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Os. PRACOVNÍ VÝBOR Mezinárodní
společnosti pro lidská práva uspořá
dal 10. prosince ve Vidní tiskovou
konferenci Předložil na ní seznam 80
osob trestně stíhaných, uvězněných čí
odsouzených v Československu za
náboženské či kulturní aktivity, odmít
nuti vojenské služby či otevřenou kriti
ku poměrů. Přítomni novináři byli po
žádáni, aby věnovali zvláštní pozornost
osudu jejich pražského kolegy Ervina
Motla, odsouzeného za hanebných
okolnosti ke třem letům žaláře
MICHAEL KELLER (25). občan NDR
zatčený roku 1986 v Československu
pro pokus o překročení hranic do Ra
kouska, byl ve vazbě v Ruzyni rafino
vaně mučen vyšetřovateli StB kpt.
Mudrou a kpt. Hurtem za přítomnosti
překladatele JUDr. J Novodvorského.
Podal o tom zprávu ev farář Jan Dus.
bývalý Kellerův spoluvězeň Svatopluk
Karásek, evangelicky farář v Curychu,
vyzývá všechny lidi dobré vůle, aby se
zúčastnili akce za osvobozeni Michae
la Kellera a za potrestání ruzyňských
gestapáků.
PAMÁTNÍK OBÉTEM komunismu
v Československu, všem těm, kteří byli
popraveni, "zastřelení na útěku", umu
čeni Státní bezpečnosti, utlučeni bachaři v korekcích, zavaleni v uranových
a uhelných šachtách, má být postaven
v prostorách Masaryktownu vTorontu.
Na projektu začala pracovat šestičlenná
skupina K-231. Kdo chce myšlenku
podpořit finančně, aťzašle šek na adre
su: Monument, P.O. Box 2323, Station
B. Scarborough, On. M1N 2E9, Canada

PIŠTE VĚZNĚNÝM
Pracovní skupina CSSR Mezinárodni
společnosti pro lidská práva (IGFM)
vydala na sklonku roku výzvu k exu
lantům i k ostatním občanům svobod
ných zemi Pište politickým vězňům do
Československa! Otevřené lístky nezá
vadného obsahu jsou povoleny. I nejkratši text na pohlednici protrhává
izolaci, posiluje, pomáhá snášet ne
lidské podmínky vazby. Zároveň uka
zuje věznitelům, že oběti svévole ne
jsou a nebudou světem zapomenuty.
Uvádíme několik jmen a adres, s po
známkou, do kdy ještě dotyční mají
zůstat za mřížemi K apelu IGFM se
vřele připojujeme.
P. Bystrik Janík, nar. 1952
NVÚ Nové Sedlo, autopošta 1
438 01 Žatec, CSSR — do září 1988

Petr Obšil, nar. 1966
NVÚ PS 335, 306 35 Plzeň. CSSR
— do září 1988
Ondřej Hoch, nar 1948
NVÚ PS 1/23, 507 11 Valdice, CSSR
— do záři 1997
Jiři Wolf, nar. 1952
NVÚ. 507 11 Valdice. CSSR
— do května 1989
Josef Roemer, nar. 1955
NVÚ. 507 11 Valdice, CSSR
— do ledna 1990
Petr Hauptmann, nar. 1946
NVÚ Minkovice, 460 00 Liberec. CSSR
— do února 1994
Ervin Motl, nar. 1948
NVÚ. PS 335, 306 35 Plzeň, CSSR
— do července 1989
Jiři Boháč, nar. 1953
NVÚ Minkovice, 460 00 Liberec, CSSR
— do března 1989
František Vels, nar. 1932
NVÚ, 507 11 Valdice, CSSR
— do dubna 1992

Výzva čs. pracovní skupiny IGFM

Pomozte osvobodit vězně
V Československu je v současné době ve věznicích asi 45.000 občanů, z toho asi
5.000 politických vězňů. Jsou to lidé, kteři byli potrestáni ztrátou svobody za
projevy svého přesvědčeni, kritiku vlády čl vládnoucí strany nebo za svou nábo
ženskou činnost. Jejich pronásledováni je v hrubém rozporu s mezinárodními
závazky o základních lidských právech.
Postaveni politických vězňů je ztíženo tim, že dozor nad nimi je svěřen těžkým
zločincům, kteři si tu odpykávají svůj trest. Vězeni jsou vesměs přeplněná, za
staralá, hygienické podmínky naprosto nedostačující, strava bídná. Vesměs
povážlivě špatný zdravotní stav, sebezmrzačeni, sebevraždy, požíváni drog,
homosexualita — to jsou výsledky soustavného ponižování a tvrdého vězeňské
ho drilu, těžké fyzické práce a bezohledného vykořisťováni.
Tak např. dvě léta vězeni sl odpykává Heřman Chromý za přechováváni politické
literatury a skládáni vlastních textů. Na deset let byl odsouzen ing. Petr Haupt
mann, který odešel Ilegálně do západního Německa a vrátil se zpátky. K třinácti
letému vězeni byl odsouzen Ondřej Hoch za údajnou špionáž. Odsouzený však
se nikdy k trestnému činu nepřiznal a na protest proti svému odsouzení držel
dlouho hladovku. Evangelickému faráři Michalu Hreškovi bylo odňato povolení
k vykonáváni kněžského úřadu a byl přechodně vězněn za to, že se scházel
s věřícími pod širým nebem. Rovněž katolický kněz Štefan Javorský si odpykává
svůj osmnáctiměsični trest za to, že sloužil mši. Walter Kanla byl odsouzen
k sedmiletému vězeni, protože cenzura zachytila jeho kritický dopis, týkající se
podmínek ve věznicích. Za podobný “přečln" sedí za mřížemi Jiří Wolf. Márla
Kotrisová byla odsouzena k desetiměsičnimu vězeni za rozšiřováni náboženské
literatury. Přechováváni a rozšiřování náboženské literatury se stalo předmětem
pronásledování mnohých věřících občanů v Československu. Také touha po
svobodě, nezdařený pokus o ilegální přechod hranic, přivedlo mnoho lidi do
vězeni. Patří mezi ně i Michael Keller. Podvodné vykonstruované obvinění a
mučení z něj udělalo “špióna" a byl odsouzen k šesti letům těžkého žaláře. Avšak
pod nátlakem ze zahranič! byl z vyšetřováci vazby propuštěn evangelický kněz
bez státniho souhlasu Jan Dus, stejně jako katolický aktivista Petr Pospíchal.
Osud všech nespravedlivě stíhaných se nás dotýká. Rozhodil jsme se požádat
československou vládu o uděleni amnestie pro politické vězně a na podporu
této žádosti chceme zorganizovat řetězovou hladovku po celém světě. Celo
denní půst nám bude připomínat náš mravní závazek solidarity s uvězněnými,
budeme s nimi myšlenkově spojeni a budeme připravovat dopisy čs. vládě, které
ihned po ukončeni hladovky odešleme. Pomozte nám, připojte sel Získejte pro
tuto akci přátele a spolupracovníky ve svém okolí!

Za pracovní skupinu ČSSR
Mezinárodni společnosti pro lidská práva
Dagmar Vaněčková
Dana Seidlová
Schottengasse 10
Lerchenberg 31
A-1010 Wien
CH-8046 Zůrich

Pražská demonstrace ke Dni lidských práv
se konala navzdory zákazu a represím

MLČENLIVÝ SVĚTEC

Foto: Dámu Havránek

PROPUSTIT POLITICKÉ VĚZNĚ!
VEAEJNÁ MANIFESTACE ke Dni lidských práv OSN, svolaná Chartou 77 na 10. prosinec do
Prahy, předem řádně písemně ohlášená úřadům přesně podle platných čs. zákonů a předpisů,
nebyla povolena. Naopak, Státní bezpečnost vyvinula značné úsilí, aby této pokojné manifestaci
všemi prostředky zabránila.
RAZIE, domovní prohlídky, zadr
žování, výslechy, zvýšená ostraha,
zvláštní opatření na Staroměst
ském náměstí, v okolních ulicích,
ale i na pražských nádražích, ma
sivní a všude viditelná policejní
prezence uniformovaná i civilní
názorně předvedly, jak si výkon
lidských práv představuje pražský
režim.
Demonstrace na Staroměstském
náměstí se nakonec konala na
vzdory zákazu a represím. Zúčast
nilo se jí 10. prosince po 17. hodině
přes 2000 lidí, kteří se shromáždili
kolem Husova pomníku, zpívali
státní hymny a skandovali hesla.
Policie potřebovala více než hodi
nu soustředěného náporu, než se
ji podařilo shromáždění rozptýlit.
Projev, který měl původně na ma
nifestaci přednést signatář Charty
77 Ladislav Lis, nemohl být proslo
ven především proto, že tomu po
licie zabránila ohlušujícím vyřvá
váním šlágrů z tlampačů. Přináší
me text projevu v plném znění:
Před 29 lety, 10. prosince 1948, přijalo
a vyhlásilo Valné shromáždění Spoje
ných národů všeobecnou deklaraci
lidských práv. K deklaraci se přihlásilo
48 států. Osm států se hlasování zdrže
lo. mezi nimi Československo, které už
vstoupilo na cestu bezpráví a zvůle.
V deklaraci se pravi:
“Každý má všechna práva a všechny
svobody stanovené touto deklaraci bez
jakéhokoliv rozlišování zejména podle
rasy, barvy, pohlaví, jazyka, nábožen
ství, politického a veřejného smýšlení,

národnostního nebo sociálního půvo
du, majetku, rodu, nebo jiného posta
vení.
Desetitisíce československých občanů
strádalo a mnozí umírali ve vězeních a
lágrech pro politické smýšlení, pro
sociální původ, majetek, rod, tisíce
křesťanů bylo vězněno nebo interno
váno pro viru. Toto bezpráví je pohlce
no mlčením. Vzpomeňme my v tento
den obětí tohoto bezpráví
Všeobecná deklarace lidských práv se
stala základem dalších deklaraci a me
zinárodních paktů na půdě OSN. Na
dva z nich. tj. na Mezinárodní pakt
o hospodářských, sociálních a kultur
ních právech a na Mezinárodni pakt
o občanských a politických právech,
formálně přistoupilo i Československo.
Oba pakty vstoupily pro Českosloven
sko v platnost 23. března 1976. Jak se
to projevilo ve skutečnosti?
Jako každý stát, který signoval pakt
o občanských a politických právech,
i Československo přijalo závazek, že
svoje zákony upraví tak, aby v jeho
zákonodárství byla uplatněna práva
uznaná v paktu. Dodnes — tj. po dva
nácti letech od přijetí závazku — to
nebylo učiněno.
A tak, když policie a justice svévolným
výkladem porušují i platné českoslo
venské zákony, jsou mnozí českoslo
venští občané využívající svobod v de
klarovaných paktech stiháni pro trest
né činy — podvracení republiky, pobu
řování, maření dozoru nad církvemi,
nebo i pro výtržnictví.
V paktu o občanských a politických
právech se vyhlašuje: “Každý má právo
na svobodu projevu. Toto právo za
hrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a
rozšiřovat myšlenky všeho druhu bez
ohledu na hranice jak ústně, písemně

nebo tiskem, prostřednictvím uměni,
nebo jakýmlkoliv jinými prostředky
podle vlastni volby."
Pavel Křivka byl vězněn po dobu tří
let pro podvracení republiky, zejména
za to, že v soukromém dopise do za
hraničí popsal ekologickou situaci ve
východních Čechách. Heřman Chro
mý je vězněn na dobu dvou let pro
podvracení republiky, především za
svou literární a uměleckou činnost.
Karel Srp je vězněn na dobu 20 měsíců
pro "nedovolené podnikáni" za svou
všestrannou kulturní činnost v Jazzové
sekci. Jiří Wolf je vězněn pro "podvra
ceni republiky" na dobu šesti let, proto
že se pokusil poslat do zahraničí zprá
vu o poměrech ve věznici Minkovice.
Ervin Motl je vězněn pro "podvracení
republiky" na dobu tri let za oprávně
nou kritiku hospodářských a politic
kých poměrů.
V deklaraci lidských práv se vyhlašuje:
Každý má právo, aby se účastnil vlády
své země přímo, nebo prostřednictvím
svobodně volených zástupců.
Pavel Vonka je ve vězeni pro pobuřová
ni na dobu 21 měsíců především zato,
že se pokusil kandidovat jako poslanec
a že rozšiřoval svůj volební program.
Ve výroční den vyhlášení Všeobecné
deklarace lidských práv žádejme, aby
všichni českoslovenští političtí vézni,
kteři byli odsouzeni proti duchu tohoto
dokumentu a paktů na něj navazují
cích, byli propuštění na svobodu.

POSUĎTE SAMI, proč projev ta
kového obsahu, který nenabádá
k nijakým násilnostem ani ke svr
žení vlády, není možno veřejně
přednést v dnešním Českosloven
sku. Je jistě příznačné, kterak

definovalo Rudé právo pokojnou
manifestaci za lidská práva. Na
zvalo ji "výtržnosti uprostřed Pra
hy". Domníváme se po všech zprá
vách ze Sovětského svazu a ze
satelitních zemi, že si i pražský
režim na "výtržnosti" tohoto druhu
bude muset zvyknout.
PL
BRAŠOVSKÉ NEPOKOJE, při kterých
rumunští dělníci demolovali sekreta
riát kompartaje, nemohl utajit ani
Ceauceskův zglajchšaltovaný tisk.
Agentura Agerpress pro demonstrace
našla chláchollvé označení “negativní
manifestace cizí socialistickému sys
tému". Mezitím pronikly na Západ
zprávy, že rumunská policie zatkla ko
lem 300 demonstrujících dělníků závo
du “Rudý prapor" v Brašové.
AGENTURA TASS ostře odsoudila
říjnové demonstrace milítantních Židů
před budovou moskevského rozhlasu,
kteří požadovali právo na vystěhování
do Izraele "Chuligáni" prý jednali na
příkaz sionistické organizace v New
Yorku, tvrdí Tass.
JONAS MAIRONIS. katolický kněz a
nejpopulárnéjší básník litevského ná
roda, stává se spojujícím symbolem
odporu proti porušťování a boje za
svobodu a nezávislost Baltů, ač zemřel
již před 56 lety Navzdory výstrahám
sovětských úřadů shromáždilo se 2. lis
topadu, v den básníkových 125. naro
zenin. přes 5000 demonstrantů před
jeho náhrobkem u zdi katedrály v Kaunasu.
RÁDIO JEREVAN to sice nehlásilo, ale
psali o tom západní korespondenti
v SSSR "Zavřete atomové elektrárny"
a “Chceme, aby naše dětí žily zdravé"
skandovalo v říjnu přes 4000 demonst
rantů. kteří pochodovali ulicemi Jerevanu. hlavního města sovětské Armé
nie. Kromě likvidace jaderných elekt
ráren požadovali demonstranti zavřeni
jedné z arménských chemiček.
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Záhadná
„loupežná" vražda
Rudé právo přineslo zprávu, že v obci Borovce poblíž Piešťan byl na
faře nalezen knéz Štefan Polák s ranou na hlavě. Ke zločinu došlo
pravděpodobně ze 7. na 8. říjen, a Veřejná bezpečnost byla místními
občany upozorněna na některé podivné okolnosti týkající se fary.
"Existuje důvodné podezření, že jde o loupežnou vraždu," praví se v zá
věru zprávy.
Snad bychom měli čtenářům předsta
vit verzi místních svědků.
Ve středu 7, října přivezl duchovní ze
sousední farností faráře Poláka asi ve
23.00 domů. Dalšího dne přijel tyž
duchovni svým vozem, aby odvezl
Štefana Poláka na kněžskou rekolekci
do Piešťan. Když nikdo neotevřel, před
pokládal duchovní, že farář Polák již
odjel sám.
Když se však nedostavil ani na místní
pohřeb, odešel duchovní s kostelníkem
k faře, vyrazili dveře, a našli faráře Po
láka připoutaného k radiátoru topeni.
Ústa měl zacpána papírem, přelepená
páskou, tělo poseté krevními podliti
nami, a k nepoznání zohavenou, roz
drcenou tvář. Při pitvě se zjistilo, že
mrtvy má utrženou slezinu a játra . .
Nechceme opravdu fušovat kriminalistům do řemesla, spíše podnítit naše

kolegy novináře v Československu
k otázkám, které by měli za nás položit.
A to dříve, než tento případ tiše zmizí
pod stolem
1) Podivuhodná je především rychlost,
s niž se mluví už první den o loupežné
vraždě Stopy nejsou zajištěny, vyšet
řování je v běhu, ale motiv už je znám.
Zvláštní, ne?
2) Stav, v němž byla mrtvola nalezena,
představám o loupežné vraždě ne
odpovídá. Opravdu si nedovedeme
představit lupiče, kteří (muselo jich
byt víc — jeden nedokáže bránící se
oběť připoutat) jdou vyloupit faru, při
poutají oběť k topeni, týrají ji dlouho —
až zemře na následky vnitřního zraně
ní. Pokud nejde o čin nepříčetného,
mluví stav oběti spíše o technikách
brutálního výslechu, spojeného s bestiálnim mučením, při němž se někdo
snaží něco dozvědět Chtěli snad pa
chatelé přimět faráře Poláka, aby jim
prozradil, kde jsou penize a cennosti?
3) Proč tedy neodcizili velkou částku
peněz z psacího stolu, určenou k opra
vě kostela? Proč neodnesli zlatý kříž,
který měl farář na krku?
4) Opravdu podivní lupiči. Snad ještě
podivnější je, jak někdo z těchto po
dezřelých indicii mohl vykonstruovat
hned první den "důvodně podezřeni,
že jde o loupežnou vraždu".
Přejeme našim kolegům hodně úspě
chu při objasněni tohoto záhadného
zločinu. Je to látka hodná "zuřivého
reportéra" Egona Ervina Kische.

Oldřich Luchs

KDOSI ZATÁHL za řetízek - a KSČ má
nového gentaje. Této kádrové změny
málokdo lituje, kromě ovšem našich
karikaturistů, najmě Karla Trinkewitze.
Naučil se dokonale portrétovat Gustáva - a ted aby sizvykal na Miloše Jake
še. Což nebude snadné: Jakeš se ze
všeho nejvíce vyznačuje tím, že se ni
čím nevyznačuje.

VlCE NEŽ TAl MILIONY lidi českého
a slovenského původu dnes žiji trvale
mimo hranice CSSR Uvedl to R Nárožný, náměstek federálního ministra
zahraničních věcí. Převážná většina
z nich nejsou exulanti, nýbrž potomci
vystěhovalců, kteří opustili vlast na
přelomu století a mezi světovými válka
mi ze sociálně ekonomických důvodů.
LIDOVÁ DEMOKRACIE si postěžovale, že tzv Cs. ústav zahraniční — cent
rum pro podvratnou práci mezi krajany
ve světě — má styk "pouze s některými
krajanskými spolky", které sdružuji
všehovšudy asi 100 tisíc krajanů. Zna
mená to, že skoro tři milióny zahranič
ních Cechů a Slováků zůstávají mimo
dosah komunistického vlivu.

Naš fejeton

NASTAVENÁ NOHA
Příroda svým udivujícím vývojem mi
přidělila k pohybu nohy, a já je dnes
používám na přesunováni se z jednoho
dopravního prostředku do druhého.
Sikmooká sousedka naproti má zase
nohy k pohybu v krajině mého osvobo
zeného libida. Hlavně však používám
nohy k sezení, když se vezu. Ale kdyby
měly mít nohy ještě schopnost koně, či
automobilu, jak by asi vypadal zbytek
těla? Je úleva, že mohu auto nechat
před barákem a nemusím s tím vším
doma pod stůl nebo do postele.
Je to štědrý dar století, že k prodlouže
ni a nastavení nohou používám vlak,
letadlo, auto, loď, metro. Svět naší
nastavené nohy se stal mohutný, obdi
vuhodný a komplikovaný, skoro na nás
nezávislý, též začínající zabírat místo
na poli našeho osvobozeného libida.
A jsou holky, které mají na ukazováni
nejen vlastni nohy, ale i ty nastavené a
motorizované. Zaopatřuji si iluzi středu
života a svět víří a tanči kolem nich.
Mužský vystavuji jen nastavené nohy:
porše, mercedesy, rolls royce, malé
pojízdné skleníky, které od sebe ne
umím rozeznat.
Mně je jedno v čem jezdím. Chci jen,
aby nastavená noha tahala mne a ne já
ji. A tak jsem teď nechal chcípnout
jednu velikou nohu, stala se nohou na
stavenou na cestě a já o ni jen klopýtal.
Tedy amputovat a našroubovat jinou!
Ten den začínal už odpoledne bouři.
Stará noha ležela na vrakovišti a my
chtěli jinou. Po setmění se vítr promě
nil ve vichřici, která u sousedů v Anglii
se ukázala tou nejhorši, jakou kdy po
znali. Zabilo to devět lidi, poničilo stře
chy, domy, stromy i nohy. Na burze
nastala panika, neboť spekulanti do
stali strach, že pojišťovny začnou sta

hovat pemze. Pak ruply všechny burzy,
ale nestalo se nic. Halt už nás hokynáři
nemají tak v hrsti, jak před vojnou. My
s Danou čekali na noviny. Jedny se
jmenuji Přístavní náklad a druhé Zá
padní průvodce. vycházejí jednou týd
ně a jsou tam jen inzeráty, takže je ne
zletilí hoši na kolech do každých dveří
vhazuji zdarma. Přístavní náklad ne
došel, vichřice sundala rozvažeče
z kola a Západní průvodce se dostavil,
až když jsem byl u Berta v kanceláři,
kde jsme ilegálně a z eráru tiskli Fosilmagazin č. 2, aby Češi lépe pochopili,
proč mají kupovat moje kazety.
Dana volala, že noviny jsou celé pro
máčené a že je tam inzerát na jednu
jedinou nohu, malou, úspornou a jako
novou. Prý stoji kousek od kanceláře.
Šli jsme to s Bertem obhlédnout, neodfouklo nás to a porazilo jen jednou.
Volal jsem zpět, že to berem.
Druhý den jsme se dostavili na místo
domluvy. Dům postavený ve stylu ho
landské secese byl opuštěný a připra
vený ke zbouráni. Škoda ho. Před ně
kolika dny řekl Charles, budoucí král
Anglie, že architekti poškodili Londýn
víc než německé bombardováni. Před
pár lety jsem to napsal o Rotterdamu
ve fejetonu Bomba na Rotterdam, ale
nikdo si toho nepovšim, asi proto, že ze
mne žádný king nebude. Zazvonili
jsme na poslední zbylý zvonek. Po
dosti dlouhé době vylezl typický rotterdamčan, blonďák v džinách a kožené
bundě. Dal nám klíče, aťsi to projede
me. Dojelo to až na dálnici, tak jsme si
řekli, že /o.
"Hele, oni ho zatknuli," říkala vzrušeně
Dana při návratu a ukazovala na tři po
licejní auta na rohu ulice. V jednom,
zády k nám, seděl jakýsi blonďák v ko
žené bundě.

PRAŽSKÁ "ZEĎ JOHNA LENNONA"

Snímky: Daniel Havránek

NECHCEME LENINA NECHTE NÁM LENNONA
V PRAZE NA KAMPE se konala 8. prosince neoficiální vzpomínková manifestace k výročí úmrtí
Johna Lennona. Při této příležitosti byla podepisována petice adresovaná Husákovi a Gorbačovovi, požadující odchod sovětských vojsk z Československa a odstranění všech jaderných
zbraní z území republiky.
V petici, kterou podepsalo asi 200
účastníků vzpomínkové akce, se dále
požaduje zkrácení vojenské služby a
umožněni náhradní služby pro ty. kteří
z důvodů svědomí odmítají sloužit se
zbraní.
Policie, která se na Kampu dostavila
v počtu mimořádném i na českosloven
ské poměry, zadržela osm mladých
účastníků, mezi nimi hlavního aktivistu
Otu Veverku, signatáře Charty 77 a čle
na Jazzové sekce, který petici přečetl.
Sedm jich bylo později opět propuště
no.
O akcích na paměť Johna Lennona
poprvé referovalo i Rudé právo. Psalo

jak o oficiální svazácké protiakci, tak i
o spontánní manifestaci u Lennonovy
zdi na Kampě, jejíž účastníky ovšem
označilo za 'rozvratné elementy".
VONS, Výbor na obranu nespravedlivě
stíhaných, vydal 9. prosince ke vzpo
mínkové akci vlastní sdělení, které
obsahuje podrobnosti o celém průbě
hu a hlavně popis zásahů policie.

"Blbost, je doma, takhle vypadaj všich
ni, " říkám celý vyšinutý z řízeni malého,
auta a budoucí koupě. Dojeli jsme až
k domu, policejní vozy zmizely, ale na
zvoněni nikdo nereagoval.
"Jo, tak toho zatknuli. Vrhli se na něj ze
tři stran," říkal potměšilo natěrač, který
pracoval na místě, kde malá noha par
kovala a kde jsme blonďáka opustili.
V nás okamžitě vybujela fantazie bul
várního tisku. Proto tedy nízká cena,
chce se toho rychle zbavitl

a datum posledního převodu bylo vče
rejší. A na papírech od technické kon
troly, starých jen čtrnáct dni, zase jiné
jméno a i jiné město. Není to trochu
divný?"
Bylo to divný. Také ostatní Corovy pří
hody s policií, jeho obrovské americké
auto, ze kterého neplatil daně, protože
je každé tři měsíce přepisoval z jedno
ho kamaráda na druhého, jeho rozpa
čitá neznalost auta, které nám prodával
a o kterém tvrdil, že ho sám dal do po
řádku, jeho nechuť k hospodám a poli
tice. jeho máma plačící vždy při pohle
du na uniformu. Ale nic jsme nevyzkoumali.
Tak jsme zaparkovali naši novou ma
lou nohu před domem a šli se ještě do
parku proběhnout po nohách vlastních.

"To s tím klidně jeďte domů, ten už se
letos nevrátí a po autu se nikdy nikdo
shánět nebude," dodal ještě natěrač
štědře. Šli jsme to probrat do hospody
na druhém rohu.
Pak se Dana vydala ještě jednou k opuš
těnému domu a to už přiváželo policejní
auto našeho blonďáka zpět. Zdál se
být omámen, otočil do sebe panáka a
řekl, že se jmenuje Cor. Někde v okolí
se přihodila krádež a popis byl, že to
udělal blonďák v džinách a koženě
bundě. Policie vytáhla se třemi vozy
do boje proti pachateli a na prvním
rohu dopadla Cora. Když to vyprávěl,
přešlo kolem hospody několik blonďá
ků v džinách a kožené bundě. Cor se
vyjádřil o policii tak, jak se říká v Čes
koslovensku. Poprvé v životě seděl
v cele, sice pouhou hodinku, ale jako
by jiná dimenze vstoupila do jeho živo
ta. Slevil stovku a plácli jsme si.
Kupovat a prodávat auto v Holandsku
je snadné. Auto dostane při narozeni
číslo a s tim žije až do smrti. Mění se
pouze majitelé a to tak, že se jedna
část technického průkazu odevzdá na
poště a oni ji znovu vyplní /měnem
nového majitele.
"Všiml sis. když jsi auto přepisoval, jak
se Cor pakoval k východu?" prohodila
temně Dana.
"Myslíš, že je v tom nějaká špína?"
"Na papírech, které jsi odevzdal, stálo
jiné jméno než na zvonku a jiná adresa

Podle VONSu k žádnému 'porušení
veřejného pořádku" — které Rudé prá
vo udává jako důvod k policejním
akcím — nedošlo. Veřejný pořádek, a
to hrubým způsobem, porušila jedině
policie sama.

Obrovský kaštan, pod kterým se už léta
pohybujeme, ležel vyvrácen na zemi a
v korunách stromů zela obrovská díra
do nebe. Bylo nám ho lito. Doběhli
jsme domů mlčky a v poště byl dopis
z Československa
Někdo mi píše, že slyšel, že se budu
vracet a ať to nedělám, že to tam stoji za
starou bačkoru. Jak se tahle blbost
zase rozšířila? Loni jsem se zasebevraždil, letos se zase vracím.
Narok se začne vyprávět, že jsem se
se šikmookou sousedkou vloupal do
bytu blonďáka v kožené bundě, koupil
si barák ve stylu holandské secese bez
zvonku a s gangsterem Corem vykradl
pojišťovací burzu v hospodě U vyvrá
ceného kaštanu, kde se ze mne stal
Západní průvodce, úplně promáčenej.

A ilegálně tisknu magazíny do samo
palu. A dělám natěrače. A Charlesovi,
budoucímu králi Anglie, jsem nastavil
nohu. Při bombardováni. A jednu nohu
mám teď malou. Nastavenou.

