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PROMĚNA KVANTITY
Ustavující sjezd byl tajný. Zúčastnilo
se ho jenom patnáct delegátů a trval
všeho všudy tři hodiny. Nicméně stačil
schválit program a organizační řád no
vé politické strany a zvolit jeji ústřední
orgány. S ohledem na bdělou policii
byl sjezd konán mimo Prahu; to bylo
tenkrát ještě snadné, stačilo se uchýlit
do Břevnova.
A tak se ustavující sjezd "Českoslovanské strany sociálně demokratické" teh
dy před 110 lety -7.dubna 1878 - konal
v hospodě "U kaštanu" u svaté Markéty
před břevnovskou Pražskou bránou.
Odtud název "Svatomarkétský sjezd",
odtud také pojem "Břevnovský pro
gram", který vešel do dějin českoslo
venského dělnického hnutí.
Sjezdový zápis nám zachoval nejen
jména, ale také povoláni delegátů. Tak
že víme, že se ta tehdejší skupina disi
dentů schůzujících bez povoleni úřadů
skládala ze tři zámečníků a tři krejčích,
dvou posluchačů práv. A že v ni po jed
nom účastníkovi byli zastoupeni studu
jící filozofie, horník, strojnik a zlatník,
dále slevač J.B. Pecka, který byl souča
sně druhou profesí nadaný novinář. Je
nom u dvou delegátů povoláni není
udáno. Ti se zúčastnili sjezdu jako dele
gáti celorakouského ústředního výbo
ru.
Pročitame-li Břevnovský program dneš
níma očima, nezdá se nám nijak zasta
ralý. Účastnici Svatomarkétského sjez
du požadovali "změnu pracovních pros
tředků v obecné dobro společnosti",
“spravedlivé rozděleni pracovního výtě
žku" a “zrušení veškerého třídního panstvi".Navzdory tomu, že v našem státě
byla většina výrobních prostředků ze
státněna už v roce 1945. neodváží se
snad ani největší komunistický dema
gog tvrdit, že výtěžků práce je v Česko
slovensku využíváno vždy "v obecné
dobro společnosti"
Břevnovský program také požadoval
"všeobecné, stejné a přimé volební
právo pro všechny státní občany".
Průkopnici našeho dělnického hnutí
přitom nepochybné neměli na mysli
volební frašku
Program také požadoval “úplnou svo
bodu tisku, spolčováni a shromažďo
váni”, práva tedy, která si dělnici vydo
byli už za Rakouska a která za první re
publiky byla naprostou samozřejmosti.
Co však z těchto práv a svobod zbylo
dnes?
Břevnovský program žádal “neodvlslost soudu, volbu soudců lidem, zave
deni bezplatného a ústního řízeni
soudního a bezplatné ochrany práva",
především pak "zrušení trestu smrti".
Soudy u nás nejsou nezávislé dodnes,
soudní řízeni není bezplatné, bezplat
ná neni ani "ochrana práva" A pokud
jde o trest smrti, zůstává Českosloven
sko jednou z posledních zemi v Evropě,
které se dodnes - jaká to hanbal - neo
bejdou bez katů a šibenic.
V Břevnovském programu se dále mlu
ví o “odstraněni veškeré sociální a poli
tické nerovnosti”. Kdyby tvůrci prog
ramu dnes vstali z hrobů a spatřili třídní
panství partajní nové buržoazie, privílégia samozvaných "zástupců lidu" a
provozovatelů diktatury nad proletariátem, prohnilý systém jediné panské
strany, cítili by se vrženi daleko zpět za
vývojový stupeň roku 1878. až kamsi
do hlubin feudalismu.
Jak vidíme, zůstává Břevnovský prog
ram i dnes, 110 let po svém vzniku,v
podstatě nenaplněn. Upozornili na to
už před deseti lety, v dubnu 1978. praž
ští signatáři prohlášení "Sto let české
ho socialismu", mezi nimi Rudolf Battěk. Václav Havel a Ladislav Hejdánek,
kteří porovnali postuláty Břevnovského programu s československou reali
tou