Jaroslav Hutka
Rotterdam, 4. prosince 1987

Lennonova zeď
také v Bulharsku
Také bulharská mládež uctivá památku
zpěváka Johna Lennona. který před
šesti lety padl za oběť atentátu. Téměř
každou noc se na zdi notářství v Sofii
objevují nápisy jako "Johne, zůstáváš
v našich srdcích" apod.
Jak píše sociálně demokratický exilový
časopis Svoboden národ, který vychází
ve Vídni, nedaří se bulharské policii
zabránit tomuto nežádoucímu kultu,
ač se o to všemožně snaží.
Na sklonku minulého roku zatkla ko
munistická Bezpečnost skupinu gymnazistů ze sofijské školy číslo 31 Mla
diství byli obviněni z "protistátní čin
nosti", protože je přistihli při kladeni
kytic ke Zdi Johna Lennona. Byli sice
propuštěni na svobodu, avšak posta
veni pod policejní dohled jako krimi
nální recidivisté. Navíc byli jejich rodi
če odsouzeni k pokutám ve výši 200
leva, což se zhruba rovná dobrému
měsíčnímu platu v Bulharsku.
Novým jevem je, že se za mladistvé
"pachatele" postavilo veřejné mínění
v zemi; redakce novin byly zasypány
stovkami protestních dopisů, za žáky
se také postavil učitelský sbor.
Mladistvým tato vlna protestů sice
nepomohla, nicméně Lennonova zeď
dostala touto akcí ještě větší populari
tu, takže nápisů a květin stále přibývá.
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Jak je možné, že jsme si to jako národ nechali líbit?

Útok na Masarykovu památku a dílo
cílil na samy kořeny našeho života
PRÁVO LIDU 4/87 referovalo podrobné o pietnim aktu na hřbitově v Lánech, kterým Charta 77 a
její přátelé uctili 13. září 1987 památku prezidenta Tomáše G. Masaryka. Projev nad hrobem
zakladatele státu pronesl filozof doc. dr. Ladislav Hejdánek. Uveřejňujeme dnes úplný text, který
jsme převzali ze samizdatových Informací o Chartě.
Přátelé,
sešli jsme se tu, abychom vzdali poctu
jednomu z velikánu českých i sloven
ských dějin, velkému Evropanovi.
Naše motivy se asi dost liší, jako se liší
naše životní osudy, ale také naše vý
chodiska a naše orientace. Společné
nám však je neotřesitelné přesvědčení,
že je v naší zemi třeba obnovit a posílit
lidská a občanská práva. A byl to právě
Masaryk, který přispěl k prosazení a
obraně celé řady těchto práv a svobod
jako málokdo u nás.
Možná, že zase budou mezi námi roz
díly v hodnocení jeho příspěvku, ale
v jiné věci se shodneme naproti tomu
asi jednomyslně, totiž že je dosud nesmytou národní hanbou, jestliže zakla
datel tohoto státu a jeho první prezident
byl po dlouhá desetiletí vykázán na
periferii všeobecného zájmu a takřka
vytěsněn z národního povědomí. Přišli
jsme sem také proto, abychom to po
jmenovali a abychom proti tomu po
zdvihli svůj hlas.
Proti komu se však obracíme? Tady
přece nejde a nemůže na prvním místě
jit o jinak oprávněnou kritiku oficiální
kulturní či spíše nekulturni politiky,

1878-1988

110
Čs. sociální demokracie
SJEZDU SPO. rakouské socialistické
strany, ve dnech 27. až 29. října, se
zúčastnili jako pozvaní hosté delegáti
Os. sociální demokracie Ludvik Kolín a
Ota Koutný. Hovořili mimo jiné s před
sedou strany Sinowatzem, s kancléřem
Vranitzkym, ministrem Blechou, ústřed
ním tajemníkem Marschem a zahranič
ním mluvčím Jankowitschem, kterým
předali písemné podklady k některým
záležitostem strany a čs. menšiny
v Rakousku.

L. LE PENSEC, zahraniční tajemník
francouzské Socialistické strany a jeho
spolupracovníci Lomme a Durand při
jali 8. - 9. října k rozhovorům delegaci
Cs sociální demokracie ve složeni Ka
rel Hrubý, Jaroslav Krejčí a Oldřich Haselman. Delegace také jednala s členy
prezidia PS, poslanci Pierrem Mauroy
a Gerardem Fuchsem.

HANS-JOCHEN VOGEL, předseda So
ciálně demokratické strany Německa,
přijal 12. ledna v Bonnu funkcionáře
Cs. sociální demokracie Karla Hrubé
ho. Mirku Ochovou, Ivana Pfaffa a Jiří
ho Loewyho. Rozhovoru, který se za
býval řadou otázek zajimajicich obé
sesterské strany, se za SPD zúčastnili
také její poslanci Júrgen Schmude,
Volkmar Gabert a pracovnice meziná
rodního odděleni Veronika Isenbergová.
JOOP DEN UYL, bývalý ministerský
předseda a vůdce socialistické frakce
holandského parlamentu, zesnul 24.
prosince po těžké nemoci. Cs. sociální
demokracie vyjádřila sesterské Straně
práce (PvdA) upřímnou soustrast k té
to ztrátě.

zahrnující odstraňováni soch a jiných
památek na Masaryka, likvidaci Ústavu
TGM včetně bohaté knihovny a archi
vu, vyřazení jeho knih z knihoven a
zvláštní příkazy pro antikvariáty, letmé
a nepravdivé zmínky v učebnicích a
většinou i ve školních výkladech atd.
Ale musíme se tázat: jak je možné, že
jsme si to nechali jako národ líbit? Neni
tim dokumentován převážně nezájem
o Masarykův myslitelský a duchovni
odkaz? Proč jsme nebrali útok na Ma
sarykovu památku a zejména na jeho
dílo jako útok na sebe, jako na samy
kořeny našeho života? T. G. Masaryk
se — podle znění zákona — zasloužil
o stát Vážili jsme si víc alespoň tohoto
státu a jeho demokratického zřízení?
Musíme přiznat, že ani v obraně státu a
demokracie jsme neprojevili větší
rezistenci.
Když psal Masaryk Českou otázku, ne
váhal jako realista a kritický myslitel
poukázat na to, že jsme měli "v minulosti
vývoj docela zvláštní, a to ten, že se
národ ve své ohromné většině zřekl
svého hlavního díla, reformace, a že
proto náš vývoj byl zdržen a zvrácen".
Dnes je zřejmé, že ten “docela zvláštní",
národní vývoj od těch časů i dál “zvlášt
ně" pokračuje Naše republika byla
v období mezi válkami jistě nejdemokratíčtéjším státem střední a východní
Evropy, a jedním z nejdemokratičtějšich v Evropě vůbec.
Ale zatímco jiné národy se postavily
agresi se zbraní v ruce, my jsme disci
plinované demobilizovali — a pak
v okupaci nechali bojovat jen několik
ilegálních skupin. Když byl nepřítel,
který nás zbavil svobody a samostat
nosti, poražen, spíše jakousi setrvač
nosti než opravdovým národním úsilím
se obnovilo něco ze svobody a samo
statnosti dřívější, kterou jsme v pravý
čas dost nehájili Ve chvíli nového
ohroženi demokracie vyšlo s protestem
do ulic jen několik stovek studentů.
A národ musel pak "přežít" soudy a
věznění, popravy a rehabilitace, re
formní hnutí a téměř dvacetiletou re
akci, a dnes se mnohým zdá, že už po
malu ztrácí i své národní povědomí.
Chtěli jsme vzdát hold Masarykově
památce — a nyní tu před ním stojíme
jako spoluviníci na tom všem: Dělali
jsme a děláme vskutku dost, abychom
se k němu směli hlásit? Máme dnes
jako tenkrát starost o své národy, o čes
kou a slovenskou politickou samostat
nost. Ale Masaryk nám k tomu říká:
život státní a politický nemá pro národ
té důležitosti, jaká se mu přisuzuje.
"Politická samostatnost nás nespasí a
nezachrání; byli jsme samostatní a
samostatnost jsme ztratili." A pokud
jde o sám národ: "neběží o jazyk a ná
rodnost, ale o duši. Kdo nalezne duši
svou, neztratí jazyka." "Nevolejme ani
my dnes po češství, po slovanství, po
vlastenectví, ale po pravdě, a pravdě
vydávejme svědectví." “Potřebujeme
ideji, živých a velikých idejí, a nebude
me malí. Musíme míti ideje světové,
ideje netoliko pro sebe, ale pro všecky "
Proč došlo k tak hlubokému národní
mu úpadku? Za příčinu označuje Ma
saryk — přeneseně chápáno — rok
1487, kdy byl zneprávněn obecný lid.
“Odčinit rok 1487 — to znamená v čes
kých zemích všem občanům dát na
prostou rovnost před zákonem, to zna
mená úplnou svobodu svědomí. .
My si dnes dobře uvědomujeme, že
také prvni republika měla své "občany
druhého řádu“. Tim spíše však musíme
dnes usilovat o to, aby napříště u nás
už nebylo občanů druhého řádu na
jedné straně a privilegovaných na stra
ně druhé. A ovšem, co platí u nás, platí
pro celou Evropu, ano, pro celý svět.
V minulosti se nám nepodařilo ukázat,
že v jednom státě mohou spolu pokojně
žit různé národnosti, že spolu mohou
žit katolíci i protestanti i bezvěrci, že je
možné spolužiti i různých sociálních
skupin a že se všichni mohou ve svém
státě cítit jako doma. Ale dnes to musí
být našim úkolem a cílem, nechceme-li
se všichni vystavovat novým nebezpe
čím v budoucnosti, národním i celo
evropským.
Z naši dnešní krize se nedostaneme,
nebudeme-li navazovat na předchůdce
a nebudeme-li se u nich učit. Masaryk
měl také své vzory a učitele, nejčastéji
uváděl Havlíčka a Palackého. Ale
zdůraznil, že "vděčnost k nim musíme
projevovat ne planým braním jejich
jména nadarmo, nýbrž poznáním jejich

úmyslů a pokračováním na jejich drá
ze". S dvěma krátkými přestávkami se
mladým lidem našich národů brání již
téměř půl století v poznávání nejen
díla Masarykova, ale i jiných velikánů
naši minulosti. S tím je potřeba už jed
nou skoncovat.
Jedním z prvních kroků by se mohl stát
nový přístup k celé naši i evropské mi
nulosti, přítomnosti i budoucnosti pro
střednictvím navázáni na Masaryka. Je
v souhlasu s naší ústavou a zejména
s kulturními právy, zakotvenými v hel
sinském závěrečném aktu a v dávno již
ratifikovaných mezinárodních paktech,
žádáme-li úřední souhlas s ustavením
nezávislé Společnosti Tomáše Garrigua Masaryka a povoleni její veřejné
činnosti přednáškové, publikační,
vědecké i popularizační, včetně obno
veni Ústavu TGM i s původní knihov
nou. pokud bude ještě moci být shle
dána. Tak, aby jejich činnost co nejlépe
přispívala k obnovení nejen povědomí,
ale skutečných znalostí a vědomosti
o Masarykové životě i díle v nejširší
veřejnosti a k prohloubeni a zintenzivnění odborné práce, souvisící s Masa
rykem, jeho předchůdci i pokračovate
li, a jeho dobou, ale také a zejména
s dneškem, tj. v duchu současných
aktuálních potřeb našeho národního
života Mohli bychom pak doufat, že
po tomto prvním kroku bude naše
společnost, budou naše národy s to
udělat kroky další.
Tak, jako Masaryk koncem minulého
století vytýkal tehdejším liberálům
"ono úzkoprsé, nepěkně a nečeské po
jímání otázky sociální", proti němuž
stavěl "kulturní a politické obrozeni,
osvobození té části národa, která
posud od národní a kulturní práce
duchovní byla vyloučena", musíme po
stu letech žádat vlastně něco podobné
ho: znovuzapojeni do kulturního a du
chovního života národa a společnosti
všech těch, kteříž něho byli v minulosti
násilně nebo administrativně vylouče
ni. Ne však nějakým novým úředním
aktem, nýbrž prostým respektováním
jejich nezadatelných práv, jež jim dlou
ho byla a dodnes jsou upírána.
Vzpomináme-li dnes na Masaryka,
neni to žádný návrat do minulosti.
Vlastně nejde ani tak o Masaryka, jako
spíš o nás. o naše děti a vnuky. Také
dnes by někdo mohl a měl psát o "naší
nynější krizi" a o "české otázce”. Obé
tato témata jsou však už jednou spjata
— nejenom literárně — s osobou a dí
lem T. G. Masaryka, a to by si měl kaž
dý uvědomit. Bez navazování na něho
není pro nás a pro nikoho možné ani
o těchto tématech psát, natož českou
otázku řešit a krizi překonat.
Proto není frází, vyslovime-li přesvěd
čení, že Masaryk je pro nás, pro naše
národy, pro naši společnost spíš otáz
kou budoucnosti. To jest: naši budouc
nosti.

Snímek Alexe Furmana

"Staromák" zkrásněl...
Snímek Alexe Furmana, který tady
reprodukujeme, už platí jenom z polo
viny: “Tejn “ je zašalovaný už jenom ve
spodní půlce, kdežto nad ni záři obě
věže novotou. Spolu s Týnským chrá
mem byly s citem restaurovány i histo
rické fasády Staroměstského náměstí.
Po dlouholetých renovacích vyvstal
kus pražského městského jádra v nád
heře nebývalé: "Královská cesta", lépe
řečeno jej i část zahrnující pěší zónu od
Prašné brány Celetnou ulici kolem
Staroměstské radnice až k Malému
rynku už je prakticky bez lešení, reno
vované fasády renesančních a barok
ních domů v plném lesku. Snad se ča
sem podaří Královskou cestu oživit
pěknými hospůdkami a obchody, pro
tože v nynější klinické čistotě působi
ulice po přestavbě až trochu muzeálně.
Pražáci mají radost, návštěvnici Prahy
— včetně zahraničních turistů — také.
Nebylo by ovšem na místě, aby se
úspěchem nyni přespříliš chvástal
pražský režim jako svoji zásluhou. Re
novace se do značné miry zdařily ni-

Gorbačov a biíakovci
Články či rozhlasové a televízne relácie, ktoré komentovali protidogmatické
sovietske diskusie, z československé)
tlače zrazu vymizli. Nie preto, žeby
diskusia v Sovietskom zváze přestala;
tá pokračuje naďalej, dokonca v histo
riografii sa zintenzivnila okolo otázky
rehabilitácie Stalinových obětí z vel'kých procesov v 30. rokoch Vymizli
preto, že dogmatici opáť naplno ovládli
svoje původně pole, sovietske skúsenosti sa im zrazu nehodia, veď podlá
Vasila Biťaka máme zrazu aj skúseností
svoje, národně, nemusíme sa vo všetkom učiť od Sovietskeho zvázu.
Poučenle z krizového vývoja . ktoré sa
už nespominalo a nik sa naň tak široko
a nekriticky neodvolával, dostalo opáť
zelenú. Najvypuklejšie sa to prejavilo
pri komentovaní tzv. "internacíonálnej
pomoci”, ktorá připadá na 21 august
Poklať íde o toto smutné jubileum,
v posledných rokoch sa připomínalo
iba okrajové, náhodné. Tohto roku sa
však připomenulo so všetkou okázalosťou a nalíehavosťou. Dokonca sa
oprášila aj pomaly do úzadia zasuvaná
Brežnevova teória "obmedzenej suve
renity"; konkrétné v komentáři pražské
ho rozhlasu:"
socialistické štáty ako
celok dosahujú svoje společné ciele
tým úspešnejšie, čím aktivnejšie .
působí každý jeden z nich. Ale aj na-

opak Naše vlastně chyby majú vlastně
důsledky domáce aj medzinárodné.
Tento poznatok osvětluje dokument
"Poučenle z krizového vývoja . .
Takej slávy sa tomuto manifestu sektárov a dogmatikov už dávno nedostalo.
No nie je to náhoda. Nástup dogmati
kov súvisí bezprostredne s chválou,
ktorú vyslovil Gorbačov. To svědčí
nielen o životnosti dogmatízmu v súčasnom Československu, ale aj o celej
tej gorbačovovskej "glasností" a najma
o tzv "novom myšlení”. Má sa myslieť
po novom, vraj si to přestavba vyžadu
je, starými metodami a starým dogma
tickým myšlením sa dopředu isťnedá.
Ale súčasne sa vytahuje na světlo
dokument, ktorý už v čase svojho vzni
ku bol zastaralý, presiaknutý myšlením
z čias vrcholného stalinizmu. doku
ment, ktorý z utilitárneho hladiska
nových mocipánov zfalšoval nedávnu
hístůríu a pokus o obrodu
To všetko nasvědčuje tomu, že ani
s přestavbou, ani so stratégiou urýchlenía, ani s novým myšlením, demokratízáciou a váčšou informovanosťou,
otvorenosťou sa nemyslí v skutočnosti
vážné. Je to iba nový pláštík na staré
myslenle a praktiky, ktoré zrejme
potrvajú dovtedy, pokial ich tvorcovia
a nositelia budú pri moci.

Ján Mlynářík

koli "kvůli“ němu, spíše “navzdory"
jeho netečnosti, pomalosti, neefektiv
nosti.
Stačí si připomenout, že naši polští
sousedé dokázali vynikajícím způso
bem zrestaurovat už v prvním pová
lečném desetiletí řadu měst doslova
srovnaných se zemi, především histo
rické jádro Varšavy. Víme také, jak
Francouzi přivedli do náramného lesku
všechny podstatné historické památky
Paříže už koncem padesátých, začát
kem šedesátých let. A neninám nezná
mo, v jakém nádherném stavu jsou
historické čtvrtě desítek, ba stovek
západoněmeckých měst, kdysi vypále
ných až do základů; i zrestaurováni
drážďanského Zwingeru nutno objek
tivně ocenit.
Čili: Těšme sel Ale nepřipusťme, aby
si režimni propaganda přisvojila zá
sluhy za akci v podstatě už dávno po
třebnou, trestuhodně dlouho zanedba
nou, a pro kulturní zemi naprosto sa
mozřejmou.

Vladimír Letenský

Řekli, napsali
LUBOMÍR šTROUGAL se vyslovil pro
usnadnění zahraničních cest zejména
pro mladé občany CSSR Jak řekl na
sjezdu SSM v Praze, neslouží cestování
pouze sobeckým zájmům, nýbrž pro
spívá společnosti. Je třeba sbírat kon
takty a zkušenosti v cizině, řekl minis
terský předseda, jen tak mohou lidé
objektivně srovnávat a "opravdu oce
ňovat vymoženosti vlastní země".
JUDR. PAVOL KIS, slovenský gene
rální prokurátor, přiznává obyvatelstvu
"právo na společenskou sebeobranu"
— v oblasti rozkrádání státního majet
ku. Tvrdí, že tato ztráta představuje za
poslední čtyři roky jednu miliardu
korun.
JOSEF PECH, ředitel Uhelných skladů,
v rozhovoru s redaktorem Cs rozhlasu
potvrdil, že by se s ohledem na životni
prostředí Prahy měl spalovat kvalitní
koks, dodal však, že “tak daleko ještě
nejsme”. V hlavním městě Českoslo
venska se spálí ročně milión tun pev
ných paliv — převážně hnědé uhlí pod
řadné kvality. Toho prý i letos bude
dost.

JOSEF LENÁRT vyzval ve svém pro
jevu na sjezdu Svazu slovenské mláde
že účastníky, aby "zavčas nastavili své
plachty správným směrem!” Obdivu
hodná modifikace známého přísloví
o větru a plášti
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PÍŠEME ROK 1988. a tak lze důvodně předpo
kládat. že se v exilovém tisku roztrhne pytel
s tematikou roku 1968; můžeme očekávat jednak
halasné vzpomínkové plesání nad nádhernými
časy Pražského jara, s blížícím se srpnem pak
sborový pláč nad jednou z dlouhé série národ
ních katastrof — 21. srpnem. Tance kolem histo
rických výročí se Právo lidu obvykle účastni jen
střídmé. Aktuální témata mají přednost před
povinnými řečnickými cvičeními. Navíc si mys
líme, že bychom výročí pohrom měli používat

spíše jako vybídky k tomu, abychom se dobrali
jejich příčin, počátků, kořenů. Nelze pochy
bovat o tom, že 21. srpen 1968 byl přímým a
logickým "dovršením" katastrofy o dvacet let
starší — únorového puče 1948. Bez Února s vel
kým Ú by Srpna s velkým S jistě nebylo. Požádali
jsme proto o úvahu k 40. výročí komunistického
uchváceni moci v Československu jednoho ze
svědků doby, bývalého sociálně demokratické
ho poslance Národního shromáždění Václava
Holuba, který žije v londýnském exilu.

Čtyřicet promarněných let
Prvořadou politickou události období, které předcházelo únorovému
komunistickému puči, byl sociálně demokratický sjezd v Brně v listo
padu 1947. Po třech letech úporného boje o duši strany a její demokra
tickou linii odstranil sjezd z vedeni Fierlingera, proklamoval jednotnou
celostátní Československou sociálni demokracii — nejen podle jména,
ale i podle organizační struktury — a demonstrativné se přihlásil k me
zinárodni spolupráci se všemi stranami Socialistické internacionály,
jak tomu bylo vždy od založeni strany před 110 lety.
V tomto historickém zápase o čis
totu programu strany a o její nezá
vislý postup sehrálo velikou úlohu
hned několik mužů, z nichž cítím
povinnost uvést alespoň tato jmé
na: Václav Majer, Vilém Bernard,
Josef Jeřábek. Blažej Vilím, Vladi
mír Goerner, Josef Veverka, ze
starší generace Vojtěch Dundr,
Ivan Dérer a Vojta Beneš. Po puči
mnozí odešli do exilu, jiní byli od
souzeni k dlouholetým těžkým
trestům. Bývalý generální tajemník
Vojtěch Dundr skončil svůj život
v komunistickém kriminále.
Chybou, negativním činem Brněnské
ho sjezdu byla volba Bohumila Laušmana za předsedu strany. Proč se tak
stalo? Laušman, na rozdíl od Fierlinge
ra, vyrostl ve straně, prošel všemi stup
ni stranických funkci a už před válkou
byl jejím poslancem I když v druhém
odboji projevoval jistý oportunismus a
velmi se sblížil s Fierlingerem a komu
nisty, brzy po návratu do vlasti poznal
jejich falešnou hru a hned po roce 1945
se počal nově orientovat. Jako ministr
průmyslu zaznamenal značné úspěchy
a jeho popularita tím velmi vzrostla.
Nebylo proto divu. že byl v Brně posta
ven jako protikandidát Fierlingerův.
kterého drtivou většinou porazil. Ko
munisté byli porážkou jejich exponenta uvnitř sociálni demokracie velmi
znepokojeni a zahájili jak proti Laušmanovi tak proti straně zuřivou kam
paň.
V tragických únorových dnech jsme
bohužel poznali, že Laušman byl sla
bým, politicky neproziravým a osobně
nestatečným vůdcem. V rozhodující
chvíli, kdy měl prokázat vůdcovské
kvality, pevnost a politickou soudnost,
totálně zklamal. V rozporu s duchem
Brna a navzdory slibům, že bude hájit
za všech okolností samostatnost a ne
závislost strany, Laušman k našemu
úžasu v únoru rezignoval a předal ve
dení strany Fierlingerovi. Těžké provi
něni, které ani dnes neumenšuje fakt,
že po všech službách, které komunis
tům prokázal, skončil jeho život v jejich
kriminále.
V únoru vedení komunistické strany
šířilo lživou báchorku, že nekomunistické strany připravují převzetí moci a
usilují o “restaurací kapitalismu". Nic
nebylo tak vzdáleno pravdě, jako toto
hloupé a naprosto lživé tvrzení. V kom
plikovaném poválečném období a při
našem geografickém položeni, všech
ny nekomunistické strany si byly plné
vědomy své odpovědnosti za osudy
republiky. V zájmu státu poctivé spolu
pracovaly v tehdejší Národní frontě.
V předúnorových měsících nemohli
ovšem vůdcové těchto stran nevidět,
jak všude kolem nás Sovětský svaz
pomocí komunistických stran i zrádců
postupně likvidoval demokratické sily
v Polsku. Bulharsku, Rumunsku a Maďarku, a jak všude nastoluje tvrdé ko
munistické totalitní režimy. Podobný
proces uzrával i u nás, i když s jistými
obtížemi. Masarykovo Českosloven
sko, na rozdíl od jiných středo- a vý
chodoevropských zemí, mělo pověst
spořádaného a pokrokového státu,
s parlamentní vládou, slušnou životní
úrovní a hluboce zakořeněnou demo
kratickou tradici. Nicméně, jak to bylo
v Kremlu v dohodě s Gottwaldem na
plánováno, ani Československo ne
mohlo ujít těžkému osudu. Komunisté
už během exilu v Moskvě s takovým
vývojem počítali a hned v prvé vládě
ustavené formálně na půdě republiky
obsadili všechny klíčové rezorty, jako
předsednictví vlády, vnitro, informace,
školství, zemědělství a samozřejmé
ministerstvo národní obrany, kam
dosadili povolného a jim posluhujícího
generála Ludvíka Svobodu.
Začátkem roku 1948 nastoupila komu
nistická strana novou cestu: Zostřila

ho politického uspořádáni. Pravdou je,
že jsme po druhé světové válce všichni
oceňovali zásluhy Sovětského svazu
o porážku nacistického Německa,
zdůrazňovali jsme přitom samozřejmé
podle pravdy, že se tak mohlo stát jen
ve spolupráci se Západem, majíce na
mysli zejména příspěvek Velké Britá
nie. která dlouho sama vedla boj proti
hitlerismu a fašismu a to i v době, kdy
Sovětský svaz úzce spolupracoval
s Hitlerem a pomáhal mu v jeho váleč
ném tažení proti západu. Sovětský svaz
po vítězné válce a zejména Stalin v roce
1948, jako o dvacet let později Brežněv,
nemysleli na spolupráci, partnerství a
přátelství se svými sousedy, včetně
Československa Stalin i Brežněv po
třebovali satelity, otrockou poslušnost
a totální podřízenost. O to šlo přede
vším v únoru 1948, stejně jako v srpnu
1968, když si vzal Brežněv ještě na
pomoc východní Němce, Poláky, Ma
ďary a Bulhary, aby i tyto národy znovu
zkompromitoval a pokořil.
My se dnes po čtyřiceti letech pokraču
jící tyranie v našich zemích oprávněné
ptáme: K čemu to vedlo? Jakých "epo
chálních" výsledků bylo dosaženo
v tak zvaném "vítězném" únoru? Jaký
užitek z toho vzešel pro obyčejného
malého člověka, o kterém komunistic
ká propaganda mluvila nejvíce?

útoky proti demokratickým stranám,
inscenovala celou řadu akci a provoka
cí vůči významným jedincům, stupňo
vala lživou propagandu o “buržoazní
kontrarevoluci" a co horšího, její mi
nistři odmítli provádět usnesení vlády,
týkající se Bezpečnosti. KSČ počala
mobilizovat nejrůznéjší tak zvané "nestranické" organizace jako ÚRO, ústře
dí zemědělců, mládež, studentstvo a
vyzbrojovat komunistické závodní mili
ce, které se staly nejdůležitějším ná
strojem násilného puče. Paralelně
s tím následovala masová shromáždě
ni, obsazováni sekretariátů demokra
tických stran, redakci, tiskáren a ze
jména rozhlasu, který v únoru sehrál
rozhodující roli. Slaboši a zrádci, kteří
se našli ve všech stranách. Fierllnger,
Šlechta, Najman i páter Plojhar a řada
jiných, usnadnili komunistům špina
vou práci a zasloužili se o likvidaci
demokracie.
V této souvisloti je nutno říci několik Československo, před válkou spořá
vět o poslanecké sněmovně. Je prav daný demokratický stát, mělo po roce
dou, že její možnosti byly značně osla 1945 všechny možnosti a předpoklady,
beny promyšlenými útoky a nejrůznéj- stát se oázou pokroku a nebývalého
šími manipulacemi organizovanými ve hospodářského rozvoje a blahobytu,
všech směrech a všemi prostředky. při plném zajištěni všech politických
I v Národním shromáždění ve sněmov svobod a lidských práv. Únorem bylo
ně se našli jedinci ustrašeni a hrozbám vrženo zpět o padesát let.
se podrobující. To nezůstalo bez vlivu Vůle lidu, o které toho komunističtí
na předsedu sněmovny Jožku Davida,
vůdce legionářů z obou válek, který vůdcové tolik namluvili, byla během
několika hodin po puči zneužita a naNárodní shromáždění, z důvodů mně
dodnes nepochopitelných, nesvolal. hražena vůli komunistické oligarchie,
vůlí několika málo jedinců, kteří nasto
Přes všechny tehdejší obtíže, konspi- lili bezohledný a vskutku krvavý režim.
raci a rychlý spád události, chci věřit,
že většina nekomunistických poslanců Zvlčilost a hrůza se valily naší zemí.
by v té tragické chvíli byla projevila Následovalo kruté pronásledování
vládě nedůvěru a prezident mohl, po odpůrců, čistky, žalářováni, soudy,
dle ústavních zvyklostí z prvé republi procesy a popravy nevinných. Strach a
ky. jmenovat vládu novou. To se bohu nejistota jako za vlády nacistů zachvá
žel nestalo. Navzdory obtížím, v situaci tily Masarykovu zemi. Jaká to strašná
když šlo o úklady proti republice a jeji obžaloba!
nezávislost, poslanecká sněmovna, Nezapomínejme proto ani dnes na
jako nejvýznamnější, volený a svrcho poslušné vykonavatele vůle Kremlu,
vaný reprezentant našeho lidu, měla na strůjce a hlavní viníky února, na
být svolána a na jeji půdě měl být sve hrobaře demokratického Českoslo
den zápas o svobodu, nezávislost a; venska. Připomeňme si pro budouc
integritu našeho státu. Tato příležitost nost jejich jména: Klement Gottwald,
byla promarněna a sily obou táborů Antonín Zápotocký, Viliam Široký,
byla trestuhodně promarněna a síly Václav Nosek, Karol Bacilek, Václav
obou táborů nemohly být ani změřeny. Kopecký, Zdeněk Fierllnger a mnoho
Významnou a snad rozhodující úlohu jejich přímých pomocníku. Oni nesou
v této situaci mohla a měla sehrát hlavní odpovědnost za nespočetné
armáda, ozbrojená složka našich ná zločiny spáchané na našich lidech.
rodů, jejíž zcela přirozenou a svátou Historie je bude soudit!
povinností je hájit a bránit svobodu Se vzdorem a smutkem v duši vzpomí
země a její nezávislost. Nestalo se tak. náme čtyřiceti krušných let, která
Bohužel, i armáda byla prostoupena uběhla od únorové katastrofy. Nová
demokracii nepřátelskými elementy, generace vůdců — taktéž nikým nevo
v jejím štábu a ve vedoucích velitel lená — vyměnila hrůznou garnituru
ských funkcích byli spolehliví komu únorovou a pokračuje provokativně
nisté a sovětští “poradci". A v jejím čele dál v šlépějích svých předchůdců a
byl Ludvík Svoboda, muž slabý, nesa instruktorů.
mostatný a od svého vstupu na sovět Víme dobře, že vláda se udržuje v sedle
skou půdu v roce 1939 komunistům
zbaběle posluhující. Ministr národní jen pomoci policie, partajního aparátu
obrany a vedoucí voják Ludvik Svobo a hlavně pomoci armády cizího státu
da nesplnil v únoru 1948 svoji povin Jen nabubřelé partajní hierarchii, tajné
policii a vycvičeným hordám aparátčínost, jako nesplnil tuto povinnost ani
ků, špiclům a donašečům pomohl "ví
v srpnu 1968!
tězný" únor. Nikoliv prostému lidu.
Zbývá ještě dr. Edvard Beneš, druhý
Jen lokajové režimu máji zajištěny
prezident republiky a vůdce druhého materiální výhody, přednostní práva a
odboje. K jeho obraně sluší uvést, že zvláštní prameny nákupu. Jen oni a
byl od roku 1945 vážně nemocen. Vždy
se však těžko rozhodoval a nešťastné jejich nadřízení užívají výhod, zajiště
ných jim únorem. Proto všichni dobře
události mnichovské z roku 1938. kdy
byl západními spojenci opuštěn, stále slouží, vzájemné se podporují a zuby
hrály v jeho myšlení značnou roli. His nehty prodlužuji život nemravnému
torie ho ovšem nemůže omlouvat a režimu.
zbavovat odpovědnosti. Beneš nebyl Věřím pevně, že toto období diktatury
Masaryk, scházela mu Masarykova bude vystřídáno lepším systémem a že
kuráž a rozhodnost Za žádných okol Československo se opět zařadí mezi
nosti neměl Edvard Beneš, jako ústavní národy demokratické a svobodné
prezident, akceptovat novou poúnoro Evropy. Víme z historie, že duch svo
vou vládu, složenou Gottwaldem způ body a volnosti nemůže být spoután
sobem, který byl v příkrém rozporu natrvalo. Žádné stromy, ani ty komu
s demokratickými zvyklostmi a prin nistické. nerostou do nebe. Už i v cita
cipy. Tento prezidentův čin nutno dele teroru a centru sedmdesát let
považovat za jeho největší politický trvající tyranie v Kremlu ukazují se
symptomy rozkladu a bohdá lepších
omyl i prohřešeni.
Uvedl jsem už, že komunisté dodnes časů Rozklad protilidového systému
bude nezadržitelně pokračovat. A ne
opakují k ospravedlnění puče lež, že bude uchráněn a zachráněn ani v Čes
jejich odpůrci připravovali kontra
revoluci a násilnou změnu poválečné koslovensku.
Václav Holub

CHRUDIM.

Foto: V. Anton

Za Oldřichem Dubinou
25. října 1987 zemřel v Paříži ve věku
77 let Oldřich Dubina. České veřejnosti
ve Francii byl dobře znám a jeho smrt
vyvolala zármutek a účast. V sedm
desátých letech vytvořil Oldřich s pani
Maryškou v bytě na Pigalle "český
salon". V neděli odpoledne mohl přijít
na návštěvu, kdo chtěl. Pilo se červe
né víno, jedl vařený vepřový bůček,
"který nám komunisté pořád zlevňují",
jak Bedřich s úsměvem návštěvníkům
sděloval, četl český svobodný tisk (a
také Rudé právo kvůli zábavným titul
kům na první stránce o nikdy nekončí
cích bojích o úrodu) a diskutovalo se.
Řešily se také různé problémy mate
riální nových českých uprchlíků. Old
řich jim pomáhal, intervenoval za né
u francouzských úřadů. Jeho sympa
tické vystupování a přirozená velko
rysost byly velice ceněny jak paříž
skými Čechy tak Pařížany. Jeho autori
ta byla akceptována, neboť to byla
autorita člověka věcného a kompetent
ního Byli jsme spolu členy francouz-

IN MEMORIAM
GEORGE STEINER (76). dlouholetý
dobrovolný pracovník ústředí Amnesty
International, zemřel 25. října v Londý
ně Kolínský rodák, za války hlasatel
BBC, vedl v poválečných letech praž
ský krejčovský podnik Bárta a spol.
V prosinci 1948 odešel znovu do anglic
kého exilu, kde pracoval 20 let u firmy
Marks & Spencer. Po odchodu do pen
ze vykonal jako dobrovolník AI ohrom
ný kus práce pro čs. politické vězné.
Spolu s manželkou Mariannou, jednou
z neteří Franze Kafky, spravoval G.
Steiner, člověk hluboce vzdělaný, sluš
ný a noblesní, Kafkovu literární po
zůstalost.

R. VOSTňEJSOVÁ žena našeho dlou
holetého brněnského funkcionáře
ing. Arnošta Vostřejše, zemřela 18. lis
topadu v Santiagu de Chile na srdeční
selháni. Růženka, příslušnice Čs. so
ciální demokracie od roku 1929, prožila
dramatický a nesnadný život. Za nacis
tické okupace bojovala v hodnosti po
ručíka v partyzánském oddíle, po válce
byla vyznamenána řádem vojenské
medaile za zásluhy. Po únorovém puči
ji komunisté uvěznili, podařilo se jí
však uniknout z věznice a přejít ilegál
ně hranice. Skoro 40 let žíla pak v exilu,
z toho několik let v Austrálii a nejdéle
v Chile.
VLADIMÍR TOSEK (68), do roku 1968
jeden z nejpopulárnějších zahraničně
politických komentátorů čs televize,
zemřel náhle 8. prosince v Londýně.
V anglickém exilu, kam se uchýlil v ro
ce 1969, byl V. Tosek již podruhé —za
války byl příslušníkem čs zahraniční
armády Až do odchodu do důchodu
pracoval v odposlechové službě BBC a
pak byl několik let činný v ústředí
Amnesty International. Jako “Julius
Slatina" psal pro Svobodnou Evropu,
zejména pak pro časopis Listy, jehož
byl v posledních letech výkonným
redaktorem.

ského Výboru 5. ledna, který informo
val francouzskou veřejnost o normali
zační praxi v Husákové Českosloven
sku.
Narozen 1910 v rolnické rodině u Kro
měříže, studoval v Praze, kde promoval
v roce 1933 na právnické fakultě. Již
tehdy se intenzívně zajímal o obranu
lidských práv a svobody.
Oldřich Dubina odešel v roce 1936 jako
stipendista do Paříže. Hitlerova politika
ohrožovala mir ve střední Evropě Old
řich se zapojil do kulturní a politické
činnosti kolem "Slovanského ústavu”
v Paříži. Hitlerovská propaganda pra
covala velmi účinně ve francouzském
konzervativním prostředí, které bylo
traumatizováno politikou Leona Blu
ma. Bylo nutno vysvětlit francouzské
veřejnosti demokratickou podstatu
ČSR a zájem Francie na její obraně
proti fašistickému ohrožení Oldřich se
stal předsedou Spolku čs. intelektuálů
a studentů ve Francii a členem výboru
Československé kolonie ve Francii. Po
záboru ČSR Hitlerem organizoval Old
řich materiální pomoc pro uprchlé
české intelektuály a studenty. Přihlásil
se dobrovolně do československé
armády ve Francii a byl poslán na
frontu jako důstojník. Po porážce Fran
cie odešel Oldřich na jih, do tzv. svo
bodné části Francie a opět organizoval
pomoc pro uprchlíky před nacismem.
Založil v Marseille s dr. Lowrie z orga
nizace YMCA a farářem dr. Toureille
"Centre ďAide Tchécoslovaque“, kte
rý se staral o tisíce českých uprchlíků
v krajní nouzí. Organizoval převod
Čechoslováků, internovaných ve
francouzských táborech a demobilizovaných českých vojáků ilegálně přes
hranice ke Spojencům.
Oldřich Dubina vytvořil na jihu několik
zemědělských základen — útulků pro
židovské ženy a děti z Československa,
přímo ohrožené fyzickou likvidaci.
Útulky zajišťovaly školní výuku děti.
Spoluzaložil a vedl od roku 1940 až do
zatčení v roce 1942 odbojovou síť
ROSSI, která dodávala cenné vojenské
zprávy Spojencům. Význam organiza
cí, které Oldřich Dubina založil a vedl
na jihu Francie, ohodnotil Edvard Be
neš slovy: “Tyto instituce zachránily
více českých životů před nacismem
než kdokoliv jiný na světě!"
V prosinci 1942 byl Oldřich Dubina
zatčen a zbytek války prožil v koncent
račním táboře Buchenwaldu, odkud se
vrátil v květnu 1945 zpět do Francie.
Jeho válečná činnost byla ohodnoce
na písemným uznáním čs. vlády a pro
jevem ministra zahraničí Jana Masary
ka v roce 1946 v Paříži.
Po komunistickém puči v Praze se
z Oldřicha Dubiny stal "třídní nepří
tel"; jeho jméno se objevuje i v písem
nostech procesu proti Slánskému.
Oldřichu Dubinovi patři za jeho dlou
holetou neúnavnou starost o potřebné
a za důstojnost, se kterou řešil problé
my neřešitelné dik všech demokratic
kých Čechoslováků. Ztělesňoval vlast
nosti, které budeme vždy potřebovat:
odvahu, rozvahu, optimismus, sociální

F. J. Vlchtora
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O čem se mluví

Glasnost
á la rádio Jerevan

VALENTIN FALIN, kdysi sovětský vel
vyslanec v Bonnu, nyní jeden z hlav
ních Gorbačovových poradců, řekl ve
Washingtonu novinářům na jejich
otázku o Afgánistánu: "Všichni máme
této války plné zuby."
GEORGIJ SMIRNOV. ředitel Ústavu
marxismu-leninismu, prohlásil na tis
kové konferenci v Moskvě, že otázka
sovětské intervence v Československu
roku 1968 by se měla přehodnotit.
Gorbačovův poradce Arbatov k tomu
dodal, že "existují stále ještě nevyjas
něné okolnosti spojené s tímto neleh
kým krokem".

LONI v únoru americká televizní spo
lečnost ABC uvedla polosci-fí seriál
"Amerika" o tom, jak se Spojené státy
koncem století samy od sebe rozloží a
Sovětský svaz poskytne bratrskou
pomoc.

diváků. Někteří projevili svůj smysl pro
sociální spravedlnost a přímo se obořili
na filmový štáb: 'Jak jste ho tam mohli
nechat? Na ulicí bez prostředků!' Jiní
zas nahlas spřádali plán, jak ho při
jmout do rodiny; že sice nemají nazbyt,
byt malý, ale když už se vaří pro pět.
Zajímavější než opus sám byla reakce,
šestý se nají také. Další mu vzkazují, že
jež už vysíláni předcházela. "Pokro
práce je u nich ve městě dost, výdělky
kové" kruhy bez výjimky seriál bez
prý také nejsou špatné, ať zkrátka co
shlédnutí zatratily — že nahrává silám
nejdříve přijede."
reakce, rozdmýchává studenou válku a
horečné zbrojení V zatracováni se
A pak se bodří sovětští lidé dozvěděli,
že Joseph Mauree přijede do SSSR
pokračovalo I po produkci, do studia
bylí pozváni též sovětští zástupci.
jako host odborů.
Nejčastěji byl tentokrát slyšen a viděn
Přijel, o azyl nepožádal, a kdoví, co
G. I Gerasimov. mluvčí ministerstva
vyprávěl, nejen profesionálním propazahraničí. Dojem vždy dělá jak roz gandistům, ale zejména oněm dobrá
kům, dojemně soucítícím duším.
šafný. tak i poněkud truchlivý, on mluv
čí země ubližované. Tento oficiál mini Skutečnost je totiž onoho druhu, s nímž
sterstva zahraničních věci má též na si nejlépe dovedou poradit v Radiu
starosti oznamovat občasné propuště Jerevan: Ano. v podstatě je tento Jo
ni několika disidentů.
seph bez přístřeší, nicméně navíc k to
Ve dnech štváčského televizního vysí mu má dva své vlastni byty Ano, v pod
láni Gerasimov fungoval, v Moskvě též; statě je tento Josífek nezaměstnaný,
v roli jednoho z hostitelů na třídenním nicméně navíc k tomu má zaměstnání
světovém mírovém jamboree Přijeli u New York Times. Ne jako odpovědný
nejen myslitelé a myslítelky kalibru redaktor, ale jako pomocná manuální
Shirley McLainové a vdovy Yoko Ono, síla, placená v úkolu.
dostavili se i majitelé neprázdných Vykuk jeden, měsíc se nechal vozit,
mozkovic, na přiklad bývalý prezident hostit Převezl Sovětský svaz? Ano a
ský poradce David Aaron. Ten si poslé ne. Spíš nikoliv.
ze postěžoval (Disco Dísarmament Tak značnou glasnosť si představit
Diary, New York Times. 22. února), že nedovedu, že by se sovětský občan
ho Gerasimov pozval spolu s celou dozvěděl pravdu nejerevanskou a mohl
skupinou na opulentní večeři, na lu zauvažovat: že dotyčný má dva byty, že
xusní hody, načež pak účet bez osty má zaměstnáni, leč nepracuje, odjede
chu dal k zaplaceni svým hostům.
si za barikádu třídně rozděleného svě
ta, dopustí se mnoha zločinů (hanobe
V americké televizi si Gerasimov po ní státního zřízeni, poškozováni zájmů
steskl, že se rozdmýchává protisovét- v cizině, atd ). což ale v Americe není
ská hysterie Na námitku o způsobech, trestné, že vůbec si jen tak odjíždí a
jimiž sovětská televize referuje o USA přijíždí, nikde na něj nečeká dráb a
(bída, nezaměstnanost, vykořisťování, šatlava. Pár novinářů si s ním pak v New
rasismus, zločinnost, drogy, beznaděj), Yorku popovídalo. A konec.
Gerasimov odvětil, že sovětská televize
Tedy divné sděleni z ideologické fron
je zcela přísně objektivní.
ty Právě se dozvídám, že lenimsta
Američany nenapadlo poukázat např. Gerasimov se nám dneska večer zas
na sovětský pořad "Babi Jar: lekce objeví na obrazovce
Qfa (j/g
dějin", tvrdící, že USA pokračují v genocidálním programu nacistů
A rovněž nikomu nenapadlo zmínit se
o vykukovi jménem Joseph Mauree:
Newyorčan doma neznámý, leč v So
větském svazu se s jeho utrpením se
známily milióny poctivých pracujících.
Též českoslovenští pracující jsou se
známeni Mladá fronta psala loni 9. srp
na na první straně takto: "Sovětský
spisovatel a novinář Genrich Borovik,
jehož reportáže z USA jsme v minulých
patnácti letech pod značkou APN ne
jednou otiskovali i v Mladé frontě, se
před časem vydal do New Yorku s fil
movým štábem a natočil tam umělecký
dokument člověk z Páté avenue. Pros
tý americký dělník, jehož osud upro
střed mnohamiliónového velkoměsta
film zachytil, měl vlastně banální osud.
Přišel o práci. Bytná ho vyhodila na
ulici, poněvadž neměl na činži."

Umělecký dokument byl předveden
v televizí a jeho tvůrcům doručena zá
plava dopisů ze všech koutů SSSR:
“Mnozí sovětští lidé už prostě nevy
drželi v roli nezúčastněných televizních

NA ZDOROVJE!
Vraždy, korupce a zlatá horečka jsou
nemilým důsledkem jedné ze sovět
ských reforem na Sibiři. Když totiž stat
ni podniky zastavily provoz v dolech,
kde se pro ně těžba zlata nevyplácela,
mohly tyto šachty dle nově vyhlášky
přenechat družstvům. Jedno z nich
investovalo první zisky k podmazáni
pracovníků ministerstva, aby mu přidě
lilo i ty doly, kde byl obsah zlata poměr
ně vysoký.
Jedno z takových družstev vydělalo
takto ilegálně půldruhého miliónu
rublů, které jeho obratní nákupčí rein
vestovali tak obratně, že nové těžební
stroie z Japonska a USA mu dokonce
načerno dopravovaly zvláštní obři
letouny Aeroflotu. Na své si přišli ne/en
pracovnici ministerstva, ale i straničtí
funkcionáři, novináři, básnici a koneč
ně pracovníci Bezpečnosti — všichni
se výtečně živili ze zlatého sibiřského
koryta.
Jak praví "Sovětskaja Ftosija ", objasně
ni těchto případů vázne také proto, že
se ztrácejí doklady, družstva se hbitě
rozpadají, aby za rohem vznikla nová,
vyšetřující soudci se náhle vzdávají
svých funkcí. A pokud se objeví svěd
kové ochotni vypovídat před soudem
— tu zahřmi výstřely ob/ednaných vra
hů. Od Divokého Západu se tyto pomě
ry výrazně liší. Tam se totiž čas o času
objevil neohrožený šerif a neúplatný
soudce
Oldřich Luchs

JURIJ AFANASJOV rektor Ústavu
dějin v Moskvě, prohlásil, že hromadná
vražda v Katynu a osud 15.000 zmize
lých polských důstojníků za druhé svě
tové války se mají stát předmětem
historického šetření. "Nesmíme se
vyhýbat skutečnostem a problémům
v polsko-sovětských vztazích," řekl
polskému týdeníku Polityka.

Diskuse

RUSKO A EVROPA

Dr. Galina Berkenkopf v svojej knihe
“Spasenie světa, dějinný sen Ruska",
charakterizuje ruského člověka ná
sledovně: “Rus sa oduševňuje za dale
ké ciele víac, ako Europan. Málokedy
má správnu mieru pre prostriedky a
praktické opatrenia a skorej je náchyl
ný stanovit’svoje ciele velmi daleko pri
čom zanedbává prostriedky k dosíahnutiu tohoto ciela To móže viesť
k bezuzdnosti, typickej to pódy pre
utópie. Jeho schopnost'sebazaprenía
a potenciál viery sú ďaleko vyššie,
ako u Europanov. Síla žiarivého oka
mihu a zvody ďalekých cieťov ho ťahko
prilákajú do svojich osídíel No pri
všetkej jeho húževnotosti chybí mu
porozumeníe a schopnost k drobnej
práci. Je ochotny trpíeť neporiadok a
rózne nezrovnatel’nosti vo víere na pří
chod božieho kráťovstva, alebo komu
nizmu Ruský člověk je náchylný k rojčeniu a často postrádá schopnost' ku
konzekventnému logickému myšleniu . . ."
Súbor týchto vlastnosti zvykne sa niekedy označovat'pojmom "ruská duša".
— Co to ale má spoločné s Dostojevskim, Lermontovom, alebo Puškinom?
A čo spoločensko-politické pravidlá,
ovzdušie, ktoré určuje denný život
spoločnosti? — Najváčši ruský myslitel'
Vladimír Solovjev charakterizoval tie“Podnikaví západní Němci zakládají to společenské fenomény následov
v komunistické lidové republice úspěš ně: ”S výnimkou židov, ktorí vidia absoné dílny, obchodní firmy a továrny — lútnu moc u vládců nebies. modlia sa
úplně jako v kapitalismu." Tímto pod národy východu len k holej moci, len
titulkem uvádí hamburský magazín k brutálnej skutečnosti, bez toho, aby
Stern č. 42 reportáž o novém podnika sa pýtali na jej oprávněnost’ Preto tá
telském hnuti v Polsku.
1'ahostajnosť k pravdě, uznávanie kažNa rozdíl od poválečných let — uvádí dej šikovnej lži. ktorá našla uplatnenie,
ve své zprávě Winfríed Mass — neplatí preto tá neznalost' 1'udskej dóstojnosti
v dnešním Polsku podnikatelé za "zlé a práv člověka. Keďsa všetko rozhodu
kapitalisty", ale za "milé obchodní je len pomocou tlaku a násilia, tak člo
partnery” Podnikatelům ze západní věk ako taký nič neznamená, je meraný
ciziny jsou poskytovány podstatné len na základe jeho moci, nastáva l'adaňové úlevy, jestliže investují v zemi hostajnosť k pravdě, opovrhovanie
kapitál, stroje a knowhow. Už 700 zá ludskou dóstojnosťou a práv člověka
padních podnikatelů, mezi nimi 150 tak, ako ho pozná západ. Táto východ
západních Němců, založilo v Polsku ně nemoc sa už dávno zahniezdila do
soukromé podniky Zaměstnávají dnes sociálnej skutečnosti ruskej spoloč
celkem 45.000 lidi.
nosti a je koreňom našich chorób . . ."
Pro západní investory má toto podni Je možné lepšie charakterizovat' i
káni četné výhody:
dnešnú "soclalistickú" realitu denného
• Extrémně nízké mzdy — průměrná života? Aké sú tu vázby na hudbu Čajměsíční mzda odborného dělníka kovského, Musorgského, alebo Rimv Polsku činí v přepočtu 200 DM, což je ského-Korzakova?
zhruba 10 až 5 procent přijmu západ Jeden z najdomáckejšich pojmov so
ních kvalifikovaných sil.
cializmu je nesporné “kolektiv", "ko• Žádné odbytové potíže; vše, co se lektivizmus"; skloňuje a časuje sa v tých
vyrobí, se také prodá. Přinejmenším
najrozličnejšich variantách Je to “po
v Polsku!
svátné slovo” prezentované ako jeden
• Otevřeni nových trhů — kdo vyrábí z výdobytkov socializmu. Pohlad na
v Polsku, může bez potíži proniknout ruskú skutočnosť nás ale poučí, že
se svým zbožim do celé oblasti RVHP. život na kolektivístických principech
• Využiti starých strojů — technologic existoval už dávno před Marxovým
ké postupy na Západě dávno zastaralé
narodením — "V spoločenstve je aj
se nechají v Polsku ještě lukrativně smrť pěkná!" hovoří staré ruské prívyužit.
slovie V tomto přísloví sa odzrkadlúje
Jsou tu ovšem i jisté nevýhody. Hlavni starý ideál dědinského společenstva,
z nich je "papírová vojna” s úřady, než miru, v ktorom slavjanofilovia viděli
je vůbec uděleno povolení k provozu. svoj sociálny ciel' a ktorí komunisti
upravili podlá svojich predstáv a reali
Za zvlášť výhodnou investici kapitálu zovali.
pokládají němečtí podnikatelé zřízeni
výzkumného oddělení firmy Plasto- Robert Kaiser vo svojej knihe “Všetky
med Kreativní polští inženýři, ti nej- dietky Lenina" píše: "Tatiana mi povelepši. vyvíjejí za zavřenými dveřmi pro dala, že nie je stvořená pre skutočný
totypy lékařských aparatur, které se individualizmus, na celú zodpovednosť
později dají výhodně prodat do celého za seba samú a že vie, že mimo Ruska
světa. Vyvinuti nového výrobku až by sa tomu musela prispósobiť — Rus
k prodeji na trhu stoji ve Varšavě pouhý ko. to je na kolektivizme budovaná
zlomek toho, co by se muselo vynaložit spoločnosť a to nie len pre komuniz
napr ve Frankfurtu. A to navzdory mus, ale aj z dejinnej tradicie Pozrite
skutečnosti, že Plastomed platí svým na pravoslávnu církev, tam jednotlivec
polským výzkumníkům platy dvoj- až nemá svoj vlastný vzťah k Bohu, je
trojnásobně vyšší než je v polských súčasťou skupiny, ktorá je účastná
pobožností Život na dedíne, to je tra
národních podnicích zvykem.
dičný rodinný život, všetko je kolektiv
Takže spokojeni jsou v podstatě všich — máme to v krvi.”
ni zúčastnění. . .
V skrátenej formě zhrnul všetky feno
Leszek Jagielski mény ruskej skutočnosti významný

„Kapitalističtí
dravci" vítáni

básník Fiodor Tjučev: "Rozumem
Rusko nepochopíš, běžné miery naň
neplatia, má zvláštnu tvář, na Rusko sa
dá len veriť!"
Podobné je aj slovenské Pudové prislovie: “Ruskú zem metrom nezmeráš,
rozumom nepochopíš!" — A to sú, čo
sa našej problematiky týká, zásadné
šlová.
No ale od Tjučeva pochádzajú aj iné:
"Západ umiera, všetko je v chaose,
všetko skončí v plameňoch, pápež ako
aj všetky trony západu, katolicízmus,
ako protestantizmus. Na týchto tros
kách vznikne nová ruská riša." — Tento
citát pochádza z roku 1849 . . .

"Zahraničně politika Sovietskeho zvázu je nemenná!" — Táto zásada bola
vyhlášená Kremťom pri četných príležitostiach. Porovnajme túto doktrínu
s analytickým postrehom velkého rus
kého filozofa minulého storočia Petera
Jakovleviča Čadajeva: Prisiel čías,
kde nepoznanie Ruska ohrožuje našu
bezpečnost Je najvyšši čas poznaťprF
činy, ktoré vedú k tomu, že toto obrov
ské impérium neustále překračuje svo
je hranice a ohrožuje ostatný svět Keď
sa hovoří o Rusku, panuje představa,
že je to štát ako každý iný — skutoč
nosť je ale iná. Rusko, to je iný svět,
ktorý je vůlí, fantázii a násilnostiam
podrobený jednemu jedinému člově
ku. Nezáleží na tom, či sa tento člověk
volá Peter, alebo Ivan. V každom pří
pade je to obraz svojvóle a násilia.
V protivé k všetkým zásadám l’udského
společenstva kráča Rusko po ceste
utláčania svojho vlastného a susedných národov"
7. novembra 1917 skončili dějiny car
ského Ruska a začali dějiny Sovietske
ho zvázu — ale začinajú z nulovej pozície? Změnil sa v tento deň charakter
ruského národa, systém vlády, bola
“ruská duša" nahradená nějakou no
vou “sovietskou dušou" změnili sa
návyky a obyčaje, bola zmrazená kon
tinuita ruského myslenia? Samozřejmé,
že v dnešnom Sovietskom zvázu nachádzame nové prvky, ale je možné ani
nie za jedno storočie radikálně změnit'
níečo, čo bolo vytvořené storočiami?
Přestal byť Rus Rusom len preto, že
začal nosit’tričká s emblémami americ
kých univerzit, alebo jeansi? To sú
naivně představy. Alebo, možno před
pokládat’. že má totožný poměr k hod
notám, ako sloboda, pluralizmus, demokracía, proste k právám a slobodám
tak ako ich formulovala americká, poťažne francúzska revolúcia, k hodno
tám a ideálom, ktoré široké masy rus
kého obyvatelstva ani nepoznali?
Sú ťudia. a nie je ich málo, ktorí tvrdla,
že áno, veď malí Dostojevského. Tieto
představy spósobili v minulosti (a plati
to i pre prítomnosť) vázne politické
chyby zo strany západu.
Nepochybné nastali v Sovietskom
zváze změny, ktoré nemajú nič společ
ného s bývalým carským režimom. Je
to predovšetkým ekonomická štruktúra státu, je to aj federálne zriadenie,
samoderžavie sa změnilo v oligarchiu a
tak bysme mohli pokračovat’. No toho,
čo ostalo je viacej, než by sa na prvý
pohťad mohlo zdať. Ostala fascinácia
uniformy a vyznamenaní, polícía a
zvlášť jej utajená zložka, ktorá ako za
cara a na rozdiel od západu má občana
kontrolovat' a nie ho chránit'.
Nik nemá právo a nezodpovedalo by to
ani pravdě vyhlašovat’Rusov za barbarov. ale Rusko svojim samostatným po
dlhé storočia odděleným historickým
vývojom, vlastnou národnou cirkvou a
monokultúrnou štruktúrou vytvořilo
aj svoj vlastný civilizačno-kultúrny
velkopriestor, v ktorom sa nachádzajú
sice určité európske prvky, ale nie
s európskym civilizačno-kultúrnym
okruhom totožný. "Rusko", píše Danilevski v svojom známom diele "Ruskoa
Europa’. “je svojou vnútornou bytosťou europskému světu cudzie!"

Peter Questor

ALA PUGAČOVOVÁ. sovětská rocko
vá zpěvačka, poskytla při svém vystou
pení na festivalu Olofa Palmeho inter
view mnichovské rozhlasové stanici
Svoboda a odpověděla i na choulostivé
otázky. Na otázku, proč poskytla roz
hovor stanici, o níž se tvrdí, že pomlou
vá SSSR. Pugačovová odpověděla, že
když začínají lidé z Východu i Západu
spolu hovořit, neměla by se promarnit
žádná příležitost k diskusi.