Hrstka statečných mužů, kteří před
stodeseti lety založili Sociálně demo
kratickou stranu československou,
stála- podobně jako mnozí z dnešních
disidentů - proti zdánlivé všemocným,
přesilným aparátům, proti zdrcující

SPD podporuje
požadavky
čs. katolíků

přesile starého, přežilého světa Přesto
nebyli poraženi.
Jména tehdejších průkopníků společ
nosti svobodné a solidární nejsou za
pomenuta. Jejich program mluví i k
dnešním generacím, jejich myšlenky
žiji u nás a v celém civilizovaném světě
A jejich ideje jednoho dne slavně zvítě
zí.
Kdo si naproti tomu ještě vzpomene na
to. který plukovník velel v roce 1878
pražské tajné policii/ Nikoho to neza
jímá

Na moskevském Rudém náměstí se
počátkem šedesátých let začaly občas
objevovat směšně malé hloučky židov
ských demonstrantů. Sotva stačili roz
vinout transparent, už je cpali do mini
busů KGB, aby zmizeli kdesi v Lubljance anebo na takzvané psychiatrii. Ži
dovští disidenti vznášeli (a dodnes
vznášejí) požadavek, který už disident
Mojžíš kladl egyptskému samovládci:
"Nech můj lid odejiti"
Židovský protest v SSSR od šedesá
tých let už nikdy neumlkl - a nezůstal
bez úspěchů. Faraónové sovětští pro
pustili postupně desetitisíce lidi ze
svého zajeti.
Jednoho dne stáli na Krasnoj ploščadi
krymští Tataři - a požadovali návrat
domů A po nich povolžští Němci, za
vlečení hluboko do Asie, když jejich sí
dliště na Volze zlikvidoval Džugašvili.
Po 21.srpnu 1968 stanul na Moskev
ském Rudém náměstí malý hlouček
sovětských disidentů, protestujících
proti přepadení Československa
Úderka KGB s nimi pochopitelně za
metla za několik minut, a sovětská "jus
tice" je poslala na dlouhé roky do tábo
rů otrocké práce Prohráli?
Uplynulo dvacet let. Protestní hnuti v
Sovětském svazu a jeho mocenské sfé
ře už dávno není věcí hrstky podivínů
se sebevražedmými sklony. V Eston
sku. v Lotyšsku, v Litevsku protestují
desetitisíce.
Masový charakter má už po řadu let opozični hnutí v Polsku. Dělnické bouře
propukly prvně i v Rumunsku. V dog
maticky věrné NDR nastal pohyb v ma
sách mladých evangelíků. V Českoslo
vensku podepsalo požadavky nábo
ženské svobody na půl miliónu věří
cích.
Afgánské dobrodružství konči deba
klem agresorů.
V sovětském Arménsku vyšly do ulic
milióny protestujících lidí, sjednoce
ných pod hesly národního sebeurčení.

Zrna pravdy se mohou ukrývat i v ideo
logii nám bytostné cizí. Výjimečně lze
souhlasit i s některými poučkami
marxleninské teorie
Jestliže dialektický materialismus na
příklad učí, že se ideje "stávají mate
riální silou, jestliže si je osvojí masy",
pak můžeme připustit, že tento pozna
tek odpovídá historickým zkušenos
tem.
A jestliže nám marxleníncí v odlídštěném žargonu pro ně typickém předná
šejí o zákonité proměně kvantity v kvali
tu. dejme jim výjimečně za pravdu.
Ideje svobody, které si dnes osvojují
milióny lidí v Sovětském svazu a v sate
litních zemích, stávají se materiální si
lou zcela nepochybně. A přeměna
kvantity v kvalitu probíhá před našimi
zraky přímo úchvatným tempem.

Jiří Loewy

NEJSME SKUPINA — JSME LID! Nápis na transparentu arménských demon
strantů v Jerevanu — odpověď na bagatelizující psaní moskevské Pravdy, která
protest miliónů označila za "akci několika skupin extrémních nacionalistů."