VLADIMÍR G. TITOV ruský disident,
byl po dlouholeté psychiatrické "léč
bě" propuštěn a směl vycestovat do
Německa "Gorbačovova politika glasnosti zatím politickým vězňům v SSSR
žádné úlevy nepřinesla," prohlásil
Titov na tiskové konferenci.

ANATOLIJ BULJEV (62), leningradsky
občan nezvěstný od roku 1979, byl
nyní konečně objeven moskevskou
skupinou Mezinárodni společnosti
pro lidská práva; nachází se v uzavře
ném odděleni "psychiatrické léčebny"
v Tambově. Byl tam dopraven po náv
štěvě australské ambasády v Moskvě,
kam se šel před osmi lety zeptat, za
jakých podmínek by se mohl vystěho
vat za tetou, žijící na pátém kontinentě.

V. LUKJANENKO stranický tajemník
města Slavutič, kde nyní žije většina
pracovníků ukrajinské jaderné elektrár
ny, přiznal, že v Černobylu stále ještě
dochází ke smrtelným úrazům Jak
hlásí agentura Reuter z Moskvy, pro
hlásil Lukjanenko. že za uplynulých
deset měsíců bylo v elektrárně zazna
menáno 36 úrazů, z toho tři smrtelné.
Ještě před nedávném byly zaznamená
ny případy radioaktivního předávkování.
PRES OSTRÝ PROTEST Spojených
států byly nedávno odpáleny ze sovět
ského střediska v Tiratanu dvě balistic
ké střely typu SS 18 na cvičební cíle
v severním Tichomoří. Jedna z raket
selhala, druhá dopadla "nedaleko cíle".
Při minimální odchylce mohla raketa
zasáhnout obývanou oblast Havajských
ostrovů, pravil v Kongresu senátor
Peter Wilson.
NEJVlCE ODPADU na světě produku
je sovětský průmysl; aspoň v tomto
ohledu SSSR dávno dohnal a přede
hnal Spojené státy. S pěti miliardami
tun průmyslových exhalací ročně jsou
Sověti zcela bez konkurence.

LADOŽSKÉ JEZERO je největší žum
pou na světě. Způsobilo to bezohledné
odváděni nefiltrovaných odpadních
vod z průmyslových podniků, ale také
hnojivá a pesticidy z kolchozů a sovchozů kolem jezera Všechna rybářská
družstva musela už před lety zastavit
činnost, protože ve vodě není života
Podobná situace je také v Aralském
jezeře, které obsahuje milióny tun prů
myslových soli.
NA INFARKT umírá v Sovětském svazu
dvakrát tolik pacientů jako v západních
průmyslových zemích. Moskevský
chirurg Fjodorov napsal v Pravdě, že
SSSR vynaložil v minulém roce pouze
dvě miliardy rublů na zakoupeni mo
derních lékařských nástrojů a zařízeni,
kdežto USA ve stejné době za stejným
účelem investovaly 35 miliard dolarů
NESPOKOJENI se zásobováním po
travinami a spotřebním zbožim jsou
spotřebitelé v Sovětském svazu. Izvestije uveřejnily výsledky průzkumu,
podle něhož tři čtvrtiny (77%) občanů
SSSR "jen zřídka nacházejí v prodej
nách to, co zrovna hledají ", dalších 17
procent "nenachází nikdy" požadova
né zboží Vcelku tedy průzkum zjistil,
že s nabídkou a sortimentem není
spokojeno 94 procent obyvatel

OGONJOK, sovětský ilustrovaný ča
sopis. otiskl v listopadu čtenářský do
pis. jehož autor si trpce stěžuje na
pomalou práci ruských dentistů. Údaj
né se v SSSR na novou zubní protézu
čeká průměrné —dva až tři roky.
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Kultura
BOHEMIA STORE“T
Pastrňák Petr_________
A-1070 WIEN, Lindengasse 5

Tel : 96 3779

f

geóffnet: Di. bis Fr.10-12 u.15-18 Uhr, Sa.9-12Uhr(
Nové i antikvami knihy, časopisy, pohádky, detektivky, naučná litera
tura. slovníky, kuchařky. Velký výběr gramofonových desek a kazet.
Napište si o seznamy! Vykupu/eme také knihy exilových nakladatelství.

Ohlédnutí za československým
kulturním podzimem v Německu
Koncem záři a v říjnu bývá v Německu a zvláště v okolí Frankfurtu “nej
kulturněji" pro ty, kteří mají vztah k českému životu. Vše vlastně vypuká
ve vzdálené bavorské vesničce Franken, tak trochu u Chebu, kde se
diky mnichovské organizaci Opus bonům konají každoročně nejrůzněji
tématicky uspořádaná kulturní setkání.
Po předloňském setkáni mladých pro
mladé došlo loni na českou literaturu,
nakladatele i autory. Ty v sobě spojo
vali Josef Skvorecký a jeho žena Zdena
Salivarová z Kanady, kteří konečně
navštívili evropský kontinent. Skoda
jen, že krátkého pobytu nevyužili k dis
kusím s věrnými čtenáři, kteří se na oba
od Curychu až po Frankfurt marné
těšili... Do Frankenu přijelo 116účast
níků. diskutovalo se vlastně nepřetržitě
plné čtyři a půl dne
Počátkem října potom ve Frankfurtu
propukl 39. knižní veletrh. Jak s pře
kvapením konstatovali němečtí nakla
datelé. co do účasti a zastoupeni (čtyři
plné haly knih) se nijak nelišil od pře
dešlých. ale v druhé polovině byl ne
zvykle klidnější, bez hektické neděle a
(pro né nepříjemně) chyběli prvně ve
větším počtu návštěvy německých
knihkupců ze sortimentu.
Česká exilová nakladatelství nevýhod
ně označená pod jménem kolínského
Indexu (návštěvník se orientuje víc pod
názvem “československý", dámy na
informacích nemohly nezasvěceným
poradit) byla tradičné na výhodném
místě v hale německých nakladatelů,
kolem něhož musela většina návštěv
níků projít.
Části Stánku byly vyhrazeny i dalším
nakladatelstvím jako Rozmluvám. PmD
a samozřejmé 68 Publishers z Toronta,
kteří bohužel žádné knihy neposlali,
takže početné výpravy z Českosloven
ska marně hledali jejich novinky.
Chyběl i každoročně aktivní Pavel
Tigrid, vdával zrovna dceru, a neobje
vili se ani nakladatelé, i když zde knihy
byly.
Německý nakladatel je zkrátka jiný, po
celý rok se na "Buchmesse" pečlivé
připravuje a je zde osobné zastoupen,
český naproti tomu ví. že jde spíše
o reklamu a jeho knihy v zbytečně
malých nákladech se stejně brzy roz
prodají.
V západoněmecké televizi vystoupili
hned dva češti autoři, zastoupeni no
vinkami na veletrhu. Libuše Moníková
z Německa, která jako germanistka
piše jen německy (ročník 1945) a svou
třetí knihu "Die Fassade”, jejíž déj začí
ná v Cechách, vydala prvně u naklada
tele s dobrým literárním jménem, ke
kterému přešel i Milan Kundera, u mni
chovského Hansera.
Pavel Kohout mohl představit dvě růz
né knihy se stejným názvem a tím prv
ně na obrazovce udělat potřebnou
reklamu české exilové knížce (mohl
možná ještě více). Jeho román "Kde je
zakopán pes" vyšel pod stejným náz
vem německy i česky, ale obsahové se
jedná o dvě různé knihy.
Pak se zde mihl tradičné Pavel Laub
z Hamburku, který piše také jen néměcky a každým rokem vydá nový titul
svých satir či aforismů, vedle domácí
ho Pavla Taussiga, který mluví bezvad
ně česky a přece piše slovenský. Vydal
v 68 Publishers již druhou svou knihu,
opět a zbytečné chybějici.. Už podru
hé se osvědčila malá výstava bohemik
na Stánku, převážná část návštěvníků
česky neumí. A tak prvně poznali, kolik
autorů, žijících na Západě nebo i v Pra
ze bez možnosti publikováni bylo vydá
no německy či anglicky. Z nich větši
nou znali jen Milana Kunderu.
Oficiální Stánek Československa byl
upraven stejně jako v posledních le
tech, ale prvně zde bylo snad více de
legátů. zvláště slovenských, než knih.
A navic ještě řada novinářů, nejvíc asi
z Práce. Samozřejmě, že z haly cizoja
zyčných nakladatelů se přišli podívat
naproti, do Indexu. Zde sice nebylo tak
živo jako na řadě polských exilových
Stánků (vystavovali zde i exiloví Rusové
a Maďaři), ale něco zajímavého se vždy
našlo Na Stánku ČSSR se konalo

(v hluku zaniklé) přivítáni autorů La
dislava Fukse, Oty Hofmana a sloven
ského L. Ballka. J. Nesvadba nepřijel.
Mnohé tváře z Československa je tu
sice vidět každým rokem, ale i když
žadoní o knihy, tváři se "jako" odmítavě
a přezíravé k tomu, co zde hrstka exilo
vých nadšenců produkuje ve svém vol
ném čase. Jenže tentokrát visi ve vzdu
chu neznámá a obávaná "perestrojka”
A protože nikdo neví, jak to dopadne,
je lépe být se všemi zadobře a pohostit
je i moravskou frankovkou. Ze by už
zvítězil zdravý rozum, to je tvrzeni
předčasné.
Ve stejném týdnu běžel v nedalekém
Mannheimu i 36. filmový festival, ofi
ciálně nazvaný "Mezinárodní filmový
týden”. Zde se před dvaceti lety dostá
valo oceněni hned celé řadě českých
filmů (Ostře sledované vlaky, Nikdo
se nebude smát, O něčem jiném. 322),
ale po roce 1969 se tu mimo soutěž
promítají jen dětské filmy. Letos se do
soutěže jeden český film protlačil,
prvotina novináře Zdeňka Zaorala “Pa
vučina"
Na filmovém týdnu se už řadu let obje
vuji práce tvůrců z Čech, kteří vystudo
vali a žijí v západním Německu, Švýcar
sku. Švédsku, Kanadě. Festival je za
měřen na prvotiny (běžela zde i Šafa
říkova Honička — Hunderennen).
Loni se soutěže zúčastnil Jiří Škarvan
(nar. 1945 v Plzni, od r. 1969 v Němec
ku, kde v Mnichově vystudoval filmo
vou a televizní školu) s dvanáctiminutovým snímkem "Chyba" podle před
lohy Václava Havla V Praze se narodil
roku 1946 i Peter Heller, dnes nejvýznamnějši dokumentarista ve Spolkové
republice. V soutěži běžela jeho dlouhá
satira na "průmysl fast-food" nazvaná
"Vítězův chléb aneb bitva o žaludky
světa"

-vah-

Co se chystá
FRANKFURTSKÝ PLES Čechů a Slo
váků. v pořadí již jedenáctý, bude letos
už tradičně v Palmengarten v sobotu
20. února od 20 hod. hned ve třech
sálech. Návštěvnici si mohou vybrat
mezi dechovkou, rytmickou skupinou
nebo diskotékou "pro mladší i pokro
čilé" Předprodej v knihkupectví Dia
log

KAZETY
JAROSLAV HUTKA vydal opět dvé ka
zety s nahrávkami moravských balad.
První, "Vyjdi slunko", obsahuje balady
existenciálni, které Hutka nahrál mezi
květnem a listopadem 1987 s holand
skými muzikanty Benem Jurgenem a
Bernardem J. Kahmannem Druhá.
"Pánbu na poli", je výběr moravských
balad posvátných, nahraných živé při
koncertech v holanských chrámech
roku 1985. Jednotlivá kazeta stojí dva
cet. obé dohromady třicet marek.
Objednat lze přímo u Hutků: W Buytewechstraat 52B, NL-3024 BN Rotter
dam.
KAZETY s čs. pop music
kompl.
Olympic, M. Efect a mnoho jiných nabízí k prodeji Jaroslav Slambora,
2503 Edison Avenue *3, Sacramento
CA 95821, USA.

VIDEO
ČESKÉ FILMY na videu v normě NTSC
(USA a Kanada) zasílá a zastoupení
české filmové či televizní exilové pro
dukce nabízí: Video EL Canada Ltd.
602-587 Talbot St., London, On N6A
2T2, Canada.

JEN ZCELA VÝJIMEČNÉ se stává, aby
západní časopis recenzoval česky
psanou exilovou knihu. Loňské říjnové
číslo Q
4,410 TLS — Times Literary Supplement z Londýna — uveřejnil článek
Václava Piseckého o sborníku Gene
race 35-45, který sestavil Karel Hvižďala z Bonnu a vydalo nakladatelství
Arkýř (Karel Jadrný-Pokorný) v Mni
chově
NEOFICIÁLNÍ koncert undergroundové skupiny "The Suřik", který se konal
27. listopadu v Plzni, byl napaden poli
cií a násilně přerušen Po vyklizeni
sálu příslušníci SNB hrubě ztýrali
Radka Mihálika, účastníka koncertu a
signatáře Charty 77. Podle sděleni
VONSu z9. prosince jediným důvodem
k násilí naMihálikovi bylo, že (veshodě
s platnými čs. předpisy) žádal na pří
slušnicích SNB, aby mu předložili své
služební průkazy.

INSPEKTORKA kultury v Rokycanech
zakázala recitačnimu souboru země
dělského učiliště pásmo z veršů režimního básníka Jiřího Žáčka, za což byla
kritizována na sjezdu spisovatelů.
Tvorba nyní uveřejnila vysvětlení Mi
loše Vojty: "Přednesené verše byly
básníkem adresované chilské fašistic
ké diktatuře, škrtneme-li však jejich
titul, mění se zcela smysl jejích výpo
vědi. Je určité chybou obviňovat nás
z vlastností, které jsou symptomatické
pro chilský fašistický režim."
DIALOG ve Frankfurtu vydal přesné ke
knižnímu veletrhu druhé rozšířené a
za léta 1982-1987 doplněné vydáni
katalogu exilové literatury s názvem
"Česká a slovenská literatura mimo
Československo” (202 stran. DEM 4,50).
Prvé vydáni tohoto ojedinělého počinu
vyšlo v roce 1982. Kromě knihovnické
bibliografie pani Šeflové (a jejího po
kračováni na stránkách Svědectví) ne
existuje souborný seznam toho, co
vychází na Západě Katalog obsahuje
beletrii, poezii, věcnou a náboženskou
literaturu, výběrový soupis periodik,
kazet, gramodesek a videokazet i
bohaté odkazy na německé a anglické
překlady "bohemik".

PERESTROJCE se nevyhne ani Bolšoj
téatr, renomovaný Stánek múz v Mos
kvě, vyhrazený ze dvou třetin devizo
vým cizincům. Do rudého plyše sedali
moli, kdysi znamenitá akustika utrpěla
neodbornými zásahy do stavební sub
stance. a míst je taky málo. Tak se bude
přestavovat. Bolšoj se na dva roky
uzavře; znalci sovětského dodržováni
terminů ovšem velice pochybuji
o ohlášeném znovuzahájeni provozu
už koncem roku 1989.
KAPUCÍNSKÝ KLÁŠTER v Zákupech
u české Lípy hledá nového vlastníka,
který by jej využil jako hotel či rekreač
ní středisko Až dosud v objektu dlela
Československá lidová armáda, takže
tato vzácná stavební památka je kryta
jen provizorní střechou a "dost zniče
ná", jak neváhalo napsat Svobodné
slovo. Pokud se kupec nenajde, ustoupí
i tato barokní stavba "nové výstavbě".
Následovala by tak osud 980 památko
vých objektů, kterébylyu nás v posled
ních pěti letech strženy.
O SOUKROMÍ ministra propagandy
Goebbelse se dovídáme ledacos, co
v jeho deníku chybí. Jeho osobni tisko
vý referent Wilfred van Oven napsal
knihu "Wer war Goebbels — Biographie
aus der Nahé". Vyšla 1987 a stojí 39,80
DM Nechybí v ní četné zmínky o "Lidušce" (jak ji Goebbels nazýval) Baarové. Nové je. že Velký Tlampač údajně
nesouhlasil s okupací Československa
a že měl (kromě Lidušky a matky svých
šesti děti) v evidenci 36 vždy ochot
ných dam. Knihu lze objednat ve frank
furtském Dialogu.

KRIMINALITA najmě hospodářská,
podvodnici, rváči, dlužnici alimentů a
jiné prototypy lidí reálného socialismu
jsou námětem dekameronu "Dámy
kradou taky" Josefa Jenička a Jaromí
ra Holuba; kniha soudniček ze součas
nosti má napřesrok vyjít v Českoslo
vensku. Lze očekávat, že bude stejně
rychle rozebrána jako "Memento”
redaktora MS R. Johna, které se na
základě soudních procesů zabývalo
osudy pražských toxikomanů.
MNICHOV MÁ DIALOG: ve Schwabingu téměř na rohu Schleissheimer
Str. vzniklo české knihkupectví, které
nabízí i knihy slovenské a polské, dále
gramodesky, kazety a videa Pobočka
má adresu: Dialog. Hess-Str 88. D-8000
Múnchen 40, tel. (089) 52 57 10 a je
otevřena denně i v sobotu.

I AM A CZECH, prvotina anglo-českého autora Karla Kornella, odhaluje an
glickému čtenáři profil Českosloven
ska na podkladě osobních osudů a črt
osobností, s nimiž se autor sešel a kte
ré poznal. Velmi zajímavé čtení také
pro českého čtenáře ovládajícího an
gličtinu. Objednávky vyřizuje BIBLIOS,
Horsham, Sussex, Great Britain; cena
£8.95.

DIALOG
České knihkupectví Dialog
Buchhandlung DIALOG, Gutleutstrasse 13
D-6000 Frankfurt 1, tel. (069) 23 52 80
DR. MILOSLAV RECHClGL mladší,
bývalý předseda SVU a její přední zna
lec v oboru krajanských věd zpracoval
a vydal v SVU Press zajímavý soubor
"U S. Legislators with Czechoslovak
Roots" Zabývá se americkými zákono
dárci československého původu od
koloniálních dob až po současnost.
Práci o 65 stranách lze objednat u Mrs.
Růženy Bunžové, 75-70, 199th Street.
Flushing, N Y„ 11366. Stojí 7 dolarů
plus 1 dolar poštovného.
JAZZOVÝ SKLEP "Agnes-Keller" byl
otevřen v mnichovském Schwabingu
v Agnesstr. 56 pod českým vedením a
s českou kuchyni. Dvakrát týdně tam
hraje hudebník a skladatel Milan Pilař,
v produkci se střídají i němečtí a za
hraniční hudebníci. 18. prosince se ve
sklípku konal český večer s literáty,
hudebníky a zpěváky za účasti Ivana
Binara, Karla Kryla, Yvonny Přenosilové a jiných.
ZAKÁZANÉ OVOCE nejvíc láká Doka
zuje to nový skandál s knihou britského
exšpióna Petera Wrighta "Spycatcher".
Na jaře vyjde i německy u Ullsteina,
který proti "masivní konkurenci" získal
autorská práva Jen v zemi původu za
tím vyjít nesmí, britská vláda se pokusi
la všemi prostředky publikováni zame
zit. A tak paměti vyšly nejdříve v USA a
pašuji se do Anglie. Časopisy zákaz
obešly tzv. uveřejňováním neautorizo
vaných výňatků a jeden poslanec za
Labour Party je dokonce veřejné před
čítal v londýnském Hyde Parku.

ITER VERLAG v Berlině nabízí na
hrávky z koncertu Dáši Vokaté a Karla
Soukupa v Berlině (22,80 DM), dále
výběrz Dášiných písniček z téhož kon
certu (11,30 DM), videokazetu téže
(28,50 DM) a román Marie Stryjové:
Pokojík (18.10 DM) jakož i nulté číslo
mezinárodni revue Tranzit (16,05 DM).
Objednávky přijímá ITER, Helmholtzstr. 27, D-1000 Berlin 10
JEšTÉ JEDEN německý překlad Sei
fertových memoárů "Všecky krásy
světa" vyšel Tentokrát v NDR a do
konce pod stromeček. Přeložil je Eckhard Thiele, se západoněmeckým vy
dáním tedy již třetí překladatel.
LETOS VYJDE v nakladatelství Vyše
hrad v Praze první reprezentativní vý
bor ukrajinského autora z počátku
20. století M. Kocjubynského "Stíny
zapomenutých předků". Nelze přitom
nevzpomenout na osud ukrajinského
režiséra Sergeje Paradžanova, který
ústřední prózu pod stejným názvem
zfilmoval a sklidil za ni řadu uznáni
v zahraničí. V SSSR byl brežněvovskou
byrokracii film zakázán, v Českoslo
vensku směl běžet pouze v malém
distribučním okruhu filmových klubů
AŽ K PACIFIKU pronikl Dietlův seriál
"Nemocnice na kraji města" Upozornil
nás na to čtenář PL ing. Janour ze San
Franciska, který nám coby důkaz za
slal výstřižek z televizního programu
Kalifornská televize vysílá seriál na
kanálu 26 v češtině s anglickými titulky
vždy v neděli v 5,30 ráno. Čili: jako
optickou přílohu ke gulášové polévce
po sobotním flámu

Výtvarné umění
JUGENDSTIL — reprodukce Alfonse
Muchy, českého malíře, který žil a tvořil
v Paříži. Nabízím kolekce 14 reprodukcí
60 x 42 cm za 120 SFr nebo 5 reprodukci
60 x 42 cm za 60 SFr (na dobírku, zabal
v roli) Možno dodat reprodukce i za
sklené a zarámované. Vyžádejte si
katalog Objednávky na adrese:
REPRO-BILDER V. Reisner
Posttach 105
CH-8623 Wetzikon, Schweiz

GRAMODESKY
PRVOU EXILOVOU gramodesku
Waldemara Matušky s národními pís
němi, "Teče voda, teče . . .”, s Olgou
Blechovou-Matuškovou a další s vá
nočními koledami lze objednat v Kana
dě a USA u EL. 587/602 Talbot Street,
London. Ontario N6A 2T2, tel. (519)
434-9939 nebo z jiných zemí v Dialogu
ve Frankfurtu, tel (069) 23 52 80

MILOSTNÉ POZDRAVY do Moskvy:
S tímto jen v předložce pozměněným
james-bondovským titulem vychází
nyní v němčině zcela vážné míněný
titul o jedné kapitole dějin, ve východní
Evropě úmyslné zlehčované, o americ
kých válečných dodávkách do SSSR
Kniha s názvem “Liebesgrůsse an
Moskau: F. D Roosevelts Waffenhilfe
fúrdie Rotě Armee 1941-1945 Amerika
óffnet Stalin den Weg nach Berlin"
(Kiel 1986, 367 str., DM 46 00) byla
přeložena z amerického "Roosevelt s
road to Russia", Autorem je George
N. Crocker.
ČESKÉ A SLOVENSKÉ KNIHY vydané
v ČSR i v exilu, gramodesky, reproduk
ce, kazetky atd Vám obstará Zásilková
služba knih Mirka Vychytil, Postfach
10 23 36. D-6000 Frankfurt a. M. Napiš
te si o seznamy.

NOVÉ KNIHY
(Exilově knižní novinky, které došly redakci
v posledních měsících, roztříděné podle vy
davatelství)

Cramerlus Publlshing House,
Im Weischland 18. CH-8902 Affoltern a.A.
KRUPIČKA, Jiří: Dopis z Ruska Politický
román na aktuální terna. 236 str. kart.
PRAVDA, Jiří: Přijeli herci, zavřete slepice.
Vzpomínky herce-exulanta. 120 str kart
25 fotografií.
Index,
Postfach 41 05 11, D-5000 Kdln 41

KOHOUT. Pavel: Kde je zakopán pes Memoáromán. 534 str. kart.
DEM 28,OPA T, Jaroslav: Filozof a politik. TGM 18821893. Prvních 10 let Masarykova působeni
v Praze 560 str.
DEM 34 -

KOUBA Petr: Lekce jízdy. 2. svazek edice
Paternoster 254 str
DEM 24,Obrys Kontur - PmD,
Max-Wůnner-Str, 31. D-8000 Múnchen 50

VOLKOVA. Bronislava Vzduch bez podpat
ků. V pořadí 3. autorčina sbirka. Nová řada
poezie, sv. 32. 80 str
DEM 16.JULIŠ. Emil: Bllžime se ohni. Systémová a
vizuální poezie. S kolážemi Jiřího Koláře.
Nová řada poezie, sv 33 56 str. DEM 13,-

KALISTA. Zdeněk: Veiikánoc. Poslednísbir
ka veršů autorova života S linoryty Jiřího
Jiráska Nová řada poezie, sv. 34 80 str
DEM 16.-

MOUDRÝ. Karel (sestavil): Pražské blues
aneb Sláva je Volný. Sborník vzpomínek na
S Volného, zemř. 29 1 1987. s výběrem jeho
nejzajimavěišich komentářů v RFE. Mnoho
dokům, snímkuj. Rakušana Mimo ed řady
200 str.
DEM 26.Rozmluvy,
18 Church Hlll, Purley, Surrey CR2 3QN.
England

BROUSEK, Antonín: Vteřínové smrti. 4. sva
zek básnické řady Kra S kolážemi Jaroslava
Hovadika 80 str
GBP 4,DIVlS, Ivan: Beránek na sněhu. 50. jubilejní
svazek nakladatelství. Vyšlo 18 9 1987 k bás
níkovým narozeninám 40 str
GBP 3.-

PREISNER. Rio: Až na konec Česka Pole
mika s "masarykovsko-protestantskou ideo
logií českých dějin a jejím avantgardistickým
protějškem". 312 str.
GBP 9,-

Georg-von-Vollmar-Akademie,
Landwehrstr. 37/1, D-8000 Múnchen 2

GABERT. Volkmar & PFAFF, Ivan. Geschichte,
Gegenwart und Zukunft Mítteleuropas Re
feráty k středoevropské tematice přednese
né na česko-némeckém semináři v Kochelu
29. srpna 1987 Brož . 35 str
Sellger-Gemelnde,
Landwehrstr. 37/1, D-8000 Múnchen 2

LEMBERG, Hans & WANKA. WHH: Letzter
Versuch zum deutsch-tschechischen Ausgleich vor 50 Jahren. Referáty přednesené
31.5.1987 v Norimberku na téma německého
demokratického aktivismu v ČSR a jeho
pokusu o dorozumění s Čechy v r 1937
Brož 50 str.
Všechny tyto knihy, desky a kazety dostanete
v knihkupectví DIALOG. Gutleutstr 13.
D-6000 Franklurl 1 Tel (069) 23 52 80,
otevřeno denně odpoledne a v sobotu dopo
ledne Zásilková služba do celého světa
Vyžade/te si ne/nově/ši seznamy Knihy,
které vy/dou v Československu do r 1988
Bohemika Knihy v němčině a angličtině
o Československu a překlady českých auto
rů 6 stránek
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Historie na objednávku KSČ
Pavla Vošahlíková: československá sociální demokracie a Národní fronta; Academia —
nakladatelství ČSAV, Praha 1985, 216 str., náklad 700 výtisků, cena 38 Kčs.
Doby, kdy čs. historiografie po uvolně
ni korzetu padesátých let směla přiná
šet i objevné práce a publikovat dosud
neznámé prameny k politickým dějinám
I republiky. II. světové války a pováleč
ných let. pominuly ve chvíli, kdy nor
malizační planýrka zasáhla celou
českou a slovenskou kulturu. Před
bratskou pomoci jsme ještě mohli brát
do rukou nové historické publikace
v očekáváni, že v nich najdeme leccos
nového, že upozorni na nové aspekty či
dokumenty. I k dějinám Čs. sociální
demokracie nám domácí historiografie
poskytla tehdy několik studii, které
přinášely některé cenné informace — i
když ne se vším bylo možno z hlediska
metody a interpretace pramenů sou
hlasit. Mám tu na mysli studie J Ned
věda. K Kaplana, ale i Z. Solle, Z. Kárnika a jiných.
Po tzv. prověrkách a neblahém kalifátu
Václava Krále stala se historiografie
zase jen ilustrátorkou tézi, které pre
zentuje neomylná strana.
Do této kategorie 'patří i publikace
Pavly Vošahlíková, vydaná ČSAV
v Praze před dvěma lety s mystifikujícím
titulem "Československá sociální
demokracie a Národní fronta". Neboť
o Národní frontě se tu čtenář dozví
pramálo — autorka ji povětšinou zto
tožňuje s komunistickou stranou; spíše
se tu sleduje vztah sociální demokracie
ke komunistické straně, přičemž Vošahliková se netaji svou sympatií k fierlíngerovské "služebné" linii, která usi
lovala o pozvolnou likvidaci strany a
její "převedeni" do KSČ. V důsledku
toho se ji všechny sily, které této likvidátorské linii odporovaly, jeví jako
negativní. Brněnský sjezd na sklonku
roku 1947, který fierlingerovce z vedení
odstranil a zdůraznil nezbytnost plura
litní demokracie, je proto klasifikován
jako "oslabeni levicových sil v našem
politickém systému" (str 93).
Takové hodnocení není jisté nové —
tuto tézi nadiktovala vládnoucí mocen
ská skupina do péra všem, kdož chtějí
být v Československu oficiálně tištěni.
Nové nejsou ani argumenty a "důkazy",
kterými kniha operuje. Jestliže však ji
přece jen věnujeme pozornost, pak
spíše pro některé její "vedlejší produk
ty” než pro jeji chudou a přímočarou
tendenci.
Tak např. v druhé kapitole potvrzuje
Vošahlíková podvratnou roli tzv. "levi
ce" v sociální demokracii, kterou už
před lety na základě studia komunistic
kých archivů odhalil Karel Kaplan. Jeji
příslušnici se hned po válce spontánně
hlásili do komunistické strany a usilo
vali o okamžité pohlceni sociální de
mokracie komunisty. Autorka tu cituje
ze vzpomínek jednoho z těchto komu
nistických agentů v sociální demokra
cii. Vojty Erbana (v poznámce na str.
137): "Když totiž přišla Košická vláda,"
vykládá Erban, "volal si nás Fierlinger
s tím, že obnovíme sociální demokracii.
Já jsem se ho ptal, s kým to obnovíte?...
protože všichni (Erbanovi blízcí —
pozn. K.H.) sociální demokraté mí
řekli, že obnoveni nepodepíší a šli jsme
domů Na druhý den mé pak zavolal
generální tajemník KSČ a uváděl, že je
to nutné . . ,"
Není těžké uhodnout, o které "sociální
demokraty" se tu Erban opírá — jejich
jména se pak objevila těsně před úno
rem ve vedeni rozbiječského fierlingerovského "Klubu" sdruženém kolem
časopisu "Směr". Jejich nedočkavost
připnout si na klopu kabátu komunis
tický odznak se však tehdy nehodila
dlouhodobým plánům gottwaldovského vedeni. "Nelze jinak." řekl Gottwald
na jejich adresu, "než vyčkat, aby se
poměry vykvasily a vykrystalizovaly."
(str 45). Gottwald ovšem nepočítal
s tím, že drtivá většina sociálních
demokratů tuto komunistickou taktiku
prohlédne a odmítne, jak to ukázal
vývoj ve straně v letech 1946 a 1947.
Vošahlíková také otvírá tématiku, která
dosud nebyla historiky náležité zpra
cována: obtížně se rodící spolupráci
sociálně demokratických stran Evropy
po II. světové válce, poznamenané
ještě nacionalistickými předsudky Ač
to sotva bylo jejím úmyslem, vystavuje
tu zahraničně politickému postoji Čs.
sociální demokracie vysvědčeni vyso
ké politické vyspělosti a prozíravosti,
která umožnila včas rozeznat meziná
rodni souvislosti připravovaného
útoku komunistických stran proti
demokratickým sílám střední a vý
chodní Evropy.

"V. Bernard i další delegáti, kteří se
zúčastňovali mezinárodních /ednání,
se postupné přidali ke skupině, která
nesouhlasila s levicovou politikou
Fierlingerova vedeni," píše na str. 59.
Zejména v létě 1947 se objevila ve vy
stoupeni těchto delegátů kritika sovět
ské politiky v souvislosti s vytvořením
Informbyra a 19. října 1947 — tedy ještě

před brněnským sjezdem, který zbavil těch kruhů, které se zasazovaly o oka
fierlingerovce vedení — "vyslovil vý mžitý vstup do (Gottwaldovy 'obroze
konný výbor Čs sociální demokracie né' — pozn. K.H.) vlády a očistu strany
obavu, že prohlášení devíti komunis od pravicových živlů, soudruzi E. Erban,
tických stran povede k růstu nedůvěry Dr. Němec. Dr. Hájek a Dr. Havelka
Generální tajemník B. Vilím byl oka
v mezinárodních vztazích" (tamtéž).
mžitě poslán na dovolenou a úřadujícím
Přes včasnou diagnózu úmyslů mezi zástupcem generálního tajemníka se
národního komunismu musila sociální stal Dr. Vojtěch Erban. Byla zřízena
demokracie podobné jako ostatní osobni komise pod vedením Dr. Havel
demokratické strany počítat s vojen- ky a politické oddělení pod vedením
sko-politíckou situaci ve střední Evro Dr. Hájka. Tím byla vyřešena krize ve
pě, která nedovolovala izolovat komu straně."
nisty v politickém životě tak, jak se to
stalo např ve Francii, bez nebezpečí Jak známo, nic se tím nevyřešilo —
sovětského vojenského zásahu. Od zakrátko byl tento prokomunísticky
prezidenta Beneše až po tzv pravá orientovaný zbytek strany zlikvidován
křidla politických stran všichni si byli i formálně. Přesto se nepodařilo reali
vědomi toho, že Sovětský svaz by zovat plně Gottwaldův plán: po tzv
neváhal intervenovat, kdyby hrozilo "slučovacim" sjezdu v červnu 1948 i
“nebezpečí" příklonu států této oblastí přes stupňovaný politický i existenční
k západním demokraciím (jak seto jevilo nátlak přešlo ke komunistům (podle
už při jednáni o Marshallové plánu a komunistických statistik) 118.104 bý
potvrdilo v roce 1968. kdy Moskva ne valých sociálních demokratů; přes
váhala poslat do Československa svá 260 000 členů však přestupní lístek do
vojska). Tyto obavy měly bezesporu KSČ odmítlo a demonstrovalo tak sílu
vliv i na obtížné rozhodováni sociálně demokratické tradice strany, která
demokratického vedení v únorové nemohla být zlikvidována ani v násle
vládni krizi, v níž československá dujících desetiletích — "sociáldemodemokracie — od konce války postup kratismus", který nedal spát Gottwal
ně ochromovaná — byla nakonec dovi, Zápotockému a Novotnému,
straší Husáky a Bííaky podnes.
rozd rcena.
Za jediný pozoruhodnější přínos publi
To byl i konec Československé sociální kace lze považovat dodatek, v němž se
demokracie, jejíhož vedeni se zmocni publikuji některé dokumenty, běžné
ly opět fierligerovské sily, které už mu čtenáři dnes sotva dostupné, např.
3 března 1948 vydaly "instrukce" kraj projev V. Bernarda z r. 1946 o složitých
ským a okresním sekretariátům, pode- vztazích v Národní frontě, některé pro
psané vedle kolísavého Laušmana i tokoly programové diskuse ve straně,
dvěma komunistickými vetřelci, Vojtou návrhy usneseni Brněnského sjezdu i
Erbanem a Jiřím Hájkem. Těmito "in onen neblahý dokument o praktické
strukcemi" se zbavovali funkci ti, kdož likvidaci demokratické základny strany
stáli komunistům vytrvale v cestě: V. z 3. března 1948, o němž jsme se výše
Majer, V. Bernard, V. Górner, J. Kubáta zmínili. Také mapky, ukazující hustotu
jíní. "Místo nich," sděluje se tam, "byli organizační sítě strany před únorem
do vedení přibráni jako představitelé 1948 a sociodemografickou strukturu
jejího členstva, jakož i tabulky zástupců
strany v parlamentě a poválečných
vládách mají svou informativní hodno
tu.
Aby se však zatvrzele demokratická
linie nejstarši československé politické
MILAN KUNDERA (58) je dalším nosi
strany nepřipomínala příliš silné, bylo
telem Ceny Nelly Sachsové, kterou
vydáno jen 700 výtisků; kolik z nich
každoročně udílí západoněmecké opravdu přišlo do prodeje, se v tiráži
město Dortmund. Cena pojmenovaná
neříká.
Karej Hrubý
po židovsko-německé básnířce, která
musela po roce 1933 odejít do exilu, je
dotovaná 20 000 markami; porota pro
hlásila, že vyznamenáním Milana
Kundery chtěla “poctít českou litera
turu kladoucí odpor” útlaku. Autor žije
od roku 1975 ve Francii a učí slovan
Sovětská moc musí své svěřence
ským literaturám na univerzitě v Rennes.
od nepaměti chránit před zavilou
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Rcndezvous" [Hitler and Stalini. David Lot* Evtnmg Standard. 26 Sepiember 1939 Fráni Heckling Hitler

Maďarskýma očima
Francois Fejtó "Mémoires. De Budapest á Paris", Calmann-Lévy Paříž
1986, 323 s., 140 franků
V západním tisku působí jako odborní
ci pro střední a východní Evropu několik
novinářů, kteří jsou původem ze zemí
takzvaného reálného socialismu Mezi
né patří přispěvatel několika francouz
ských novin a časopisů Francois Fejtó.
Jak už jméno prozrazuje, jedná se o
autora původem z Maďarska. Francois
Fejtó vydal knihu pamětí v renomova
ném nakladatelství Calmann-Lévy.
V něm už po delší dobu vychází celá
knižnice pamětí osobnosti, které vy
nikly v umění, ve vědě, v žurnalistice
nebo politickém životě. Paměti mají
živý ohlas jak v tisku, tak i v širokých
kruzích čtenářů.
Pro nás, Čechy a Slováky, má kniha
Francois Fejtó zvláštní význam, neboť
maďarský autor se často zabývá ve
francouzském tisku Československem
— je dokonce považován za jednoho
z odborníků na naši zemi. Zjeho pamě
tí se dovídáme, že jeho dědeček pochá
zel z okolí Prahy — jmenoval se Filip
Fischel a patřil k německy mluvícím

Svoboda slovem i obrazem

RUDOLF BATTÉK (61), dlouholetý
vězeň pražského režimu a mluvčí sku
piny nezávislých socialistů, publikoval
v samizdatovém časopise PARAF (Pa
ralelní akta filozofie) číslo 7/87 eseje
"Nefilozofická pocta filozofii” a “Neteologická pocta teologii".

JOŽKA PEJSKAŘ, autor dvou svazků
Poslední pocty, vydal další knihu. Jme
nuje se "Pronásledovaní vlastenci" a je
věnována osudům příslušníků Čs. stra
ny nár. soc., kteří byli pronásledováni
za Rakouska, za nacistické okupace i
po únoru 1948. Kniha má 278 stran,
četné fotografie, a jeji cena je USD
12.50 nebo DM 23,- Lze ji v USA objed
nat přímo u autora na adrese: 330 N.
Stage Coach Lané, Fallbrook, CA
92028, v Evropě na adr České slovo.
Postfach 860604. D-8000 Múnchen 86.
PETER PONT se jmenuje nová literární
agentura, kterou založili Tomáš Kosta
a dr Jiří Gruša. Zatím zastupuje práva
a zájmy domácích autorů Uhdeho, Kriseové, Kabeše, Vaculíka a Lenky Pro
cházkové, kteří s ni uzavřeli generální
smlouvy. Agentura se bude zabývat
propagaci a zastupováním i dalších čs.
autorů, jimž je doma bráněno v publi
kování.

nestvůrou s třemi přídavnými jmé
ny: před západním, dekadentním,
a konečně kulturním imperialis
mem. Není náhodou, že kreslíři
Krokodýlu tuto příšeru znázorňuji
jako slizskou chobotnici, která se
svými chapadly vsává do vědomi a
podvědomí nebohých sovětských
oběti.
Tato ideologická diverze si v poslední
době našla nové cesty, jako tom svědčí
poplašné zprávy stranického tisku
v Lotyšsku Zmíněný trojadjektivní pří
zrak dosáhl totiž zákeřného technické
ho náskoku na poli videotechniky, a
ohrožuje tím plněni kulturního plánu
Vznikla zde totiž skvěle organizovaná
podzemní síť půjčovatelů, překupníků
a distributorů, ovládajících černý videotrh; síť. která je schopna zásobovat své
nesčetné a dychtivé zákaznictvo jak
přístroji, tak i kazetami — mezi nimiž
nechybí poslední novinky ze Západu.
Levné tyto zábavy právě nejsou, proto
že reakční zákon nabídky a poptávky
má svou platnost kupodivu i v socialis
tické společnosti. Vstupenka na videopředstavení se pohybuje mezi deseti až
patnácti rubly, půjčovné za přístroj a
kazetu stojí asi desetkrát víc, a i cena

_

HISTORIK ZBYNĚK ZEMAN vydal pod názvem "Heckling Hitler —
Caricatures of The Third Reich" sbírku politických karikaturzdob Třetí
říše vybranou ze soudobého světového tisku. Kniha vyšla ve vydavatel
ství University Press of New England v Hanoveru, NH ve Spojených
státech; vázaná stojí 25 a brožovaná 14.95 dolarů.

obstarožního videorekordéru dosahu
je částky až 5000 rublů!
Leč vídeodychtivé zákaznictvo zřejmé
neváhalo. Zhrožení čtenáři se dozvě
děli, že učitelka Maija K přihlíželas ce
lou třídou "erotickému pásmu"; vycho
vatelka Laima R., lékař Anatol M. a
komsomolský funkcionář Sergěj J.
zorganizovali řadu "pikantních filmo
vých seanci”.
Nuže je známo — přes horoucně hlá
saný sovětský purismus — že rudému
režimu vadí porno ze všeho nejméně,
protože mu útěk z politiky do erotiky
vlastně vyhovuje. A tak lze kampaň v lo
tyšském stranickém tisku charakteri
zovat jako pokus o zprofanování na
prosto jiného zjevu. Není to obava o so
cialistickou ctnost chlapců a dívek,
která jejich vládce mobilizuje k boji
proti videovému bacilu. Nebojí se de
kadentního západního či dálnévýchodního porna, ale ducha svobody, který
z propašovaných kazet mluví k jejich
lotyšským divákům. Mluví z programů
o činnosti pomlouvané, případné za
mlčované baltské emigrace, o festivalu
a světovém setkání Lotyšů v roce 1984
v západoněmeckém Múnsteru, jsou to
divadelní představení exilových autorů.
Dříve bylo možno v této baltské zemi
o svobodě číst nebo slyšet její hlas na
rozhlasových vlnách. Teď dostala svo
boda i živý obraz.
qi

Židům. V roce 1849 odešel do Buda
pešti, kde pracoval jako sazeč a pomaďarštil si jméno na Fejtó. Samozřejmě,
o nějakých českých tradicích v rodině
se nedalo mluvit. Francois Fejtó se zato
naučil Chorvatsky, neboť jeho matka
byla Chorvatka ze Záhřebu.
Podle F. Fejtó bylo velkým neštěstím
pro střední Evropu, že došlo 1918
k rozbití Rakouska-Uherska; vinu za to
dává mj. Masarykovi a Benešovi, podle
něho krátkozrakým českým nacionalistům. Sám se považuje za politického
realistu bez předsudku. Také proto, že
v 30. letech navštívil jako levicový
maďarský novinář se svými kolegy
Prahu a vysloužil si tak v Budapešti
označení "zrádce" — pro většinu Ma
ďarů byla Praha sídlem jejich úhlavní
ho nepřítele Když se Fejtó octl 1939
v emigraci, navštívil Huberta Ripku a
snažil se ho přesvědčit, že jediná mož
nost pro střední Evropu je středoevrop
ská federace, tedy zmodernizované
Rakousko-Uhersko. Fejtó byl nemile
překvapen, když mu Ripka řekl, že čes
koslovenský exil se bude v první řadě
ze všech sil snažit o obnovu Českoslo
venska.
Po válce Fejtó až do roku 1948 spolu
pracoval s maďarskou vládou v Buda
pešti a v roce 1946 se snažil, aby aspoň
část jižního Slovenska připadla pová
lečnému Maďarsku. Po roce 1948 se
dostal do ostrého rozporu s komunisty
v Budapešti a od té doby psal — a píše
— proti ním. Relativní liberalizace
v Maďarsku vedla k tomu, že v roce
1981 se vztah maďarského režimu
k němu začal měnit a v roce 1983 o něm
dokonce v budapešťském nakladatel
ství Gondolat vyšla monografie.
Fejtó sledoval z Paříže velmi pozorně
vývoj v Československu koncem šede
sátých let a v dubnu 1967 přijel do
Prahy jako francouzský novinář. Probí
hající změny v naší vlasti se mu zdály
tak senzační, že do Prahy přijel znova
v lednu 1968 a zůstal tam po celou
dobu tzv. Pražského jara. Z Prahy odjel
několik dní před sovětskou okupací.
O vývoji v Československu napsal
celou sérii článků pro francouzský tisk.
Vývojem u nás byl nadšen a sovětskou
okupaci považoval za katastrofu s da
lekosáhlými důsledky pro celou Evro
pu.

Únorovým pučem v Československu
se zabýval ve své knize "Le coup de
Prague" a obšírné se věnoval našemu
vývoji ve své knize "Historie des démocraties populaires" Není divu, že jeho
názory se v některých otázkách značné
liší od názorů Čechů a Slováků Jedna
věc nám však musí dát látku k přemýš
leni. Zatímco maďarský novinář, který
nemá s Československem vlastně nic
společného, se naši zemi podrobné
zabývá a vydal o ni dokonce knihu,
není široko daleko v našich řadách
munistú je rozbita Sedm rodin emigru autor, který by se zabýval podobným
je, ale po roce 1945 také ti, kteří běsně způsobem Maďarskem a své názory
ní přežili a kteří jako antifašisté očeká předkládal mezinárodni veřejnosti.
vali určitou ochranu, musejí zemi Jisté není třeba dokazovat, kdo na náš
opustit.
nezájem o maďarskou problematiku
Ve druhé studii popisuje prof. dr Her- doplácí.
bert Braun situaci textilních dělníků Nesouhlasime-lí vždy s názory Francois
v Aši a okolí. Studie má název "Albín Fejtó,který ostatně není proti Čechům
Dótsch a sociální otázka na přelomu a Slovákům zaujatý, pak by bylo třeba,
století". Na základě starých protokolů abychom mu odpověděli fundovanými
Říšské rady ukazuje autor na takřka články a knihami ve světových jazy
beznadějný boj sociálně demokratic cích. Nezapomínejme přitom, že Fejtó
kého poslance A. Dótsche proti továr je nejpozději od roku 1983 velmi vážné
níku Geipelovi, který byl ještě i po válce brán také v Budapešti. Takže ani vztah
posuzován jako "dobrodinec města dnešních vlád v Budapešti a Praze se
Aš". Z otištěných protokolů vyplývá, že zřejmě nebude v budoucnu utvářet bez
tyto "blahodárné činy" byly zaplaceny určitého vlivu tohoto francouzského
novináře a politika maďarského půvopotem i krvi jeho dělníků . .

Regionální pohled na dělnické hnutí u nás
Dr. Rudolf M. Wlaschek: Die Entwicklung der Arbeiterbewegung im
súdlichen Riesengebirgsvorland; Prof. Dr. Herbert Braun: Albín Dótsch
und dle soziale Frage um dle Jahrhundertwende; Verlag "Die Briicke”,
Múnchen 1987, brož. 52 stran
Útlá knížečka obsahuje dvě zajímavé
studie k dějinám dělnického hnutí v na
šem pohraničí.
První studie, "Vývoj dělnického hnuti
v jižním Podkrkonoší” autora Rudolfa
M Wlaschka, ukazuje na přikladu tkal
ců kočbeřské tkalcovny hedvábí pře
měnu bývalých domkářů, drobných
zemědělců a zemědělských dělníků
v tovární dělníky. Tato továrna vzniká
v polovině minulého století, prakticky
pár roků po zrušeni roboty (1848). Děl
níci však pracují za podmínek, které
nejsou o nic lepši než v době roboty.

Deset až dvanáct hodin denní práce při
šesti dnech v týdnu a mizerné mzdě
dává vyrůst hnutí za zlepšení sociálních
podmínek.
Vznikají tělovýchovné jednoty, dobro
volné požární sbory, konečně na pře
lomu století sdružují se dělníci v odbo
rovém hnutí a politických organizacích.
Teprve po 1. světové válce je uzákoně
na 48hodinová pracovní doba, zavádí
se pojištění, dovolené. Později přichá
zejí léta krize, nakonec zábor Sudet
nacistickým Německem. Organizační
základna sociálních demokratů a ko-

Karel Kaněra

Antonin Měšťan
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Obchodní spojení
JSME PORADCI importních firem v
Georgn. USA Mále-li zájem o export
a spoluprací, zašlete detailní nabídky
na adresu Wiliam Hladík & Company. 1296 Ewmg Chapel, Dacula. Georgia 30211. USA.
LÉKAŘSKÉ PRAXE v celém světě: při
podnikáni, financováni, půjčkách, po
jištěni. prodeji a koupi lék. praxi a jiných
firem krajanům neutrálně poradí Agen
tur Pazdera. Kreuzplatz 20, CH-8008
Zurich, tel (01) 932 32 22. Provoz denně
24 hodin.

Překlady
ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ PŘEKLADY z
češtiny a slovenštiny do němčiny a
naopak provádí rychle a spolehlivě,
jakož i tlumočeni u úřadů
Blanka Bóji. M.A., členka BDU
Praetoríusweg 6/1
D-8000 Múnchen 83
tel. (089) 637 14 86
VEŠKERÉ OVĚŘENÉ PŘEKLADY z
češtiny, slovenštiny, polštiny, němči
ny. francouzštiny, angličtiny (a do
těchto jazyků) veškerých dokladů a
dopisů i tlumočení u soudů provádí
rychle a levně soudní tlumočník a
překladatel
Fred Franka
246 West Washington Street
San Diego, CA 92103, USA
Tel. (619) 295-8953
PŘEKLADY ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ z
češtiny do němčiny a španělštiny a
naopak Vám rychle a spolehlivé pro
vede soudní tlumočnice a překlada
telka
dipl. překl. Olga Kasper
Bornemannstr. 19
D-6000 Frankfurt 70
Tel. (069) 62 28 48
PŘEKLADY VAŠICH DOKLADŮ pro
vádí pro veškeré oficiální účely, vč.
nabytí cizího a zproštěni čs státního
občanství, do tři dnů za sazby o 5070% nižší než překladatelské institu
ce soudní tlumočník a překladatel
Ing Jiři Komárek
Greifenseestr. 19
CH-8050 Zúrich
NOTÁŘSKY OVĚŘENÉ PŘEKLADY
veškerých dokladů a dopisů, tlumo
čeni u soudů, úřadů a institucí od
borně. rychle, spolehlivé a levně
provádí soudní tlumočník a překlada
tel Jan J. Neumann, Ph.D.
3002 Nauqatuck Ave.
San Diego. CA 92117-2527
Tel. (619) 273-4044
Překlady jak do. tak z těchto jazyků:
angličtina, čeština, slovenština, pol
ština, ruština, němčina. Rovněž infor
mace týkající se přesídleni do USA
OVĚŘENÉ PŘEKLADY všeho druhu
z češtiny do němčiny a naopak:
Hanka Nissel-Ellenberg
Keplerstr.24
D-6000 Frankfurt 1
Tel. (069) 55 32 50
OVĚŘENÉ PŘEKLADY dokumentů a
jiných podkladů z (do) češtiny, slo
venštiny a ruštiny, tlumočeni u sou
dů a úřadů provádí odborně přis.
soudní tlumočník a překladatel
un. prof. Dr. Otakar Nahodil
Dr. Sc., člen BDU
Zasiusstr. 124
D-7800 Freíburg i. Br.
Tel. (0761) 70 04 54
PŘEKLADY - TLUMOČENI z češti
ny do němčiny a naopak provádí a
ověřuje veřejné ustanovený a přísež
ný překladatel a tlumočník s dlouho
letou zkušeností (azylové a trestní
řízeni, policejní a trestní právo, listi
ny) Holand Richter
Dipl. Verwaltungsrat (FH)
Steinstr. 46
D-8000 Múnchen 80
Tel. (089) 48 65 79
nebo (089) 67 49 69

ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ PŘEKLADY veš
kerých dokladů, rovněž technické
překlady, provádí přísežná překlada
telka pro češtinu a ruštinu
Marie Růst
Grafenberger Allee 135
D-4000 Dússeldorf 1
Tel.: (0211) 680 26 26 (večer)
OVĚŘENÉ PŘEKLADY z češtiny do
němčiny a angličtiny a naopak
Ladislav Santiago de la Cruz
Guerickerstr. 21
D-8000 Múnchen 40
Tel. (089) 361 74 04 nebo 05
(08131) 29 01 68 přes den
PŘÍSEŽNÝ TLUMOČNÍK a překladatel
pro češtinu a slovenštinu:
Dr. jur. Otto Tomaschofl
Sonnenstr 42
D-4000 Dússeldorf 1
Tel. (0211) 77 49 63

^-^RESTAURAhTTlR^

PRAGER FRUHUNI
'^/imiscAe Spezia&fátenzJGiche..

Malá, útulná restaurace s rodinnou atmosférou • Původní česká kuchy
ně • Nejoblibenějši česká jídla od 3,- do 18,90 DM • Originál Plzeňský
Prazdroj ze sudu — 0,3 litru za pouhé tři marky • Ideální pro menši osla
vy • Parkováni bez problémů • Telefonická rezervace stolů • Na Vaši
návštěvu se těši rodina Komůrková v Kolíně nad Rýnem, Restaurant
Prager Frůhling, Im Weichserhof 3, D-5000 K6ln 1 (blízko Severinsbrůcke) • Tel. (0221) 32 30 84

Pohostinství
WILDBACHKLAUSE je česká restaura
ce s kavárnou v podhůří bavorských
Alp. Přívětivá, rustikální' atmosféra,
180 míst, výtečná kuchyně s mnoha
českými a mezinárodními jídly. V zimě
podmínky pro sjezdové lyžováni i na
běžky přímo v místě. V létě vyhřívaný
bazén, sluneční terasa se 100 místy,
tenis a nádherné horské túry. Děti ví
tány. V místě je možno se ubytovat v
rekreačních chatách (rezervace: tel.
09361/616). Na Vaši návštěvu se těší
krajané Hrdlička a Fanta.
WILDBACHKLAUSE
Bgm.-MartinstraBe 8
D-8964 Nesselwang-Reichenbach
Telefon (08361) 795

AFCR

PORADY novým čs. uprchlíkům
AMERICAN FUND FOR
CZECHOSLOVAK REFUGEES
AMERICKÝ FOND PRO
ČESKOSLOVENSKÉ UPRCHLÍKY
v Mnichové:
Relchenbachstrasse 12/1
D-8000 Múnchen 5
tel (089 ) 26 07 132
ve Vídni:
Gumpendorferstrasse 5a/2
A-1060 Wien VI
tel (0222) 56 34 76 nebo 56 34 94

SUPERIMBISS

v Tralsklrchenu:
registrační budova tábora I. patro, dveče číslo 45
v Kanadě:
Box 392
Port Credit P S
Mississauga, On. L5G 4M1

Brunnengasse 48
A-1160 WIEN
Telefon 42 13 21

Při registraci ve všech úřadovnách
AFCR si můžete zajistit bezplatný od
běr exilového tisku.

Teplá a studená jídla • bohatý výběr
obložených chlebíčků • studené mí
sy a chlebíčky pro každou příležitost
• rádi Vám připravíme občerstveni
pro rodinnou slavnost, party čl pod
nikovou nebo klubovní oslavu • bez
platné dodávky do domu • výhodné
ceny!

Práci hledají
ROCKOVÝ BUBENÍK, zatím bez vlast
ního vybavení, hledá využití své 10leté
praxe, i ve vinárně, ve Vídni a okoli.
"Od r 1989 v Kanadě"
VYUČENÝ ČÍŠNÍK, všestr., 26 let, hle
dá prac. příležitost v Mnichově a okoli,
přip. v Passau či jinde. Podrobnosti
osobně. "Dělat mohu cokoliv”.
ING. STROJAŘ ekonom (30) s praxi
v zahraň, obchodě, mluvící anglicky,
Španělsky, ruský a německy, žádající
zatím v SRN o azyl hledá budoucí
uplatnění, případné sponzora do zá
moří. Zn. „Kdekoliv".
DIPL. ING. STAVAŘ (26) krátce v Ně
mecku hledá zajímavou práci. Němeky umim. Krajané pomožte! Zn. „Ba
vorsko není podmínkou".

RÁDA POMOHU všude tam, kde chybí
ruka ženy: jako pečovatelka a společnice ke
starým osobám (i invalidům) nebo také k
dětem. Mluvím francouzský, německy a
česky. Mimoto jsem studovala klavír/zpěv
na pražské konzervatoři. Zn. „Důchodky
ně bez závazků".
DIPL. GEOLOG, Uni Stuttgart plus 6
semestrov Stavebnej fakulty v Bratisla
vě; nemecké občíanstvo. nemecky,
anglicky, hl'adá prácu za každých
podmienok. Zn "Trnavčan".
DIPL. ING. elektro-tech kybernetika
s 18letou praxí (počítače a xerox) hledá
vhodné zaměstnání. Jsem adaptabilni
a manuálně zručný (praxe i s vedením
VS), mám rakouský azyl a konv pas.
Za solidním zaměstnáním jsem ocho
ten jít zn. "téměř kamkoliv".
INŽINIER — špec. světelná technika —
hladá zamestanie vo svojom obore.
Pište na adr. Ing. Juraj Kardoš, bei M.
Nemec. Werínherstr. 16. D-8000
Múnchen 90
RTG-LABORANTKA žijící ve Švýcar
sku hledá místo v oboru. Zn. “Kra/ané
pomozte!"

Kdo pomůže?
SOUROZENCI (sestra 32. bratr 23),
ochotní vzít pro začátek jakoukoliv
práci, hledají sponzora v Kanadě. Nenajdeme-li pomoc dobrých lidí, hrozí
nám, že uvázneme 3 roky nebo i déle
bez práce v Itálii. Zn. „Určitě Vás nez
klameme!“

ZÁMEČNÍK (29) se strojní průmyslo
vou školou hledá sponzora „v Kanadě
nebo USA ".

ELEKTRIKÁŘ s manželkou (26 a 22)
hledají nutně někoho, kdo by je spon
zoroval do Kanady. Naléhavé! Kdo po
může? Adr.: Antonín Janíček, Seestr.
52, D-8240 Schónau a. K.
HLEDÁME POMOC od krajanů za úČe
lem emigrace do USA. Jsme manželé z
Brna I24 let - SŠ a VŠ), s částečnou zna
lostí angličtiny, pracovití. Zn. „Naděje na
nový domov".