Parlamentní frakce Sociálně demo
kratické strany Německa v bonnském
Spolkovém sněmu vydala 12. dubna
prohlášeni, v Jehož úvodu vyjádřila
důrazný protest proti postupu policie
vůči pokojným demonstrantům v Bra
tislavě. V prohlášeni se dále praví:
"Zatýkáním a použitím násilí nelze
natrvalo potlačit oprávněné požadavky
katolíků v ČSSR Manifestace z 25.
března 1988 znovu dokumentovala, že
lidé v Československu berou vážně
právo na svobodné vykonávání ná
boženské viry, které také potvrdila
jejich vláda v závěrečném aktu z Hel
sinek. My, sociální demokraté, se stej
ně jako Německá biskupská konferen
ce solidarizujeme s požadavky vice než
400 tisíc katolických věřících v ČSSR.
Právo na náboženskou svobodu je
jedním ze základních lidských práv, a
my vyzýváme vládu ČSSR, aby katolí
kům toto právo poskytla".

OCELOVÉ PŘILBY A VYTÍ SIRÉN
Očitý svědek o akci policie proti věřícím
Mladý rakouský reportér Erwin Stockinger byl očitým svědkem
brutálního postupu bezpečnosti proti věřícím v Bratislavě ve
večerních hodinách 25. března —a jedním ze zadržených. Z jeho
zprávy, kterou mimo jiné přetiskly západoněmecké nedělní
noviny Welt am Sonntag, vyjímáme:
Navzdory zákazu se před osmnáctou
hodinou shromáždilo asi 2000 osob
na náměstí před Národním divadlem.
Policie náměstí hermeticky uzavřela.
Všude okolo policejní vozidla, sanitky.
Příjezdové silníce byly zablokovány
vrhači vody, kropícími vozy městských
služeb a "zelenými antony" policie.
Obchody, restaurace a hotely byly

O čem se mluví
JURIS BUMEISTERS, 70, vůdce lotyš
ských sociálních demokratů, byl po
sedmileté vazbě propuštěn v únoru z
koncentráku v sibiřském Permu (V ro
ce 1981 ho v Rize odsoudili na 15 let.)
Naše sesterská Lotyšská sociální de
mokracie v exilu prosí všechny přátelé,
aby poslali J Bumeistersovi pohlednicí s
pozdravem (anglicky, německy nebo
ruský) na adresu: Maskavas lela 285,1/
/66, Riga, Latvija, SSSR

FRANCE TOMšIČ, vůdce úspěšné
stávky dělníků v lublaňské strojírně Litostroj, žádal v interview, které otiskla
v lednu bělehradská Borba, aby byl
zrušen mocenský monopol komunistů
a obnovena Sociálně demokratická
strana Jugoslávie.
V ESTONSKU PRACUJE, zatím v ile
galitě, strana národní nezávislosti: Me
zi jejími přívrženci jsou i synové a dcery
čelných osobnosti vědeckého a kul
turního života. Nedávno ztratila známá
estonská socioložka práci na fakultě,
protože prý nedokázala správně ideo
logicky vychovat svou dceru, členku Ilegální strany.
KAZACHSTÁN KAZACHŮM bylo ústřední heslo protiruských bouří v Al
ma Atě a řadě dalších míst Kazašské
sovětské republiky, které propukly 17.
prosince a trvaly několik dnů. Podle
zpráv samizdatu bylo při srážkách za
bito 280 studentů a 29 policistů Zatče
no bylo 2138 osob,v neveřejných pro
cesech byl jeden demonstrant odsou
zen k smrti a řada k trestům až 15 let

uzavřeny, veřejné osvětleni vypnuto.
Jen policejní světlomety na jeřá
bových vozech zaplavovaly náměstí
světlem.
Věřící se shromažďovali před koste
lem, jehož brány však byly zavřeny
V rukou drželi růžence a kříže Mnozí
se modlili, zpívali náboženské písně
a zapalovali svíce.
Hodinu před oficiálním začátkem
manifestace začala policie náměstí
vyklizovat Postupovala ve třech vl
nách:
• Nejprve se tajní policisté vrhli na ty
účastníky, které pokládali za novináře,
fotografy a zahraniční pozorovatele.
• Potom se uniformovaná policie
pokusila rozptýlit dav nasazením kro
picích vozů městských služeb. Zá
roveň vjíždělo asi deset policejních
aut s vyjícími sirénami a červenými
světly rovnou do davu lidi. Deset metrů
dopředu, zpátečka, znovu do davu.
Mnoho osob bylo sraženo, poraněno.
Sanitky nebyly nasazeny.
• Ve třetí vlně přišli bezpečáci s oce
lovými přilbami, ochrannými štíty a
s pendreky v rukou. Tloukli nemilo
srdně každého, kdo včas neustoupil.