Dámy a pánové,
chtěl bych Vám oznámit, že právě vychází má
nová knížka -Zbraně pro Erató". Vydávám ji v
tomto předvánočním čase, abych Vám
umožnil, obdarovat nekonvenčně své drahé
nebo známé, necbcete-li se popřípadě
obdarovat sami.
Cena knížky je 22,— DM nebo ekvivalent v
jiné měně.
Vám, kdo jste přišli na Západ později, než v
roce 1975, nabízím rovněž dotisk své první
bibliofilie »7 básniček na zrcadlo-. Její cena 10,-DM.
Mimoto mám ještě na skladě necelých
60 kusů bibliofilie Amoresky - na ručním
papíře a s barevnými ilustracemi předního
československého výtvarníka. Její cena 40,- DM.
Jakmile obdržímVáš šek nebo poukázku, zašlu
neprodleně knížky na Vaši adresu:
neopomeňte, prosím, uvést přesně a čitelně
Vaše jméno a adresu, přiložené k šeku.

Karel Kryl
Preysingstrafie 29
8000 Múnchen 80

Jediný časopis v západním světě,
který se systematicky zabývá
dějinami a současnosti
Československa v jeho
středoevropských souvislostech

Bohemia
Zeitschrift fúr Geschichte und Kultur
der bóhmischen Lánder
A Journal of History and Civilisation
in East Central Europe

Vychází dvakrát ročně
(celkem 500 stran)
s německy a anglicky psanými
příspěvky a tříjazyčným resumé
Ukázkové exempláře zasílá
na požádáni R. Oldenbourg Verlag,
Rosenhelmer Str. 145,
D-8000 Múnchen 81

VŠESTRANNÝ ml. muž (26), vyuč, číš
ník, hledá sponzora kdekoli za mořem.
"Délat mohu cokoliv".

Pavel Steiger:
ZÁPAS O DUŠI

KDO SPONZORUJE emigraci kamkoliv
do zámoří pohledné zdravé ženě (66/
174) s řidičským průkazem? Žiji tč
v Německu. Zn. "Odměním se prací".

Opravdový biblický věřící nepovažuje
svou viru za soukromou záležitost.
Touží se podělit s ostatními o biblickou
pravdu. Polemická kniha Pavla Steigera
odpovídá srozumitelným způsobem na
základní otázky křesťanské víry, lidské
existence a osobni zodpovědnosti na
základě bible.
Knihu, kterou Pavel a Klára Steigerovi
vydali vlastním nákladem, je možno
objednat na adrese: ZÁPAS O DUŠI.
1647 Hummer Crt., Leadville. CO 80641,
USA. Má 290 stran a stoji v USA a Ka
nadě 7.00 dolarů, zbytek světa (letec
ky) 10.00 dolarů.

HODNÉ LIDI na jihu USA. ochotné
usnadnit začátky v nové vlasti, hledá
mladý inteligentní a pracovitý pár.
Adresa v POL-Verlagu pod značkou
"Je nám 25 a 20 let".

VYPLÁCÍ SE inzerovat častěji Nejed
nou se stává, že inzerát, který zůstal
čtvrt roku bez povšimnuti, po zopako
váni upoutá pozornost,

DIPL. ING. STAVAŘ, 26 let, krátce v
SRN, hledá zajímavou práci. Německy
umím. Zn. “Bavorsko není podmín
kou".
VYUČENÝ TESAŘ, zedník-betonář (28
let. 13. let praxe i s vyuč.), žijící v SRN,
hledá zaměstnání v Kanadě Zn. "Spo
lehlivý".
PROGRAMÁTOR-matematik (RNDr),
15 let praxe u počítačů, Assembler,
Fortran, část. Pascal, CICS, přijme
místo v oboru kdekoli v Německu. Zn.
“EDV".
ELEKTRONIKA: 27lety SŠ. 7 let praxe,
hledá práci v oboru. Sponzorování ví
táno, Kanada není podmínkou Adr.:
Petr Šeda, Franz Sengstbratl Gasthaus,
A-3313 Wallsee. Ósterreich.
ČESKÝ KUCHAŘ specialista, od čer
vence 87 v Německu, 20 let praxe,
prac. jako šéfkuchař, přijme místo za
výhodných plat, podmínek v české re
stauraci kdekoliv s bytem. Tel. (02191)
83936.

VEDOUCÍ KUCHAŘ a vrchní číšník,
který se vyzná ve všech těchto oborech,
hledá odpovídající práci. Zn, "Kdekoli
v záp. Evropě".

VYUČENÝ ČÍŠNÍK, delší dobu dlící na
Rýnu, by chtěl poznat i jiné krásy Ně
mecka nebo Rakouska. Je mi 36 a táh
ne mě to do hor; nejradéji snad do Ba
KANADA. Možnost nezávislé práce s vorska, protože tamní kuchyně je mi
dobrou finanční vyhlídkou. Zn. „Vše bližší než porýnská. Zn. "Kde na/du
uplatněni?"
záleží na Vás!"

Práci nabízejí

VÝHODNÁ NABÍDKA! Krajanská spo
lečnost v Kostarice hledá zástupce pro
prodej domků u moře: CONELASA
979-1002, Dept. PL, San José,Costa Rica.
MOŽNOST ZAUČENÍ počínaje r 1988
v české malířské firmě v Jižní Kalifornii
pro krajany s povolením k vycestováni
do USA Podmínkou je pile a řemeslná
zručnost. Zn "Painters & Decorators".

BÁŇSKÝ INŽENÝR, zatím ještě v Ra
kousku, hledá vhodné uplatnění v Ně
mecku Zn. "Zdař Bůh ".
ČECH S RODINOU, elektrikář a řidič
těžkých mot vozidel, hledá zaměstná
ní s bytem Zn. "Kdekoliv".
DIPL. PSYCHOLOŽKA (37), žijící 19
let v Německu, kde také studovala,
hledá možnost spolupráce s lékařem či
kolegou. Zn. "Okoli Frankfurtu".

"Veškerý perzonál novinářský v Rusku službu svou vykonává toliko
v řetězech . . ."zní text k dobové karikatuře, kterou roku 1848 otiskl
časopis Dússeldorfer Hefte. Připomněl to německý autor Peter Dittmar
ve své knize "Lob der Zensur" (Chvála cenzury), kterou v roce 1987
vydal Kólner Universitátsverlag GmbH v Kolíně nad Rýnem.
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MEDŽUGORJE
Hned po druhé světové válce patřila Jugoslávie k tém komunistickým
zemím, kde se prováděla ostrá proticirkevni a protináboženská politika.
Tyto časy už dávno minuly a i když situace zdaleka není ideální, ve srov
náni s takovým Československem je téměř Idylická. Z kostelů, plných
věřících, znějí zvony, kláštery mají značný počet mladých řeholniků a
řeholnic, stavějí se nové kostely a klášterní domy. Pořádají se poutě
k poutním místům nejen v Jugoslávii, ale i do ciziny — například do
Aima nebo do Lourd. Existuji nakladatelství církevní literatury, vychází
náboženský tisk ve značném rozsahu.

Země obětovaná komunismu aneb

SNÍDANĚ
V HOROUCÍM PEKLE
Lékaři nebývaji přecitlivěli. Při pohledu na krev, bolest a
utrpěni jim obvykle nevytrysknou slzy, nezvedne se žalu
dek a už vůbec se jim neroztřesou kolena či ruka se skal
pelem. Již během studii většina budoucích doktorů proží
vá při pitvě vzrušení velice podobné pocitům horolezců,
parašutistů, potápěčů, náruživých čtenářů detektivek či
hazardních sázkařů na dostizích. Společný jmenovatel:
riskantní dobrodružná cesta do neznáma . . .

Snad nejzajímavějším důkazem života
schopného náboženství v Jugoslávii je
Medžugorje v Hercegovině. Rozjel
jsem se tam. neboť západní tisk tuto
malou obec v odlehléoblasti jaksepatří
rozpropagoval. Nedaleko proslulého
poloorientálního města Mostaru,
uprostřed tabákových polí a vinohradů,
vzniká jakási moderní Fatima.
Když se dne 24. června 1981 šestí dě
tem z vesnice Biljakovič nedaleko
Medžugorja zjevila Panna Maria, byli
někteří lidé hned přesvědčeni o zázra
ku, jiní věc odbyli jako podvod, šest
let po zjeveni disciplinovaní katolíci
stále ještě čekají na potvrzení či zamít
nuti zázraku, ale Vatikán dosud mlčí.
Někteří teologové jsou vášniví zastánci
"Gospi" — tak říkají Panně Marii chor
vatští katolíci —, která se zjevila pasáčkům. Jiní teologové v zázrak odmítají
uvěřit a další, největší skupina teologu,
prozřetelné mlčí.
Jenže věřící přicházejí do Medžugorja
ve stále větších proudech Je nesmírné
zajímavé vidět vznikající poutní místo.
A dvojnásob je něco takového zajíma
vé ve státě, jehož oficiální ideologie je
přece ateistická. Zatím Medžugorje
připomíná nejspíš pražskou Matějskou
pouť z doby, kdy se ještě pořádala
v Dejvicích. Rozježděné blátivé cesty,
narychlo postavené prodejní Stánky
s nezbytným poutním kýčem, občer
stvení. suvenýry, pohlednice.
Jugoslávský stát Medžugorje nejenže
nepotlačuje, nýbrž vlastně podporuje.
Byl otevřen improvizovaný poštovní
úřad, zřídilo se pravidelné autobusové
spojeni do Mostaru, veřejná obchodní
síť narychlo otevřela nové prodejny
potravin a jiného zboží. Oficiální jugo
slávské kanceláře pořádají organizo
vané turistické zájezdy pro domácí i
cizí turisty, začínají se stavět hotely.
A nedávno bylo posíleno letecké spoje
ní Bélehrad-Mostar, které umožňuje
hlavně americkým turistům, aby se co
nejrychleji a nejpohodlněji dostali ze
Spojených států po přestupu na jugo
slávské letadlo v Bělehradě až na pout
ní místo. Na Medžugorju vydělává tedy
nejen místní katolická fara, nejen četni
soukromí prodavači občerstvení a su
venýrů, ale také jugoslávský stát.

Dederónšti poradci našli konečné ře
šeni: Soudruhu Mengistu," pravili,
"postřílet je málo! Musíš zabránit i
pohřbům. Musíš dát postřílet i vdovy,
bratry, děti a rodiče svých odpůrců,
když se pokusí uložit těla zrádců k
poslednímu odpočinku. Nechat je
všechny na pospas hyenám a su
pům ..."
Za poslední čtyři roky klesl počet oby
vatel Ethiopie asi o tři milióny. Tyran
Mengistu se projíždí v mercedesu s
ozbrojeným doprovodem zpustošený
mi vesnicemi Jeho vyhladověli pod
daní před nim padají na kolena do pra Jlfíl HANZELKA. známý český cesto
chu Ti. co ještě mohou, prchají do hor.
vatel a autor, přijal členství v exilovém
Ty. co utíkají nejrychleji, si Mengistu
Kurdském institutu. Hanzelkova kniha
vybírá do své osobní gardy.
"Kurdistan, země povstání, legend a
Nejtalentovanější z nich pak putuji naděje" vyšla roku 1962 v Praze a byla
do sportovních stáji a laboratoří v Lip přeložena do angličtiny, němčiny a
sku a v Moskvě. Tam potom tito "lehko- ruštiny. Už v roce 1960 věnoval autor
nozi poslové míru a pokroku na černém Kurdum celou jednu kapitolu v cesto
kontinentě" (obyčejně v teplácích zn pisné knize "1000 a dvě noci". Signatář
Puma či Adidas) prozradí zpravodajům Charty 77, který za normalizačního
"Sovětského sportu" tajemství "pohá režimu nesmi cestovat ani publikovat,
dek o hladomoru" v jejich rodné zemi
napsal před časem řediteli Kurdského
Až na menšivýjimkyseprýjednáofan- institutu v Bonnu, dr. Yektovi: "Jsem
tazii západních senzacechtivých novi s vámi nejen v duchu, můžete volně
nářů Přesvědčivým důkazem jsou disponovat vším, co jsem kdy o Kor
přec úspěchy habešské socialistické dech napsal..."
fyzkultury. Kdo umírá hladem, obvykle Jak uvádí tisková zpráva institutu, nenepodává rekordní sportovní výkony polevil Hanzelka ani 37 let po své cestě
Západní noviny (až na menši výjimku) Kurdistanem v solidaritě s utlačovaným
pak rády, bezplatné a nekriticky tutc kurdským lidem.
primitivní propagandu přetisknou
Dr. Yekta. kurdský sociální demokrat,
Většinou bez komentáře . .
který před lety studoval v Praze a do
Geldof dozpíval a inkasoval Nobelovu dnes mluvi plynně česky, řekl Právu
čl jakou cenu, černí atleti vesele béhaj lidu v telefonickém rozhovoru, že se
světem za statisíce amerických dolarů nyni k projevu solidarity sKurdy připo
Tento samozvaný "národní hrdina", na
— a přežrané veřejné mínění ukazuje jil i Hanzelkův druh Miroslav Zikmund.
jehož rukou lpí krev populárního Haile
prstem na bezpráví v Jižní Africe . . .
Dodal: "Je dobře vědět, že máme
Selassie, požádal v roce 1976 Moskvu
Václav Roudnický takové přátele."
o pomoc. Hrozilo mu totiž nebezpečí
svobodných demokratických voleb,
uskutečněni podvodného slibu, který
ho vynesl k moci.
Předpis moskevských doktorů byl jako
Ateistická propaganda Sovětské A spojeni náboženství s národním cítě
vždy v podobných případech: Pacient
ho svazu mířila tradičně proti křes ním se komunistickým diktátorům zdá
musí být pomazán balzámem komu
nismu a spolknout 2-3 pilulky v podobě ťanskému náboženství — méně vysoce výbušnou směsici.
sovětských vojenských základen, zapit vůči pravoslavnému, více proti Ať už je to katolicismus Poláků a Litevto krví "zrádců" ve vlastním národě.
katolickému i evangelickému. ců, nebo islám středoazíjských národů
V poslední době však zahájily so — náboženské dědictví jako národní
Další tabletkou byla tzv zemědělská
kolektivizace. Podobně jako před 50 větské sdělovací prostředky kam tradice je pro představitele totalitní
lety Ukrajina, Ethiopie se stala obětí
paň za prosazeni ateismu v těch moci ohrožením jejich další existence.
marx-stalinistického kolchozního
republikách, v nichž převládá islám. Afgánský konflikt odkryl sovětskému
vedeni nebezpečí islámu jako organi
systému Lidé se začali bouřit — Men
Bez
ohledu na spojence v arabském zovaného náboženského hnutí. A tak
gistu dostal strach Na pomoc mu při
světě
se
předhazuje
politickým
kádro

se moc rozhodla jednat — ve jménu vě
letěla četa tajných policajtů a "sociolo
gů" z NDR, Ti mu vysvětlili, že podle vým pracovníkům oněch zemi, že se deckého ateismu.
bratříčkují
s
mohamedány,
a
stranic

Zajímavé ovšem je — a z dějin je to vel
marx-leninismu nikam nedojdeš, když
budeš zavírat pouze zločince. "Když kým organizacím v Uzbekistánu se vy mi dobře známo — že právě takova
týká,
že
"pěstuji
anachronické
tenden

opatření napadené náboženství spíše
postřílím pouze vinné, nevinni se pře
ce a zvyky ". A to je nebezpečné, praví posílí a obrodi. Národy střední Azie
stanou bát", učil s. Stalin.
se na partajních konferencích, neboť: chápou totiž tento bojovný ateismus
Problém v Ethiopii byl. že nevinní se "Náboženství dává ideologickému ne
nebáli. Alespoň ne pouhé SMRTI, Ta příteli možnost mobilizovat národní jako útok na vlastní kulturu a staví se na
odpor
KA
byla po staletí součásti jejich života. cítěni obyvatelstva."

To jsou slova dr Harrise, který podob
ných cest podnikl za posledních deset
let více než většina jeho kolegů, ať již
v operačním sále či v nejexotičtějších
částech světa. Kdesi v kraji papuánském operoval žaludek Vysloužilého
lidožrouta (pod odborným dohledem
kmenového čaroděje), jindy zase "ro
dil" malé Eskymáčky v iglú za polárním
kruhem či trhal zuby velbloudům a je
jich kočovným pánům v poušti Kalahari. Až doposud se o svých zážitcích a
zkušenostech rozepisoval pouze pro
fesionálně v lékařských časopisech.
Jeho poslední štace v Ethiopii v něm
však zanechala tak otřesný dojem, že
se rozhodl napsat knížku reportáží.
Název: "Breakfast in Hell" — Snídané
v pekle.
V roce 1984. ještě než hladomor začal
vyskakovat v tučných titulcích "civili
zovaných" novin, dříve než kamery
západních televizi a mikrofony jejich
reportérů počly přenášet "živě" odpo
vědi umírajících lidí na pitomoučké
otázky typu: "How do you feel?" (Jak
se cítíte?), dr, Myles Harris opustil svou
ordinaci v Austrálii a vypravil ses Čer
veným křížem do srdce černé Afriky
Jedním z jeho prvních objevů byl fakt,
že tragédii Habeše nezavinilo pouze
dlouhotrvající sucho, jak se snažili
situaci zjednodušit novináři a televizní
reportéři. Pravda, nezapršelo přes rok.
ale dr. Harris věří, že přesto mohli
domorodí malorolníci přežit. Těžko,
ale přece Kdo jim šanci na přežití zma
řil. byl "rudý císař" Mengistu.

Solidarita s Kordy

Marxlenin versus Mohammed

Na místě už byl postaven velký moder
ní kostel, kde neustále slouží několik
duchovních mše Chorvatské mše
jsou v 8.11 a 18 hodin, německé v 9 ho
din, anglickévlOhodin, italské v 11 ho
din a francouzské ve 12 hodin. Odpo
ledne a večer jsou společné modlitby.
Texty Mariina poselství můžete dostat
v nejrůznějších jazycích, také česky a
Slovensky
Už také přicházejí poutnici i ze zemi
východního bloku. Nejlépe organizo
vané poutě mají zatím Maďaři, které
přivážejí do Medžugorja autobusy
maďarské státní cestovní kanceláře
IBUSZ. Nepřijíždějí ostatně jen katolí
ci, je vidět i hodně anglikánů včetně je
jich duchovních, mezi nimiž je značný
počet černochů.
Panna Maria se dětem nezjevila na
rovině u kostela, nýbrž na vrcholku
vysoké hory za ním A na tento vrcholek
se od časného rána pozdě do noci vine
neustálý zástup poutníků, přičemž
někteří zdolávají aspoň dvoukilometro
vou, kamenitou cestu na kolenou. Je
vidět obětavce. kteři nesou vozíky
s osobami, které mají ochrnuté nohy a
slibují si od pouti uzdraveni.
Vedle černě oděných chorvatských
vesničanek se modlí elegantně obleče
né dámy z ňíma a výstředně oblečené
Američanky, vedle italských benedik
týnů a francouzských františkánů stojí
rakouští a bavorští turisté v alpském
kroji. Projev spontánního svědectví
viry v zázračné zjeveni se vůbec neza
jímá o nevyřešenou teologickou otáz
ku pravého zázraku, masové psychózy
nebo snad i podvodu.

Snímek V. Antona

NA OKRAJ
Historická dohoda?
Západoevropské reakce na podepsáni
smlouvy o omezeni zbrani středního
doletu byly převážně kladné; ve Spol
kově republice si kancléř Kohl pospíšil
přihřát politickou polévku na výsled
cích setkáni Reagan-Gorbačov, jako
by sám byl duchovním otcem (čiasr
strýcem} této "historické dohod:

Pozitivně reagovaly v podstatě všechny
země Severoatlantského obranného
společenství, s odstupem nejpřiznivějt
veřejné míněni holandské a belgické
napřič všemi politickými směry. Dílčí
výhrady se ozvaly z Velké Británie,
zdaleka ne/zdrženlivěji, ba kriticky
reagovali Francouzi, a to na všech pó
lech politického spektra. Prezident
Mitterand se omezil na suché konsta
továni, že odzbrojeni je zajisté nutné,
zatímco ministerský předseda Chirac
otevřeně poukázal na rizika.
O těch pak naplno hovořil bývalý so
cialistický ministr spravedlnosti Peyrefitte. V deníku Le Figaro konstatoval,
že sovětské rakety SS-20 byly beztak
zralé k sešrotováni nejpozději v roce
1990, protože by v té době byly tech
nicky zastaralé.
Američané dříve propadali antikomunistické hysterii, nyni však propadli
hysterii při pohledu na show, kterou
jim předvedl Gorbačov, napsal Peyrefítte.

Tím se Medžugorje stává poutním
místem natrvalo, neboť věři-li v zázrač
né zjeveni Panny Marie na hercegovském kopci desetitisíce, dnes už snad
statisíce lidí, pak se místo stává posvát
ným bez ohledu na konečný výrok
kompetentních teologů. Kdyby se
v roce 1981 zjevila Panna Maria v ně
které zemi takzvaného západního svě
ta. byla by to jisté senzace. Když se
však zprávy o takovéto událostí začnou
rozcházet do světa z komunistické
země, pak se senzace pochopitelně
ještě zvýši. Věřící v tom spatřuji me
mento. neboť zjevení Panny Marie v ofi
ciálně ateistickém státě nemůže zna
menat nic jiného než výzvu, aby se lidé
vrátili ke křesťanské víře.
A pro poutníky ze Západu má příjezd
do Medžugorja zvláštní příchuť, neboť
k poutnímu místu a k poutnímu chrámu
se dostávají kolem emblémů komunis
tického státu, kde pěticípá rudá hvězda
je všudypřítomná: od státní vlajky a
státního znaku až k odznakům na čepi
cích vojáků a policistů.
Jugoslávský stát udělal to nejrozumnéjší co mohli udělat: dal lidové víře
volný průchod a moudře usoudil, že
o pravosti zázraku nemohou rozhodo
vat marxističtí odborníci, nýbrž přísluš
né kruhy ve Vatikánu. A řekněme rov
nou, že v jugoslávském tisku — stejně
jako leckde na Západě — se občas
objevuji pobavené stati o tom, že Med
žugorje nedělá ani tak těžkou hlavu
vládním a stranickým místům v Jugo
slávii, jako spíš jugoslávskému episkopátu a příslušným grémiím ve Vatikánu.
Skoro se zdá, že určité rozpaky katolic
ké církve nad celým zjevením v Medžu
gorju a nad spontánně rostoucím příli
vem prostých věřících i knězi a řehol
niků na živelné vznikající poutní místo
povzbuzuje příslušná místa v Jugoslávii
k nevtíravému, zato však účinnému
podporováni poutního hnutí. Kdyby se
totiž mělo ukázat, že církev zjeveni
v Medžugorju neuzná za pravé, přísluš
ná místa v Jugoslávii by zřejmě dál
příliv poutníků nejen trpěla, nýbrž
všemožné asi nadále podporovala.
Jugoslávský tisk si pečlivě všímá sku
tečností. že také v jiných zemích, kde
jsou u moci komunisté, dochází ke
zjeveni Panny Marie. A tak referoval
o tom, že v Sovětském svazu, v ukra
jinské obci Hruševo nedaleko od Lvo
va. se začínají shromažďovat poutníci
ze široka daleka — i tam se totiž zjevila
Panna Marie.
Jugoslávská varianta marxismu zřejmé
už žádné putování nadšenců do země
u Jaderského moře nevyvolá Je však
jisté, že stále narůstá proud poutníků,
kteří do této země přicházejí proto, aby
se připojili k jugoslávské variantě
mariánského kultu.

Střízlivý postoj zaujal také liberální list
Le Monde. Snad pamětliv Chamberlainovy mnichovské eulorie "míru pro
naši generaci", list napsal, že nesdílí
optimistickou předpověď generálního
tajemníka Gorbačova, že smlouva
podepsaná ve Washingtonu přináší
"mír našim dětem, vnukům a ještě i
dětem našich vnuků".
Le Monde především připomíná, že
smlouva byla vyjednána za naprosté
nepřítomnosti západní Evropy a není
provázena redukcí konvenčních ozbro
jených sil. Protože tomu tak není, moh
lo by pro Sověty vzniknout silné poku
šeni, aby v příhodné chvíli zahájili destabilizaci západní Evropy.
Francie každopádně hodlá i nadále
spoléhat především na vlastni sily, na
vlastni schopnost k účinné obraně a
odvetě. Chiracova vláda loni v dubnu
oznámila pětiletý plán dalšího zbrojeni
ve výši 474 miliard franků. Z této částky
bude investováno přes třetinu do jader
ných zbrani a na vývoj rakety s vlast
nostmi podobnými Pershingu II.
Francouzský postoj dnes v západní
Evropě — a také za oceánem — chápe
málokdo; nezvyklá střízlivost a kritický
odstup Paříže se špatně hodí do obec
ného jásavého koncertu. Nicméně lze
pro tento postoj mít pochopeni. Zejmé
na v roce, v němž budeme vzpomínat
padesátého výročí Mnichova, jedné
z neblahých politických euforii Zá
padu.
Mír si zajisté přejeme všichni; nikdo
neni takový šílenec, aby si přál ozbro
jené světové střetnuti, které poprvé
v dějinách reálně hrozí fyzickou likvi
daci lidstva. Zda ovšem washingtonská
dohoda značí "první krok na správné
cestě", anebo naopak první krok na
cestě k nedobrým koncům, o tom musí
definitivní soud vynést historie.

Antonín Měšťan

VLADIMÍR HANÁK
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PRA2AK (18/178) žijící teprve půl roku v již
ním Německu hledá k seznámeni sympat
dívku. Zn. „odepíši kamkoli" 8130

ČEŠKA provdaná ve Spolkové rep Němec
ko hledá českou přítelkyni. Tel. (02359)
74 85 — po 19 hodině Inz č. 7402
CESKOHOLANDSKÁ vdova. Vš. hledá
Čecha (47-57 let) se smyslem pro kulturu
ducha i těla a přátelství Foto vrátím. Zn
"Dik za dopis" č 7403
CECH 55/180 s mnoha zájmy hledá milou,
sympatickou ženu, nejraději z okolí Frank
furtu,neni však podmínkou. Zn. "Přátelství"
č. 7404
Cech žijící ve Švýcarsku hledá soběstač
nou. láskyschopnou dívku (25-35) Zn "Vnitř
ní rozvoj" č. 7405

KRAJANSKÉ STŘEDISKO DENIA —
ŠPANĚLSKO

ODPOVÍM KAŽDÉ upřímné, milé dívce, klerá by měla zájem o trvalé přátelství s 30letým
Cechem všestranných zájmů, který žije ve
Švýcarsku Zn "Čekám" č. 7406

Na výběr /sou: garsonky, byty, řadové domky,
vilky a pozemky ve všech cenových katego
riích. — V Denii najdete: rozmanitý kraj, pří
jemné podnebí a nové přátele z různých koutů
světa.
Bližší informace, videofilm "DENIA 86" a
adresy našich spolupracovníků v ostatních
zemích Vám na přáni pošlou:

KAREL & VĚRA DIVOKÝ
(DIVA IMMOBILIEN)
Segantinistr. 9, CH-8049 Zurich
Telefon (01) 56 21 56

Seznámení
VELMI ATRAKTIVNÍ brunetka, Slovenka
(29), svob., žij ve Vídni, se zajímá o odpoví
dajícího partnera Velmi ráda cestuji, hovo
řím sedmi jazyky Zn. "California" č. 8101

CITLIVOU A UPŘÍMNOU dívku v kterékoli
západní zemi hledám pro svého svob. přítele
(30). elektrikáře, velmi pozorného a čestné
ho muže, žijícího v Cechách "Láska k příro
dě" č. 8102

JSI ZAPŘÍSÁHLÝ neženáč? Tak se ozvil
Nechci se totiž vdávat, ale také nechci být sa
ma. Doufám, že nekouříš. , USA "8118

STAVEBNÍ TECHNIK (26/176), svob., černovl., nekuřák, abstinent, technicky založený
a podnikavý, dosud žijící v CSSR, hledá mi
lou, pěknou a kamarádskou dívku, techn. a
sportovně založ., kterou též baví hudba, mo
torismus. romantika. Foto vítáno. „ Už nechci
být sám " 8120
ING STROJAR-EKONOM (30/183/80) zatím v
SRN hledá dívku přiměř, věku pro založení
nového života. „Evropa či Amerika" 8121

ČERNOVLASÝ a modrooký čekatel na azyl
(26/188/84) hledá dívku či ženu méně smut
nou než je on k seznámení nebo dopisováni.
"Stav nerozhoduje" č. 8103

POHLEDNÝ KLUK (VS 26/175) pův. Moravák,
krátce v Bavorsku, hledá symp. dívku či ženu,
která touží po lásce. Jsem podnikavý, sport.,
zajímám se o všechno, jen Ty mí chybíš. Zn.
. Nejen v Bavorsku ’ č. 8122

ZA ÚČELEM SŇATKU třeba i formáln hle
dám pro svou intel. citl. a pohled, sestru (35),
nekuř bez záv. žij. v CSSR. jemného a upřím
ného Čecha s něm. obč . který smí jezdit do
Ceskosl Není podm Foto vrátím "Léto
1988" č. 8104

PRO PAITELE v Praze (33/178) se zájmem o li
terát. a cestování hledáme krajanku, něm, st.
přisl., za účelem sňatku (i formálního). Náv
štěvu Prahy a ostatní výlohy uhradíme. Kdo
pomůže? „ Václav je smutný" 8123

HODNOU ŽENU by rád našel Cech s něm
občanstvím (59/173/78). Zn. "Opuštěný
hledá opuštěnou" č. 8105

ZOZNAMIL by som sa rád so slob. pracovitou
ženou do 30 r. Žijem pri Bodám, jazere, som
nefajčiar. kludnej a miernej povahy. Zn. „Fo
to vítané, čestne vrátím "8124

SVOBODNÝ (33) s azylem v Bavorsku hledá
charakterní protějšek Odpovím na každý
dopis, na každou otázku "éavorsko"č. 8106

PRAŽÁK (21/187) hledá divku pdv. Češku. Zn.
.. Bavorsko "8125

PROGRAMÁTOR (Computer Programmer.
M S.) 33/170, hl. k váž. seznámení vzdělanou,
charakterní a jemnou dívku, nekuř., tradič
ních morál. zásad, kt. dává přednost klidné
mu rod. životu před společností. "Forest
Hílls. N. Y ' č. 8107
HLEDÁM PARTNERA do deště i do slunka,
trápí mě (55/165) samota Věk a země neroz
hodují. ale přednost má "Holandsko"č. 8108

SVOBODOMYSLNÝ vousáč-kuřák (41/180),
po tátovi Cech i náturou, leč pátým rokem
Izraelec, repr. grafik, hledá lásku a porozu
měni v tomto podivném světě. Chtěl bych Ti
být víc než protějškem. Ne — opravdu mi tu
nic nechybí, avšak schází. Nezáleží na tom
kde, ale s kým a jak Jest mi "tu pumprdentlich" č. 8109

DAREBÁK žijící ve Vídni (21/180) hledá po
hlednou přítelkyni nejen pro dopisováni,
ale . "Dopis dopoví" č. 8110

ING. V NÉMECKU s dobrým zaměstnáním,
svob.. hledá seznámeni s milou českou/slovenskou krajankou do 34 let. "Moře a hory"
č. 8111

ÚCETNl obch. domu v Kolnu, Cech (VS 39/
174/86). angl,. Španělsky. 6 r v Německu. 1x
rozv., dcera (11) v Praze; celk. záchov., bez
neřesti, upř., šik. a skromný, nabízí partner
ství samost, rozumné, ne příliš nároč., man
želstvím zkušené ženě do 42 let; se zájmem o
rodinu, práci a dění; s cílem vyrovn., klidné a
spok. žit, se smyslem pro oboustr toleranci,
uznáni a vzaj. pomoc. „Kdo nehledá, nenaj
de" 8126
KANADSKÝ BRŇÁK (VS 32), vzděl., žijící 17 r.
v Ottawě, se zájm. o přfr . sporty, cest., kul
turu, hudbu, tanec i klidné večery hledá hod
nou romant. přítelkyni všestr. zájmů do 30
let, žijící kdekoliv (I v CSSR) za úč. přátelství,
váž sezn. a spol života v Kanadě. Foto vit.,
odepíši všem. „Láska a přátelství navždy“
8127
PŘÍTELKYNI
partnerku hledá SS (25/190/
80) se zájmem o hudbu a literaturu. Zn. „Hessensko či kdekoliv“ 8128
VOLNÉHO Čechoslováka středního věku,
výšky i šířky žijícího na Kanárských ostrovech
čí podobné v teple hledá docela pěkná kra
janka z Vidně. „Něco umím, práce se nebo
jím. vdávat se nemusím“8129

HLEDÁM PARTNERA do pohody i nečasu,
s kterým bych si rozuměla, nekuřáka 34-35
let, nejlépe ze státu New York nebo okolí
“Cechoamenčanka" č. 8112

MEDIK (26), nekuřák, lyžař, původem Mora
vák, veselé povahy, hledá slušnou divku
čs. původu, nejradějí z Vídně. Německa
nebo Švýcarska, neni však podm Přilož
foto "Sňatek pro forma nepřichází v úvahu"
č. 8113

CECH (42). dlouho už ale Francouz, hledá
sympat.. intel. i pohlednou dívčinu se smys
lem pro humor, která se nebojí bojovat. A to
i ve dvou “Partnerka je nezbytná" č. 8114
ZDRAVÝ a spolehlivý nekuřák. Cech žijící ve
Švýcarsku (55/185) hledá milou kamarádku
(Češku, Slovenku. Polku či Jugoslávku)
s láskou k přírodě a ke kultuře. Stav nerozho
duje Nejradějí kanton Luzern. 'Jaro 88’"
č. 8115

PRO MOU MATKU (61), vdovu plnou života,
zdraví a elánu, výbornou hospodyni a Ku
chařku, hledám seriozního partnera, nekuřá
ka. Nejradějí z USA. není však podmínkou.
„Dcera “8116
JSI SÁM, nad 35 a nekuřák? Tak napiš! Hle
dám někoho, s kym bych si rozuměla. Nejlé
pe ze státu New York a okolí, „čechoameričanka"8117
STIHLÁ TMAVOVLÁSKA (45/170), VS hezké
ho zevnějšku, Moravanka žijící ve Vídni, hle
dá sympat.. podnikavého muže k založení
štaslného domova. Foto potěší. Zn. .Čas rĎži~ 8119

rasBera

MORAVÁK 37/185 léta žijící v SRN. pro
samou práci dosud svob , těch, pracovník
hodné na cestách, ale rád 1 doma, hledá ženu
do 30 let. podnikavou, rozumnou, pok mož
no i pohlednou Zn "Se mnou si užiješ"
č. 7211
SYMPATICKÉHO krajana hledá Češka
42/173 žijící v Curychu. Zn. Samota tíži,
ve dvou se to lěpe táhne" č 7412
ZVU TlMTO inteligentní, sympatickou, jem
nou dívku se smyslem pro humor a němec
kým občanstvím na (třeba slavnostní) večeři
ve dvou. Vše na úrovni. M 24/178/68 Zn
Záleží na domluvě" č. 7413
Cech Z CECH, svob 23/183 stud VŠ se záj
mem o sport, hudbu, foto hledá dívku ze Sev
Ameriky nebo záp Evropy Zn "Jiří“ č 7414
UNIV. PROFESOR 183/90 žijící v Americe,
bez závazků, hledá štíhlou VS do 38 let, bez
záv . která by ráda založila rodinu Zn. "Štěstí
ve dvou" č 7415
SEZNÁMENI se ženou štíhlejší postavy hle
dá mg (43) žijící na jihu SRN. nekuřák a
abstin Národnost, stav ani věk nerozhodují
cí, snad zájmy: trochu rekr sportu, kultury a
vylety do hor Zn "Isar" č 7416
JSEM VESELÝ, čestný Moravák (35). hle
dám čestnou divku za přítelkyni; 1 Slovenka
vítána Zn Žiji v Hessensku c. 7417
VYSOKOŠKOLACKA (38/170) nyní v Cury
chu, s všestr kulturními a sportovními záj
my, hledá přítele a partnera Zn "Ve Švýcar
sku a okolí" č. 7418
SOS: KDO POM0ŽE sňatkem, evt i formál
ním pohledné zdravé ženě s řid průkazem
(66/174). pracovité, tč. v Německu, k nové
mu domovu v zámoří? Zn "Dobrý člověk
leště ži/e" č. 7419
CECH 30/168žijici 5 let v Mnichově hledá
milou Češku, Slovenku. Jugoslávku. Polku,
může byt i Němka, pokud má aspoň trochu
slovanskou mentalitu Jsem nekuřák, mám
rád hudbu, turistiku a mladé lidi Samota je
zlá. dej mi naději na novou budoucnost
Zavolej nebo napiš na adr. Míro Zeleny.
Terotalstr 21/1. D-8000 MUnchen 21. tel
(089) 70 72 99 Inz. č 7420

STŘEDOŠKOLÁK všestr zájmů (21). hledá
k seznámeni přítelkyní do 30 let s něm ob
čanstvím Zn. "Svatba možná nutná' č. 7422
POHLEDNOU a sympatickou krajanku pro
společný život hledá Čech (36) žijící ve Švý
carsku. Zn. "Samota tíži" č 7424
SLUŠNÉ DÉVCE k seznámeni a manželství
hledá 32letý Cech z jižní Kalifornie s vlastni
firmou Foto vítáno Zn. "Jen vážně č 7425
PRAŽÁK (33/182) žijící v Porúři. bez závaz
ků. se zájmem o cestováni, sport, hudbu a
přúodu hledá milou Češku obdobných záj
mů k novému začátku Foto vítáno — vrátím,
odepíši všem. Zn. ' Naděje č. 7426
ŠIKOVNÝ 40LETÝ žijící v záp. Evropě by se
rád seznámil s osamělou ženou odkudkoliv,
citlivou a hodnou Vzájemná úcta a pomoc
jsem Moravák, vyučený hoteliér. Zn. "Láska,
porozumění, úcta" č 7427
OBYČEJNOU HOLKU odkudkoli — i z Čes
koslovenska — hledá obyčejný kluk (21/175/
75) žijící v Kanadě. Zn. "Původem Pražák
č 7428

KANAÚAN (40). svob , vzdělaný, sportovně
založ, (hlavně tenis a lyžování), poctivý a cit
livý, by se chtěl seznámit se ženou do 33 let.
inteligentní, štíhlou sportovkyni, nekuřačkou, která by v budoucnu měla zájem o rod
život Fotka vítána Zn. "Upřímnost nade vše
č. 7433

Čtyř- až šestinásobné
zvětšení kapitálu!

Zamýšlíte podnikat? Chcete si za nízkých úrokových sazeb
peníze půjčit a na vysoké je ukládat?
Švýcarské bankovnictví a pojišťovnictví skýtá nejvyšši možnou
záruku solidnosti a bezpečí. Nejsme vázáni žádnou společnosti;
můžete se spolehnout, že Vám objektivně poradíme spojeni,
které je pro Vás osobně nejvýhodnějši.
Velice záleží na tom, do jakých rukou se dostanete, kam sahají
možnosti příslušného pracovníka.
Znáte desatero výhod POJIŠTĚNI VAŠEHO KAPITÁLOVÉHO
SPOŘENI VE ŠVÝCARSKU? Víte jak splátky z ciziny dQ Švýcar
ska platit, jaká skladba pojistky je pro Vás osobně, nejvýhod
nějši?’
Rádi Vám vše vysvětlíme v naši mateřštině, rádi Vám neutrálně
poradíme.
yáš Hubert Pazdera

‘awwxwaw tur Versicherungs- Finonz- und Unfernehmensberotung

raeocra

sowie Immobíhenhondei und Verminiung

Kreuzplatz 20, CH-8008 Zúrich (Schweiz)
Telefon: 932 32 22
Předvolba ze Švýcarska: 01
Předvolba z Německa: 00411, z Velké Británie: 010411
Provoz 24 hodin denně, také v neděli a o svátcích.

GENERALI je pojišťovna s více než 150letou tradici
GENERALI je číslo 1 na rakouském peněžním trhu.
GENERALI jako jediná
zřídila specializovanou informační a poradenskou službu
pro Cechy a Slováky, kteří se usadili v Rakousku.
Poradíme Vám bezplatné a nezávazné ve všech otázkách integrace
v zemi Povíme Vám, jak to zařídit, aby Vaše auto dostalo bez
problémů rakouskou poznávací značku. Sdělíme Vám detailně, jaké
jsou Vaše konkrétní nároky ve státním sociálním zabezpečení.
Dozvíte se, jak se dají nahradit
ztracená léta sociálního pojištění z Československa.
Poradíme Vám, jak se orientovat v rakouských daňových předpisech
a jak získat daňové úlevy
Specialistou pro řešení Vašich problémů je

Mag. Zdeněk Motloch
Hauptstr. 29/26. A-2332 Hennersdorf, tel. (02235) 8 1 5 67
OSAMĚLÝ, ale zdravy a finančně nezávislý
optimista hledá 5O-57letou ženu střední
postavy v západní Evropě Zn. "Upřímnost"
č. 7430
ŽIDOVSKÉ DIEVCA do 26 rokov — partner
ku pre manželstvo — hladě odborný lekár so
všestran záujmamt Fotožiadané, určitevrátim, Zn. "Viedeň. Rakúsko" č. 7434

CECHO-RAKUŠAN (33) žijící ve Vídni hledá
přátele v Německu, nejlépe Mnichov a okolí,
za účelem vymény informaci a občasných
návštěv Jiří Kačmar, Grundsteing 38'41,
A-1160 Wien Inz č 7438
ZVĚROLÉKAŘ v Kanadě by se rád sezn
s Češkou nebo Slovenkou (30-39), vyšší
vzděl., mil, klas hudbu a divadlo Foto vrátím.
Zn. "Plavec nekuřák" č. 7439
ČECH Z CURYCHU (45) hledá Slovenku
nebo Češku. Odpovím všem, případné foto
vrátím. Zn. "Nuda ve Švýcarsku" č. 7440
TMAVOVLÁSKA (32. 162) štíhlá, svob lé
kařka žijící v Praze, s menší těl vadou, hledá
přiměř životního partnera žijícího ve Švý
carsku nebo Německu Jsem optimistka a
věřím v život ve dvou Zn. "Vážně s důvěrou“
č. 7441

Pojištění
ČEKÁTE NÁVšTÉVU z Českosloven
ska či z jiné země? Uzavřete pro ni
výhodné nemocenské, úrazové a život
ní pojištění (možné i pro starší 80 let).
Informace Agentur Pazdera. Kreuz
platz 20. CH-8008 Zurich. tel. (01)
932 32 22 Provoz 24 hodin denně.
KAŽDÝ KRAJAN ve Spolkové republi
ce by měl ve vlastním zájmu uzavřít
smlouvu na stavební spořeni Proč?
Vysvětlí Vám to zástupce společnosti
"Alte Leipziger", Dr. I Poláček. Fellingerbergstr 1. D-8400 Regensburg,
tel. (0941) 4 07 74.
KRAJANÉ VE ŠVÝCARSKU! Ve všech
druzích pojištěni Vám odborně, serióz
ně a nezávazné poradí Karel Kukal.
Helvetia-Versicherungen, Hungerbergstr 27/16, CH-8046 Zurich, tel
(01) 57 13 91

HLEDÁM PARTNERA
ve Švýcarsku
nebo záp Německu, který by byl ochoten
formálním sňatkem pomoci lékařce z Prahy
(32. 162) k vystěhování. Složím záruku. Zn
Dobrý člověk teště ži/e č 7443
VYSOKOŠKOLÁK uprchlík (25/182) hledá
příjemnou ženu. Zn. "Rakousko” č. 7444
MORAVÁK z Vidné (33/177) hledá krajanku
do 30 let ke společnému životu. Jsem Vš a
mám odpovídající zaměstnáni. Zajímám se o
cestování, hudbu a sport. Prosím o foto
vrátím. Zn. "Tak přece napiš!" č. 7445

SERIÓZNÍ POJIŠTĚNI všeho druhu
(např nemocenské poj Vašich návštěv
z CSSR na vešk druhy nemocí a úrazů,
zub. ošetření, vše za pouhých 1,65 DM
za osobu a den): Zdenek Kedroutek.
Kurfúrstenstr. 16. D-8034 Germeríng
bei Múnchen, tel. (089) 841 40 18.

ČECHOAMERlCAN (47) dobře vypadající, ve
sele a družné povahy, hledá partnerku pro
cestování busem. Odp a foto na adr P. O
Box 51, Gilbert, PA 18331, USA. Inz č. 7449

ZLATÉ ČESKÉ RUCE opraví kdeco
— např rozbitou pračku, myčku a
jiné elektrospotřebiče — odborně,
rychle a levné, pokud bydlíte v Kolí
ně nad Rýnem a okolí. Telefon
(0221)881840
PŮJČKY VŠEHO DRUHU na kratší i
delší dobu rychle a bez komplikaci
Zdeněk Kedroutek. Kurfurstenstr 16.
D-8034 Germering b Múnchen. tel
(089) 841 40 18
LEVNÁ DOVOLENÁ levný pobyt na
pobřeží Pacifiku v jižní Kalifornii, s ev
ropskou kuchyní, v rodinném prostře
dí. Evropský kontakt tel : CH — (01)
932 32 22 nebo (055) 27 17 82.
K TANCI, K POSLECHU i ke zpěvu —
od české a slov, lidové písně až po
poslední světové hity (angl. něm . ital.,
atd.) — vám na svatbách, plesech apod
v Německu. Rakousku i Švýcarsku rád
zahraje GEORGiE, jehož speciální
vybaveni nahradí celý orchestr. Bližší
informace, ukázkovou kazetu a objed
návky telefonicky (česky, slov, ně
mecky) na č. (0231) 51 64 63.
IDEÁLNÍ REKLAMA pro hotely, res
taurace a jiné podniky; deštníky, slu
nečníky a obří slunečníky v různých
kvalitách s emblémem vašeho podniku
na objednávku. Pro krajany sleva
Žádejte prospekt telefonicky na č.
(07727) 74 18 či písemné na adr.:
Firma Olina u. Manfred Mohr.
Herdgasse 3, D-7741 Vóhrenbach.

KAMARÁDKU z Vidně by rád našel 24letý vy
sokoškolák. Zn. "Začínám žit " č. 7446
SOLIDNÍ, sympatický Sš (31), s plnovousem
leč pohledný, bez závazků, žijící na Ostravs
ku, by se rád seznámil se ženou žijící ve svo
bodném světě za účelem sňatku, dítě není
překážkou. Po nezdařeném pokusu o emigra
ci nemám již jinou šanci. Zn. "Korektní jed
náni” č. 7451

SEZNAMOVACÍ inzeráty otiskujeme zpra
vidla dvakrát, někdy i častěji Jeto bezplatná
služba našim osamělým čtenářkám a čtená
řům. poskytujeme ji opravdu rádi a nezištné
Uvažte ale, že posíláni takových pěti, někdy
deseti i více odpovědi (zejména letecky do
zámoří) nás stoji dost peněz, jichž nemáme
nazbyt Dobrovolný příspěvek na tiskový
fond PL je proto vítán

Kdo zná adresu?
JAN ZAHEL, nar. v Praze kolem r. 1947,
dentista, bydlící před emigrací do Ka
nady v Chomutově, se má ozvat svému
příteli Jiřímu Rabasovi na adresu
Warren C. Thompson, 21937 7th
Avenue South, Apt 204. Des Moines,
Washington 98198, USA

HLEDÁM Nelly Anahit Ovanesjan
(pravděpodobné ve Švédsku). Ozvi se
na C.S , poste restante, D-8900 Augsburg 1!
LÁĎA MÍKA hledá Martina Š Značka
"SZTš Hořice".

DANU ŠIPKOVOU z Prahy-Letné, re
cepční v hotelu Centrál a Josefa Pilla.
řidiče autobusu, posl bytem v západ
ním Berlíně hledá Věra Zn Adresa
v Pol-Verlagu“.

DANA Z KANADY hledá Jirku — Cikina Wisnera z Mnichova Věřím, Ciki, že
kdo Tě zná a čte tento inzerát, vyřídí Ti
vzkaz A doufám, že mi pak hned napí
šeš; adresa je v Pol-Verlagu ve Wuppertalu.
HLEDÁM BRATRANCE Jiřího šťast
ného. který údajně žije v Kanadě Pro
sím upozorněte ho na tento inzerát!
Petr Šťastný. 44 Burlington Gardens.
Acton, London W3 6BA, England.

Nabídka služeb

Různé
KRAJANŮM V USA. kteří mi umožní
levný pobyt v dobé dovolené, oplatím
stejným ve Spolk. rep Německo. Zn
"Florida nebo Kalifornie"

Nemovitosti
PĚKNÝ DŮM ve Španělsku, hledaná
oblast mezi Valencii a Alicante, prodám za
120.000 SFr. Agentur Pazdera, CH-8008
Zúrich. tel. (0041 1) 9323222.
KOUPÍM v Československu menší vil
ku nebo pěkný 2pokojový byt v osob
ním vlastnictví. Zn. "Kdekoliv kde je
hezky”.
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KARL v. WETZKY

Proč dopneš
anglicky

KRONIKA
KAROLY GRÚSZ ministersky předse
da Maďarska, ohlásil v parlamentě
další opatřeni k liberalizaci hospodář
ství Současně oznámil, že zadluženi
MLR už dosáhlo 16 miliard dolarů,
z čehož býlo nutno v minulém roce za
platit věřitelům 800 miliónů dolarů
úroků.

První anglická slova, která jsem v životě uslyšel, pronesl můj
otec. Když jsem totiž přinesl z gymnázia učebnici tohoto jazyka
všech Britů, velice zvědavě ji prolistoval a obrátil oči v sloup. Pak
vzdychl a procítěně pravil: "Fakink bulšit!"
Nato se obrátil k mamince a pokračoval omezen na stát Colorado, a to na něko
v nářečí svého rodného kraje "Robo," lik set čtverečních metrů zajateckého
řekl úpěnlivě, "musimy cos robit', bo tábora pro příslušníky wehrmachtu.
z takého cypskeho lehrbucha nam A po návratu seznal pak otec neomyl
synek tak akurat zhlupně, a ne že se po ným historickým instinktem všech
anglicky naučil"
Hlučíňanů, že i poúnorové vrchností je
Ani nevěděl, jakou pravdu vyslovuje jeden obraceny a kající se třídní hříšník
Učebnice byla nepředstavitelně zamo milejší než deset spravedlivých volů,
řena duchem doby, a z každé její kapi a podle toho se také choval
toly čouhaly Kníry Velkého Generalis Teď však cítil něco jako ryzí stud. Ma
sima jako indoktrinační sláma z jeho minka však nepovolila, a tak se otec
pověstných holínek Pedagogický s tichým proklínáním vydal na cestu a
efekt pak způsobil, že se jeden z mých já s nim V pokojíku pana Levého však
spolužáků proslavil pří jistých potížích měla otcova neobvyklá stísněnost
na newyorském letišti tímto proslovem: zmizet jako kouzlem Nad posteli visela
"Jsem zmítán vnitřními protiklady1 velká mapa nějaké aglomerace s kři
Vytyčte mi proto linii k východisku volace zakreslenými vojenskými pozi
absolutní likvidace zbytků neslučitel cemi Otec pohlédl nedůvěřivé na ma
pu i jejího majitele a pronesl tázavé:
ných s mou osobností!"
"Důnkirchen?"
A zatímco se otec zabýval obdobnými
a značné neradostnými představami, Pan Levý, vychrtlý elegán s velkým
maminka zasáhla: "Ja, Vátí," prohlá nosem, připomínajícím stůrmerovské
sila rezolutně a s dolnosaským přízvu karikatury, se krátce uchechtl: "Jo,
kem, "da bleibt uns ja nichts anderes Dunkerque!" A pak zary I náústek svého
čibuku do červené orámovaného bodu
úbrig, ais Herrn Levýzu bitten, oder?"
na levém okraji zubaté křivky. Vzápětí
Otec se zachmuřil ještě víc
se octl otcův ukazováček sotva dva
Anglista Artur Levý si v našem městeč centimetry vpravo od troubele. Oba
ku zlepšoval sionisticko-buržoazní muži se chvíli nehnuté pozorovali, a
původ jako krmič vepřů. Původ, zatíže pak se trpce zasmáli ve vzájemném
ný navíc účasti v boji proti fašismu, uspokojeni. Z dalšího rozhovoru obou
která se konala — k neštěstí pana Levé bývalých nepřátel jsem příliš moc ne
ho — pod velením maršála Montgome- měl. protože mne otec poslal okamžité
do hospody pro šnaps Po třetí láhvi se
ryho na západní frontě
"Herr Levý poslal předsedu aji tajem už objímali a zpívali písně z poměrné
níka do řiti,” ozval se otec vyčítavě, nedávné minulosti. Nakonec se dostali
“když po něm chtěli, aby daval jejich až k Lili Marlén, kterou zpívali střídavé:
děckám kondice A mne do tej řiti aj Otec německy a pan Levý anglicky.
Pak jsem přinesl čtvrtou láhev, ale to
kopne a to bude mít recht!"
Otec totiž získal své jazykové znalosti už pan Levý tvrdě spal. Otec mu sejmul
během zhruba ročního pobytu ve Spo boty, uložil ho něžné do postele a při
jených státech Na rozdíl od pana ložil láhev režné, kterou pan Levý pev
Levého se mu však tento pobyt kádro né objal a začal chrápat
vou skvrnou nestal Byl totiž přísně Při zpáteční cestě jsem otce tentokrát
nemusel podpírat Pochodoval potácivé. ale přímo do rytmu hulákané české
verze závěrečné písně večera — kterou
se od pana Levého naučil: "Poď se
Podle statistiky příjmů, kterou uve mnou do mýho pokoje / ať nemusíme
řejnila Světová banka v New Yorku si ve stoje / wie einst. Lili Marlén!" Vzhle
nejlépe žijí občané Spojených arab dem k úspěchu večerní mise maminka
ských emirátů: vydělávají ročně v sice otci odpustila, neodepřela si však
průměrů 22 300 dolarů Na druhém štiplavě poznamenat: "Tchak tchohle
místě následuje Katar s 20 600 dola byla ta wasche ehrenvolle Soldatenry Třetí místo obsadili Švýcaři s pflicht, wy tschunjata prasetzka!”
15 990 dolary ročně Teprve za nimi A tak diky tomu, že se můj otec a pan
následují bohatí strýčkové z Ameriky: Levý chtěli před zhruba sedmi lety
v USA se v průměru vydělává 15 400 vzájemně oddělat, stal jsem se jeho
dolarů. Spolkoví Němci jsou až na jediným žákem. A zatímco moji spolu
12. místě, v přepočtu na marky vydě žáci vnikali do tajů rodné řeči Byronovy
lávají 25 300 DM (Z toho víc než 36 prostřednictvím kolektivizace, zostřu
marek platí ve Švýcarsku každoročně jícího se třídního boje a především za
za používání dálnic, které mají zase pomoci daddyho a comrada Stalina,
movití Švýcaři v chudším Německu uváděli mne do téhož světa Miss Kitty a
zadarmo.)
Mr. Smith, kteří bydleli nedaleko Marble
Statistiku dělnických platů v západ Square v Londýně.
ních zemích vydal nedávno zápa- Nač zapírat — právě tato Miss Kitty
donémecký Institut der deutschen výrazně poznamenala mé adolescenWirtschaft. Podle tohoto přehledu
dum. Hned první anglickou hodinu
vedou v brutto-hodinovém platě děl jsem se do ni zamiloval plnou silou mé
nici v USA (28,00 DM). Následuji Ka- nedospělé lásky.
nadané (24,90 DM), Norové (21,50
DM), Švýcaři (20,80 DM) a Dánové Miss Kitty měla dlouhé (long) a černé
(black) vlasy, bělostnou pleť (skin), a
(19,90 DM). Tabulka pokračuje takto
Japonci (18,50 DM), Švédové (16.90), její oči byly zelené (green) jako vlny
západní Němci (16,30), Nizozemci a skotského jezera (lake). Její krásná
postava (figuře) roztáčela všechna
Belgičané (14,90), Britové (13,70),
slovesa, jejímu půvabu se klaněla
Francouzi (12,60), Italové (12,20),
všechna
přídavná jména. Kdykoliv
Rakušané (11,40) a Španélé (10,00).
Tabulku uzavírají Šekové s průměr zasněné pronesla věty: "Let me introduce myself, my name is Kitty!" anebo
ným hodinovým platem 6,80 DM
"A bit of sugar, please": byl jsem ocho
Pořadí ovšem neříká nic o výši zda
ten uloupit všechen cukr světa (worid)
nění, ani o „sociálním sítě", které je
a poslušně odpovídal. "Of course. What
zejména ve Švédsku a ve Spolkové
a wonderfull idea!"
republice Německo utkáno mimo
řádně husté.
Jediný, kdo mne zneklidňoval čím dál
tím víc. byl onen záhadný Mr. Smith.
Toto podezřelé individuum ji neustá
le doprovázelo na vycházkách: psával
jí dlouhé dopisy (letters). nosil a podá
val ji deštník (umbrella). a na můj vkus
byl neustále příliš nablízku (near).
Moje žárlivost se každou hodinu stup
ňovala. On s ní tančil (dance)! Poslou
chal jeji sladký (sweet) hlas!! Líbal (kiss)
jí ruku (hand)!!! Dostával od ni pravi
delné a cup of tea, byť i jen s mlékem
(milk only. please)W
Asi v květnu jsem se nedokázal ovlád
nout a požádal pana Levého, aby Mr
Smithe poslal pryč, co nejdál, nejlépe
do pekel (hell). odkud zřejmé přišel
Pan Levý udivené souhlasil, a nahradil
MÓDNÍ BIŽUTERIE západní zlaté mlá toto odporné (odious) individuum
deže: srp, kladivo, hvězda pěticípá. Do obtloustlým panem Brownem. Ale
stejné kategorie patří buttony "I like moje žárlivost (jealousy) nade mnou
Gorbi~, portréty Vladimíra lljiče na klo definitivně zvítězila. I pan Brown zmizel
pě a podobné bolševické devocionále.
v propastí zapomnění, a do konce škol
Jak tohle ještě vystupňovat? Co takhle ního roku ho následovali Mr. Cook,
náušnice s hákovým křižem nebo de Mr. Miller, Mr. Baker i Mr. Christopher
korativní malé šibeničky?
Těsně před příchodem prázdnin se mi

Kdo je "v balíku“

KURT WALDHEIM stale ještě rakous
ký prezident, hodlá se podle zpráv tisku
soudit s americkými úřady, které ho
prohlásily za "nežádoucí osobu" K to
mu by ovšem musel navštívit USA Co
by se v takovém případě stalo, předvedl
redaktorům západoněmeckého zpra
vodajského magazínu Spíegel jeden
z imigračních úředníků na letišti J. F
Kennedyho. Ukázal jim v tlusté knize
seznam stihaných osob jméno Waldheim. a prohlásil: "Jestliže přiletí,
okamžitě ho necháme zatknout "
SAM NUJOMA předseda organizace
Swapo, prohlásil v Dakaru. že jedinou
schůdnou cestou pro Namibii (Jihozá
padní Afriku, býv. německou kolonii
pod správou Jihoafrické republiky) je
— komunismus Prohlášeni otiskly
senegalské noviny Le Soleil.