Mne chytli dva tajní, zavlékli mne do
recepční haly hotelu, tam mé prohle
dali a odebrali mi pas a kameru Pak
mne odvezli na policejní ředitelství,
Znovu tělesná prohlídka. Odvlékli mne
do slavnostního sálu ředitelství. Tam
sedělo už asi 30 ledí. Zavolali mne
k výslechu.

Dva tajní policisté mne odvedli do tře
tího patra, do výslechové místnosti.
Tam už na mně čekal vyšetřovatel
s tlumočníkem. Vyšetřovatel: "Naléha
vé vám radím, abyste všechny mé
otázky zodpověděl pravdivě. Jestliže
zjistíme, že nám lžete, tak si vás tady
necháme a hrozí vám minimálně jeden
rok vazby."
Potom pršely otázky: Kdy jste při
cestoval? Od koho jste se dozvěděl
o demonstracích? Jaký jste měl plnit
při demonstraci úkol? Kdo vám dal
příkaz k cestě do Československa?
Kolik peněz jste za to dostal? Jste
praktikující katolík’’ Jak často chodíte
do kostela? Koho znáte v ČSSR’’
Protokol byl nakonec třístránkový,
tlumočník mi vše ješté jednou přečetl,
pak mé vyvedli z místnosti. Na neko
nečných chodbách stálo 200 až 300
zatčených demonstrantů, obličejem
ke zdi, hlídali je znuděně pokuřující
uniformovaní policisté.
Také jsem se musel postavit tváři ke
zdi. Nechali mé stát skoro pět hodin,
bez cigarety, bez sklenice vody. Pak
mě propustili.

Významné náboženské shromáždění
6. březen byl dnem národní pouti,
jejíž účastnici chtěli uctít českou
patronku Blahoslavenou Anežku.
Zprávy západních agentur hovoří
o jednom z největších nábožen
ských shromážděni v Praze za
celých čtyřicet let od únorového
puče.
Navzdory masívním policejním opa
třením — "odklonění" jediné linky
tramvaje, která projíždí poblíže Hrad
čan a otravných kontrol v rámci "ví
kendu dopravní bezpečností" vyhláše
ného na poslední chvíli — shromáždil
se v katedrále sv Vita a jejím okolí

KROPICÍ VOZY města Bratislavy — nový bojový prostředek režimu proti vlastním občanům.

nejméně osmitisícový zástup věřících.
Účastnici pontifikální mše i shromáž
dění na hradním nádvoří byli pod hlu
bokým dojmem z mimořádné atmosfé
ry tohoto působivého veřejného vy
stoupení českých katolíků.
Kardinál Tomášek hovořil velice tem
peramentně k davu před arcibiskup
ským palácem, za což se mu dostalo
nejen burácivého potlesku, ale i voláni
slávy. Modlitba v pokleku na veřejném
prostranství a o tak značném počtu
účastníků byla ohromující podívanou,
která nezůstala bez účinku ani na stov
ky přítomných policajtů tajných i zjev
ných.
Většina prominentních představitelů
Charty 77 bezpečnost zabránila pre
ventivně v účasti na národní pouti:
Václav Mály. Rudolf Batték, Václav
Havel, Jiří Dienstbier a další museli
strávit celou neděli až do večera v cele
tzv. "předběžného zadržení" v Ru
zyni .. .
Událostí v Praze 6. března jsou dalším
důkazem patrné občanské aktivizace
v Československu, která je pro režim
zdrojem rostoucích starosti. Co s li
dem. který se přestává bát?