WADE ROBERTS, zběh z americké
armády, který v únoru 1987 požádal
SSSR o politický azyl, prohlásil, že se
chce vrátit domů, i když ví, že ho za
dezerci zavřou. Důvody: dostal byt jen
o dvou pokojích. Musel se policejně
přihlásit. Když se dovolával svých práv,
poradili mu. aby držel hubu a krok.
Chtěli po něm, aby pracoval. Na zá
kladní potraviny musel stát až půlhodi
nu ve frontě! Když chtěl svou družku
umístit před porodem ve funkcionářské
nemocnici — vyhodili ho. V jiné ne
mocnici na něm bezostyšné požadovali
dolary. Západním novinářům v Moskvě
řekl: "Chci svůj pas a co nejrychleji
zmizet!"
pak dostalo poučeni o taktice vůči
milované bytosti. Strašného poučeni.
Pan Levý mi totiž nabídl, že úlohu všech
dosud postupně mizejících společníků,
zničených mou obludnou žárlivostí,
převezme on sám osobně. A já — blbec
— souhlasil!
Již příští hodina mi dala v plné míře
okusit hořkosti nenapravitelných roz
hodnutí. Jak jsem jen mohl dopustit,
že oni v podstatě neteční, neškodní,
ba vlastně zcela sympatičtí společníci
zmizeli ze života mé milované! Pozdě
jsem si uvědomil, že jsem jejich likvida
cí uvolnil pole mému nejnebezpečnéjšímu soupeři. Pan Levý totiž neztrácel
čas.
Pozval ihned Kitty na šálek kávy (cup
od coffee). a hned v kavárně jí sdělil, že
má doma nové (new) americké desky.
A jí se zaleskly oči (eyes) a řekla laškovně: "lndeed?"S krvácejícím srdcem
jsem překládal věty, v nichž se smála
jeho kluzkým vtipům (jokes). řekla Ano
(Ves) na jeho žádost o novou schůzku,
a o mně jako by pojednou nevěděla nic
(nothing). U šatny jí pomohl do pláště
(overcoat) a hodina skončila.
Prožil jsem bezesný týden. Pozdě jsem
si uvědomil, že pan Levý má v našem
městečku povést známého kurevníka,
jehož specialitou byly především man
želky místních stranických činitelů.
Vyslechl jsem totiž tajné mého otce,
který tuto skutečnost sděloval zvěda
vé mamince, aby pak se souhlasným
smíchem dodal:
"Tak ternu řikam trest boží A to najlepši na tym všickym je, že si nechali
teho dupcingra, teho výstavního kanca, sami sobě poslat od te jejich strany,
jako ... jako ." Otec se zarazil, proto
že nenašel správný výraz.
"Ais einen Prúgelknaben!" doplnila ho
maminka nesmírné spokojeně
Uplynulo sedm nocí černých předtuch.
Na jejich dně (bottom) bylo zjištěni, že
jsem promeškal svou příležitost (opportunity) ji získat, a že jen proto pod
lehla stereotypu jeho donchuánských
metod. Jako všichni pošetilci jsem
doufal v jiskřičku naděje (hope), že se
něco stane (happen), něco co odvrátí
od mojí Kitty smutný osud páně Levé
ho sexuální kořisti (quarry)
V příští hodině jiskřička zasyčela a
zhasla.
Tušil jsem to. Kráčeli spolu po Stali
nově náměstí až k jeho pomníku (mo
nument). Tam jí vášnivé obejmul a po
líbil. S očima plnýma slz patnáctiletého
jsem je sledoval, jak potom zabočili do
Marxovy ulice (Street) a jak jsem správ
né předpokládal, vešli do čísla 29, kde.
jak bylo všeobecně známo, má pan Le
vý svou tajnou šmajchlcimru
"Jedli jsme humrové chlebíčky, po
slouchali džez (jazz) a pili šampaňské
(champagne)" pokračoval můj učitel
s pekelnou zlomyslností v očích, "miss
Kitty byla trochu opilá (drunken), ale
(but) tím rozkošnější a líbeznější (charming)."
Něco se ve mně zlomilo. Co na tom. že
ona sama zhasla světlo (líght). Vždyť
jsem věděl, co bude pokračovat (con-

tinue) Mělo to cenu vysvětlovat (explain). že je jen jednotkou v řadě jeho
erotických dobrodružství?
Tma zaplavila šmajchlcimru na čísle
(number) 29 A protože opět v zájmu
socialismu vypnuli proud, zaplavila
tma i naší anglickou hodinu. Plný nejčernéjši a nejhnusnější tmy jsem jedo
vatě zasyčel: "Vy mě serete, pane Le
vý!"
"Translate it, my boy!" odpověděl pan
Levý a šmátral v zásuvce stolu po svíč
ce a zápalkách. Dvakrát jsem nepře
mýšlel: "You are seering me, Mr. Levý!"
pravil jsem tou nejlepši výslovnosti,
jaké jsem byl schopen, asuspokojenou
záští seznal, že na to pan Levý nemá
odpověď.
Začaly prázdniny a tak jsem měl dva
měsíce času (time), aby mne zrada
(treason) mojí Kitty přebolela K dalším
hodinám počátkem školního roku ne
došlo Kdysi bouřlivě pozdravovaný
potomek okresního tajemníka KSČ
začal čím dál tím více vykazovat semit
ské rysy pana Levého, až se tato okol
nost na konci srpna stala veřejným
tajemstvím v rámci celého kraje.
Ale to už zakročil můj otec a zprostřed
koval mému učiteli a někdejšímu pro
tivníkovi místo v Končících na jedné ze
staveb socialismu. "A povízté jim, pane
Levý,” kladl mu můj otec na srdce, “že
vas posila feldwebel Křupa, a že jste
byl bei dem Tommy — oni se už o vas
postaraju A za synka vam děkuju."
A skutečné Na mafistickou semknutost někdejších hlučinských fronťáků
byla moc parohatého představitele
vedoucí sily dělnické třídy našeho
okresu krátká. Bohužel tím současné
zmizela z mého života (life) i krásná
Kitty, o niž jsem si myslel, že už ji nikdy
nepotkám.
Měl jsem se mýlit.
Miloval jsem od té doby mnoho žen, a
některé dokonce milovaly i mne. U žád
né jsem však nenašel to, co jsem ten
krát obdivoval jako atribut ženství v ho
dinách angličtiny. A osud mne nakonec
zavál nejen pryč z našeho městečka,
ale i daleko ze země, která mí byla do
movem.
A tak přišla chvíle, kdy jsem skutečně
stál na Marble Square, a v hlavě se ho
nily matné vzpomínky (reminíscences)
na Velkou Heroickou Dobu, o niž pan
Levý prohlašoval, že by mu osobné
nějaká menši vyhovovala vlastně lip.
A tu jsem JI spatřil a okamžité poznal
Vynořila se za kulatým kioskem a krá
čela mi vstříc. Černovlasá, zelenooká,
s bělostnou pletí. Díval jsem se na ní
tak upřeně a užasle, že zůstala stát
s němou otázkou v očích, netrpělivě,
ale nikterak nepřívětivé Vydechl jsem
"Miss Kitty?"
"Oh yes." rozzářila se a začala rychle
mluvit Aletoužjsem prchal pryč,dlou
hými, zklamanými kroky Uvědomil
jsem si. že jsem přišel ze země, kde
jsou všichni vybaveni zkušeností, že
ztělesněné sny bývají nebezpečné.
A navíc — anglicky, ano, anglicky ne
umím dodnes (up to this day).

ANTON WILLY byl mladý maďarský
Němec, kterého v roce 1944 povolali
k SS. Student odmítl, byl zatčen pro
"pobuřováni" a zemřel krátce před
osvobozením v koncentráku ve Flossenbůrgu. Nyní byla po Willym pojmeno
vána ulice v jeho rodné obci Dunaszekesó v komitátu Baranya
CHUDOBINCEM Evropy je komunis
tické Rumunsko. Hospodářské experi
menty režimu přivedly zemi na pokraj
hladomoru. Ve venkovských oblastech
je maso na potravinové lístky k dostání
už jen třikrát do roka, chléb je tak špat
né kvality, že je takřka nepoživatelný.

POMÉRY V RUMUNSKU jsou ostudou
pro celou Evropu, prohlásili poslanci
SPD ve Spolkovém sněmu prof Moni
ka Ganseforth a dr. Hermann Scheer
Západní tisk by měl podle prohlášení
obou politiků okamžitě protrhnout
clonu mlčeni, která zatím přikrývá zlo
činy Ceauceskovy protilidové kliky.
420 MILIARD DINÁRŮ — tedy asi 860
miliónů dolarů — zpronevěřil ředitel
zemědělského kombinátu ve Velké
Kladuši v Bosné-Hercegovině. Ve spo
lupráci s mistni bankou kryl své finanč
ní machinace vydáváním nekrytých
směnek Současně s ním bylo zatčeno
asi 100 spolupachatelů — mezi nimi
soudci, prokurátoři, ředitelé bank a
straničtí funkcionáři Aeditel sám byl
členem ÚV Svazu komunistů Jugoslá
vie.

POLSKÁ REFORMA se zpomalí v dů
sledku jednoznačné odmítavého vý
sledku lidového hlasování. Dr. HansJoachim Seeler, východoevropský
expert socialistické frakce Evropského
parlamentu, prohlásil, že "dlouholetý
šlendrián v hospodářské politice nelze
korigovat pouze drastickým zvyšová
ním cen", jak se o to momentálně po
kouši Jaruzelského režim
DEVIZOVÉ CESTOVÁNÍ občanů NDR
do Československa má být drasticky
omezeno Východní Němci nebudou
již dostávat čs. koruny za marky NDR
bez státního cestovního povolení. Po
dobná omezení platí již pro cesty do
Maďarska. Rumunska a Bulharska. Do
Polska a SSSR mohou východní Němci
jezdit výlučně na pozvání.

SPOLKOVÁ REPUBLIKA je ze všech
západních zemi největším obchodním
partnerem Československa — připadá
na ni celých 30 procent obratu v této
výměnné sféře Příznačná je struktura
vývozu obou zemi. Zatímco asi 48 pro
cent německého exportu tvoří stroje a
dopravní prostředky, vyváží CSSR do
Spolkové republiky suroviny, poloto
vary, potraviny a spotřební zboží. Podíl
čs. strojírenských výrobků poklesl
z 10.1 procenta v roce 1975 na 5.8 pro
cent v minulém roce.
Z MALMO DO KODANĚ povede most
Diskutuje se o něm už asi sto let, ale
nyní se usnesl sjezd švédských sociál
ních demokratu ve Stockholmu, že
otázka stavby bude seriózně prozkou
mána ze všech soudobých hledisek
technických i ekonomických.

j

12

PRÁVO LIDU 1/88

Z domova
TRESTNÁ ČINNOST mládeže v Čes
koslovensku se za posledních šest let
zvýšila o osm procent — v Praze do
konce o téměř 40% Z mladých mezi
15 a 17 lety je tu každý čtvrtý pijan,
každý pátý zloděj, každý desátý už
někomu ublížil při rvačce a každý dva
cátý se alespoň jednou dopustil vandalského činu Podle Ústavu pro vý
zkum veřejného míněni v Praze prů
zkum ukázal, že "naše mladá generace
je ve své velké většině zdravá a krimina
litou nenarušená".

PRVENSTVÍ dosáhlo Československo
v podílu alkoholu na celkových výda
jích obyvatelstva, který dosahuje 4,5
procent a předstihlo tak Velkou Britá
nii 2,2% — i Spojené státy 1.7%. Na
Slovensku dosáhla spotřeba tvrdého
alkoholu na hlavu ročně 9,6 litru —
v některých okresech dokonce až 22
litrů! České země vedou ve spotřebě
piva těsné za Spolkovou republikou a
Belgii.
NOVÝ POKROK v boji proti AIDSohlásil čs. tisk: "už" od 15 července minulé
ho roku se začaly kontrolovat konzervy
s krevní plazmou — jeden z význam
ných zdrojů této nákazy Pro srovnání:
Spolková republika zakázala používat
všechny zásoby krevní plazmy až do
jejich vyšetření — už před pěti lety.
PfiED SBĚREM HfilBO se v západní
Evropě stále ještě varuje, protože tyto
houby byly obzvláště silně kontamino
vány radioaktivním spadem z Černo
bylu Tisk v Československu se omezu
je na výstrahu pouze před hřibem sata
nem a muchomůrkou zelenou, o oblí
beném hřibu jedlém se nezmiňuje.
České a slovenské hospodyňky by
přesto měly sušené houby z léta 1987
pro jistotu nechat přezkoušet
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KONTRA AUTODROM BRNO

NAD-OVCI vypěstovali australští vědci
za pomoci genové technologie Do
oplodněného vajíčka bahnice vstřikli
růstové hormony a transplantovali ho
nazpět do dělohy Nový jedinec byl
zhruba dvakrát větší než normální ovce
— což znamená podstatné více masa a
vlny. Doufejme, že se teď výzkumníci
nepustí do podobných pokusů sčlově
kem.

Na straně 12 Práva lidu 4 87 napsal Pavel Stiller, že nový Masarykův
okruh je fantastický. Jeho nadšeni nesdílím, a domnívám se, že je zapo
třebí se ozvat, neboť PL čtou i lidé doma, a tam, především v okolí Brna,
způsobilo vybudování nového autodromu mnohé kontroverze. Proč
vlastně nazývá Autodrom Brno "Masarykovým okruhem”, vždyť se tak
vůbec nejmenuje? A je také vybudován na jiném místě, než bývalý
Masarykův okruh.
Já se domnívám, že Masaryk byl ro
zumný prezident a že výstavba takové
ho areálu odporuje jak zdravému ro
zumu, tak Masarykově duchu.
Ono betonové monstrum je totiž posta
veno v duchu bombastiky z 50tých let,
místní občané v něm vidí ekologickou
pohromu Západní země už od maso
vých motoristických akci upouštějí,
Maďarsko a Československo dostaly
příspěvky na vybudováni nových
areálů proto, aby si západní země nedevastovaly vlastní území.
Už před započetím výstavby se ozvali
ochránci přírody s protesty, ale byli
umlčeni funkcionáři z vyšších míst,
protože ti ve výstavbě autodromu viděli
především finanční zisky, které moto
ristické spektakly přinesou. A pak
k tomu došlo: vykáceli les. přemístili
zeminu k navršeni dvou umělých kop
ců, a začali betonovat: 8 km2 bylo vylito
jen na vlastni závodní dráhu, dále
padlo za oběť 10 km lesa kolem auto
dromu pro budováni příjezdových cest,
pevných parkovišť, obřích tribun. Tuto
spoušť nazval autor "perfektním vy
bavením", jen si posteskl, že velký
mezinárodni hotel, golfové hřiště,
střelnice a další sportovní zařízení
dosud nejsou hotovy. A to vše ve vý
chodním cípu chráněné krajinné oblas
ti zvané Moravský Kras. Nebylo by na
čase takové myšleni přehodnotit?
"Fantastická trať", jásá autor článku a
zlobí se na místní policajty, že dávali
pokuty 100 Kčs za nedovolené táboře
ní a nedovolené toalety. Pokud to neví,
takové chováni vůči přírodě je už dnes
trestné všude na světě (kromě Tanzánie), v USA například zaplatíte za vy
hozený papírek od bonbónů na dálnici
80 dolarů — a je to správné. Vždyť v le
sích kolem autodromu bylo po odjezdu
měšťáků, kteří si říkají "sportovci", obři
smetiště, plech, výkaly, plastik, vylitý
olej a saponáty od nádobí na trávě,
vskutku skvělé chování rodu homo
saplens
Závodiště navíc zasahuje do vodo
hospodářského lesa, což v praxi zna
mená, že každý vykácený strom se
v budoucnu podepiše na nedostatku
pitné vody pro Brno a na zhoršeni kva
lity podzemních pramenů vody. A lidé,
kteří v době konání závodů v okolí
skutečně sportovali "po vlastních" se
doslova dusili v oblacích zplodin z endéráckých dvoutaktů. Diváci sem ne
přišli pěšky, ani vlakem, ale přivezli si
všechno to maloměšťáctví s sebou,
v jednom dnu jich bylo 180 000! Autor
byl úspěšností akce nadšen, cituji:
“Pohled to byl náramný a barevný,
mnohé stany velikostí a vybavením a
zastřešenými vchody připomínaly
feudální sídliště a spousta osobáků a
náklaďáků měla za sebou vlastní sta
novou garáž."
Oslavovat takové "feudální" chování
vůči přírodě si nezaslouží nic jiného,
než autora sportovně vypískat z herní
plochy zvané příroda, která totiž ne
patři jen měšťákům v trabantech, ale
všem.

Lenka Škrabánková

0č šlo Kopeckému
.
NEDÁVNOU další událostí byl
jarní sjezd svazu dramatických umělců
a vystoupeni Miloše Kopeckého. Ně
které — méně naléhavé a kritické —
části byly citovány Rudým právem, ale
nakonec se celý projev v originále
přece jen na Západ dostal. Vydalo jej
ve Wuppertalu Právo lidu.
Hned poté se v exilu objevili velmi
chytří stratégové, kteří Kopeckého
dost nevybíravě seřvali za to, že tam
mluví kladné o socialismu, vzpomněl
se jeho program o zrádné emigraci
v ČsTV a pod. Ani jeden z těchto kritiků
však nepomyslel na to, co za slovy
chvály socialismu Kopecký skutečně
říká: že kruté odhaluje prázdnost a nemorálnost socialistické společnosti,
kterou ale vzápětí (protože není žádný
politický kamikadze) pochválí za její
humánnost. Lidé v Československu
však velmi dobře umí to. co my tady už
zapomněli: číst mezi řádky. A o to Ko
peckému — předpokládám — šlo.
Vždyť de facto dnešním místodržícím
říká: Koukejte, cojstestou společností
udělali, tak od toho laskavě rychle
vypadněte, než se lid namíchne!
Nehodnotím Kopeckého ani jako her
ce (nejsem umělecký kritik) ani jako
člověka (neznám ho). Mluvím zde o
faktech a informaci, která z toho všeho
vyplývá.

Věstník čs. sdružení v Kanadě
číslo 5/1987, Toronto

SOVĚTSKÁ PROPAGANDA šířila před
časem bajku, že virus AIDS byl vypěs
tován uměle v amerických laboratořích
Smyšlenku zavrhla záhy skupina so
větských vědců, k nímž se nyní připojil
i ředitel Ústavu virologie při Humboldtově univerzitě ve východním Berliné,
profesor Hans-Albert Rosenthal Pro
hlásil, že metody, které by k tomu byly
nutné, neexistují. Interview vyšel v NDR
v časopise "Neue Zeit".

Ohlasy
Propaganda a skutočnosť
. Z VELKÝMI OBAVAMI sme překra
čovali bránu v Traiskirchene, ktorý
podlá komunistickej propagandy
v Československu mal byťkoncentračným táborom. No boli sme milo pře
kvapení vl’údnym prijatim a solidným
zaobcházdaním s námi, ako emigrantmi. Správanie zamestnancov a terajšie
zaopatrenie je nám příjemným vstupom do nového života. Sme ubytovaní
tu na penzióne Klammgruberhof
u městečka Hainfeld a je nás šesť mla
dých l'udí. Našečakanie navysťahovanie by sme si rádi skrátili čítáním novin,
ktoré vydáváte a ktorých jedno číslo sa
nám pomocou priatela dostalo do rúk
Štefan Mihállk
A- 3170 Hainfeld

Jaká je Amerika?
RÁD BYCH reagoval na dva články
v PL 2/87: "Dvě strany diskriminace" a
"USA: nečekejte free lunch" Jsem
v USA přibližně 19 měsíců. Moje názo
ry na začátku byly pesimistické, po
dobné jako V. Kříže, i když důvody pro
to byly hlavně ekonomické. Brzo jsem
však pochopil, že nelze čekat pomoc
od nikoho, ale že člověk se má trochu
rvát a hlavně jsem si nikdy nemyslel:
“Oni za to mohou."
Začal jsem pracovat v jednom malém
podniku v St. Louis, který se asi sotva
držel nad vodou. Dostal jsem $ 4,- na
hodinu (to je sotva na nájem) a myslel
jsem si. že je to jenom "start pay" a že
mi, až něco ukážu, asi za měsíc přidají.
Krátce nato jsem pak zjistil, že mám
víc než někteří amíci po několika letech.
To mne zmrazilo, ale na druhé straně
také popohnalo k hledáni něčeho jiné
ho.
Asi po šesti týdnech v tomto podniku
jsem dostal místo ve velkém hotelu
(960 pokojů) jako dělník v prádelně.
Protože jsem do všeho strkal nos a
občas jsem opravil nějakou mašinu
dříve než přijel servis, dostal jsem na
bídku na celkem zajímavou práci
v "engineeringu". Paradox je. že jsem
ji nechtěl právě proto. Říkal jsem si, že
mě to bude držet ve městě, kde bych
rozhodné život strávit nechtěl, a tak asi
po dalších dvou měsících jsem změnil
práci a tentokrát i místo pobytu znovu.
Odstěhoval jsem se do Des Moines
(lowa), kde pracuji jako údržbář v jed
nom soukromém klubu dodnes. Opět
to není místo s perspektivou, ale mohu
si měnit pracovní dobu jak potřebují,
mám zadarmo jídlo, garáž, částečné
benzin a další výhody, nehledě k tomu,
že ani můj plat není nejhorší.
Prosté bych rád řekl, že člověk nemá
být moc spokojený, ale také nemá fňukaz a svádět problémy na ty druhé. Má
raději více dělat, tak jako M. a V. Bosá
kovi, s kterými plně souhlasím.
Tvrdé se učím anglicky (ve škole i
se soukromé placeným učitelem) a po
malu šetřím peníze na vysokou školu,
protože to je cesta vpřed
V Křížoví bych rád řekl, že Amerika je
velká a že není jenom San Francisco,
že jsou i jiná místa, kde se dá žit. Ale
nechci říci, že je to jinde snazší. Jako
tečku za dopisem bych rád zopakoval
věty z článku M. a V. Bosákových:
“V Americe je možné vidět (a zažit —
moje pozn.) všechno! Má tisíce tváří a
záleží na tom, kdo se kouká." V B
“A je mnohem snazší rvát se tady; tam
doma (ač jsme byli na domáci půdě)
bylo všechno rozhodnuté předem, za
nás, bez nás.” M B
Svoboda hodně dává, ale také hodné
chce, a to je asi to, co žene tuto společ
nost kupředu.
Ladjs|av Tgbery

Des Moines, lowa

Noblesa a mikrostyl
ZNÁM VÁS ČASOPIS velmldobřea
obdivuji jeho mnohostrannost a hlavně
smířlivý a kooperativní postoj k jiným
národnostem. A také nespornou nob
lesu. Velmi mne dojala příznivé napsa
ná zmínka o poslední české královně,
která s námi žije v exilu. Kolik naších
lidí si to uvědomí?
Také obdivuji kondenzovaný "mikro
styl" Vašich přispěvatelů. Zde je stále
čemu se učit, tam kde je málo místa na
publikováni.
Kare| S|nde|áf

Parramafta, Austrálie

NA KAMZÍKU uvedli do provozu vysí
lač sovětského televizního programu.
Obyvatelům hlavního města Slovenska
a dalších pěti okresů se tak (kromě
přijmu z Vídně a Budapešti) dostane
na obrazovky glasnost rovnou od pra
mene.
PAVLÍNA POŘÍZKOVÁ (22), jedna
z nejúspéšnéjšich světových foto
modelek současnosti, dostala první
filmovou roli. Ve filmu "Anna" hraje
v podstatě sebe. mladou českou exulantku v New York City. V budoucnu by
ráda hrála v pohádkových filmech pro
děti. Na snímku — žel značné zmenše
ném a reprodukovaném jednobarevně
— je Pavlína jako Miss January v letoš
ním vydáni "Day Dreams Calendars".

A na závěr
ČS. KORUNA má být do pěti let volně
směnitelná. Další východní měny mají
následovat. Jistě odvážný krok. V So
větském svazu zatím tiše proběhla
měnová reforma — díky protialkoholické kampani. Novým platidlem se stala
— vodka. Za dvacet lahví “stoličné" je
možno dostat slušný oblek.

KREJČÍ KGB oděli "gorily", které pro
vázely Gorbačova do Washingtonu,
nové a módněji. Místo tradičních kožeňáků oblékli tělesní strážci kremelské
ho šéfa slušivé šedivé pršipláště. Také
kádrový výběr se změnil; všichni stráž
ní andělé mluvili dokonale anglicky,
měli "vybrané způsoby" a američtí
pozorovatelé je vůbec ohodnotili jako
“very smart". Časy se mění . . .
JAK PŘEKLÁDAT pojmy "únos" a
"vražda" do normalizátorštiny, pokud
se těchto zločinů dopustil komunistic
ký režim? Předvedla to Nedelná Prav
da, která o býv. ministru Bohumilu
Laušmanovi napsala doslova: “V roku
1948 odišiel do exilu, no po piati rokoch
sa vrátil do vlasti. kdenapokon60-ročný
zomrel " Ani zmínky o tom. že se vrátil
spoutaný v kufru auta a že zemřel za
krajné podezřelých okolností ve vaz
bě . . .
"POJMY ROKU", nejčastéji používané
1987 v hromadných sdělovacích pro
středcích Spolkové republiky Němec
ko: 1 AIDS. 2. kondom (prezervativ),
3. glasnost, 4. perestrojka. Zjistila to
komise jazykovědců, která každoročně
vyhodnocuje frekvenci pojmů v mé
diích.

NOVÝ MARATÓN má vzniknout v roce
1988 Povede ze západonémeckého
Wuppertalu do východoslovenského
družebniho města Košic. Sjednal to
notorický spolkový ministr (za všech
režimů) Genscher se svým čs. kolegou
Chňoupkem Genscher prý si vyminil,
že sám ale nepoběží. Jak tvrdí wuppertalské zlé huby, chce Chňoupek doká
zat. že se dá výjimečné utíkat také ze
západu na východ. "Běhu přátelství" se
má z obou měst zúčastnit po dvaceti
běžcích, z toho vždy čtyři ženy.

INDICKÁ VLÁDA zrušila objednávku
55 tisíc pistoli z Československa v hod
notě asi šesti miliónů dolarů. Důvod:
Zbraně (určené pro indickou policii)
jsou nejen defektni, ale ohrožuji při
palbě život střelce.

Carevič v kopačkách?
Oficiálně NĚT! Celý svět slyšel tu zprá
vu Tassu Momentální vládce šestiny
světa a jeho carevna Raisa mají pouze
jediného potomka, již dlouho provda
nou dceru.
O to víc uhodí do oči zpráva pražského
Stadiónu: Nejlepším hráčem žákov
ského fotbalového turna/e na počest
VňSR byl vyhlášen — M. Gorbačov.
Žák sovětského gymnázia v Praze
Navíc se nejedná o člena vítězného
družstva! Turnaj vyhráli domáci kluci
z TJ Chodov-JIžni Město.
Nemíním sahat do svědomí členům
turnajové poroty a už vůbec nechci
kazit radost ze hry malému Maximovi.
Je docela možně, že nejlepším hráčem
skutečně byl a trofej si poctivě zaslou
žil.
Nevím, jak moc je příjmení Gorbačov
v Rusku rozšířené. Za třicet let sledová
ni sportu jsem se zatím se žádným
reprezentantem SSSR toho jména ne
setkal, zatímco například Benešů,
Novotných, Svobodů se ve sportu pro
slavilo dost.
Snad by proto bylo zajímavé se dozvě
dět, kdo je Maximův tatínek a co (po
kud opravdu nesedí v Kremlu} vlastně
pohledává v Praze . . .

Václav Roudnický

Čtěte, odebírejte/^zšiřujte Právo lidu /
Pokud ještě nemáte předplatné Práva lidu, vyplňte prosím ku
pón a pošlete jej na adresu POL-Verlagu. A jestliže už PL odebí
ráte, dejte tento výtisk příteli, o kterém předpokládáte, že by se
k Právu lidu hodil — a Právo lidu k němu.

Závazná objednávka
Přihlašuji se za nového odběratele Práva lidu a zavazuji se
zaplatit roční předplatné DM 20,- (nebo ekvivalent) v Evro
pě, případné v mimoevropských zemích (individuální doru
čování leteckou poštou) US$ 10.- nebo ekvivalent.
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