Tomáš Letenský

PRÁVO LIDU 2/88

2

Účinná polsko-československá spolupráce

Československo

Vratislavský "Biuletyn Inlormacyjny"
Polsko-československé solidarity
vyšel v únoru už jako třetí číslo.
Osm stran rozmnoženého časopisu
zahajuje krátký přehled "Požadujeme
osvobozeni politických vězňů v Polsku
a CSSR"; jsou uvedena jména 23 pol
ských a 17 čs vězňů. Výročí tzv. února
je věnován článek "40 let od puče",
dále je uveřejněn protest polských,
maďarských, československých,
sovětských a jugoslávských obránců
lidských práv Státní radě NDR proti
zatčeni sedmi občanů NDR

Krvavá minerálka
LÁZNĚ JÁCHYMOV zvyšují dnes
léčebnou kapacitu snad/eště rychleji a
efektivněji než v padesátých letech
rozsah koncentráčnictvi a těžby uranu.
Bývalé mukly z jámy Svornost bude
zajímat, že všechna patra/ejich někdej
ší šachty byla zatopena vodou. Ta má
důkladně vylouhovat hlušinu a nabrat
do sebe zbytky radioaktivity. Po na
sycení radiaci je sváděna do údoh
— do bazénů a van léčebných ústavů.
Pacientům (převážné soukromým,
devizovým) se tak dostává léčivých
koupeli v drahocenné "minerálce "
která kromě mírné radioaktivity obsa
huje ve stopových dávkách nepochyb
ně také krev, pot a exkrementy tisíců
muklů z padesátých let.
Není to příliš vábné pomyšleni; myslím,
že bych si takovou koupel velice roz
myslel. Nicméně popřejme nevinným
a nic zlého netušícím pacientům, aby
jim ta zvláštní tekutina sloužila ku
zdraví.
Lw

SNlMKY SKRYTOU KAMEROU z ponurého podsvětí "nápravnýchzařízeni"
ČSSR: Momentka ze ženské věznice v Opavě . . .

Štěnice ne, Stalin ano
Gorbačovština se v Ostravě a v okolí
trpět nebude, vyjádřil se šéfideolog
Severomoravského kra/e Ladislav
Brumek. a po třech reprisách zakázal
další divadelní představeni Štěnice
od Vladimíra Majakovského.
Ostravský strážce ideologických
mravů zakázal v Severomoravském
kraji i promítáni sovětského filmu
Pokání, protože jde o pokus vypořádat
se aspoň zčásti se Stalinem a se sta
linismem. V Ostravě je Stalin ještě
zřejmé pořád "věčně"živý,
(os)

KAREL SRP, donedávna vězněny ve
doucí zakázané Jazzově sekce, řekl v
Praze redaktorovi amerického de niku
Los Angeles Times: "Žijeme v nejdramatičtéjším a nejdynamičtějším obdo
bí za posledních čtyřicet let V Česko
slovensku se sice postup zdá být velmi
pomalý, ale věřím, že změna přijde."

... a dva záběry z věznice pro mladistvé v Heřmanicich u Ostravy.
Foto: B. Cervený-Bedrník

POČET POTRATŮ v Československu
stoupá Za loňský rok bylo zákrokem
ukončeno zhruba sto tisíc těhotenství,
což je asi 43 % všech v zemi zazname
naných gravidit. Nynější porodnost
dlohodobě nezajišťuje ani tzv. prostou
reprodukci - zachováni současného
stavu obyvatelstva
ROZVODŮ PAlBÝVÁ: V roce 1960 se
u nás rozvedlo 13 tisíc manželství, v ro
ce 1986 už jich bylo 37 tisíc. Rozpadem
rodin bylo ve stejném roce postiženo
43 tisíc nezletilých dětí.

DOPRAVNÍ NEHODY v Českosloven
sku vystoupily v roce 1987 na zatím
druhý nejvyšši počet v historií země
Bylo jich zaregistrováno skoro 105 ti
síc. Přitom bylo 1 190 osob usmrceno a
30.156 zraněno.
BEZ TIRÁD o přednostech socialistic
ké ekonomiky a nezadržitelné krizi
kapitalismu, střízlivě a bez škodolibosti
komentovaly čs. sdělovací prostředky
nedávný pokles kurzu dolaru a poprask
na světových burzách. Pražský rozhlas
naopak pochmurné konstatoval, že se
tím podmínky čs. exportu na západní
trhy zhorši, takže jediným lékem je
zvýšení jakosti a konkurenční schop
nosti našich výrobků.

ZÁPADONÉMECKÝ VÝVOZ do Čes
koslovenska v minulém roce vzrostl o
4.1% na 2.2 miliardy marek.

NOVÝ TREND — vytvářeni smíšených
socialisticko-kapitalistických podniků
(joint ventures) — pozdravilo Rudé
právo. Nezamlčelo však, že dochází
"k rušivým komplikacím" a to hlavně
"při spolupráci zahraničních manažerů
s našimi odborníky" Překlad: Zlí zá
padní technokrati neberou ohled na
výborné kádrové posudky svých čs.
partnerů.
DOLAR KLESÁ, nicméně v Českoslo
vensku má na černém trhu i nadále vy
sokou směnnou hodnotu 21.- Kčs.
Napsal to Jaromír Klč v Rudém právu
ze 17 února, tak to snad bude pravda

Antonin Měšťan

Exil a exulanti

Následuje výzva protestovat proti útla
ku v Rumunsku — a hned po ni re
portáž z demonstrace přes rumunským
velvyslanectvím ve Varšavě. Dále je
otištěna výzva "Zachraňme Krkonoše"
Krátké shrnuti obsahu nejnovějšich
čišel ineditnich časopisů PARAF. Ref
lexe. Host a Obsah informuje Poláky o
vývoji paralelního kulturního, vědec
kého a politického života v naší vlasti.
Časopis uveřejňuje 20 adres nej
významnějších obránců lidských práv
v Praze, Brně, a Bratislavě, na něž se
mohou Poláci obracet s dotazy a ná
vrhy. Připomíná se, že tiskové orgány
polské menšiny v CSSR a české a slo
venské menšiny v Polsku neplní své
úkoly. Jako hlavni dopisovatelka "Biuletynu" v CSSR je uvedena A Saba
tová

Voňavka u Přemyslovců

MEZINÁRODNI NORMY maximálního
přípustného znečištění ovzduší jsou v
Praze v zimě překračovány mnohdy až
dvacetinásobně Tvrdí to Pražský korespodent francouzské tiskové agen
tury AFP

DĚTSKÉ DOMOVY v Československu
jsou ve strašlivém stavu, zařízení
zchátrala a z někdejších následovníků
Makarenka se mnohdy vyklubaly po
divné existence — psychopaté, sadisti.
Z lidí, kteří se přihlásili, aby pomohli
těm nejubožejším, mnozí nevydrželi,
jíní se dostali pod kola nejrůznějšich
klik, byli donuceni odejit, a často
museli být rádi, že se nedostali do kri
minálu. Rudé právo nazvalo svůj článek
o této problematice "Usnesení dětem
nepomohou". Pozdní poznání.

Časopis nabývá na hutností a přináší
rychlé informace Zasluhuje si pod
pory čs. exilu, především zasíláním
knih, časopisů a informaci Adresa
Miroslav Jasiňski, ul. Kozanowska
73/11, PL-50000 Wroclaw

Ohlasy
Selektivní líčení
PRÁVO LIDU 4/87 uveřejnilo dvě
recenze nových knih o odsunu sudetských Němců, jakož i fotodokumentaci
V Bosáka vandaly poničeného liberec
kého hřbitova. Jako čtenář se zájmem
o dějiny česko-německých vztahů
mám připomínky ke třem bodům toho
to materiálu:
1. Stav starých německých a židov
ských hřbitovů v českém pohraničí je
otřesný a neomluvitelný, ale závěrečná
"ruská" věta “Vót kultúra!" mi připadá
nemístná Kdo jsou ti vandalové v Li
berci — Rusové nebo Češi?
2 K von Wetzky piše: " .. tento genotransfer je dnes nezvládnutým problé
mem spíše Cechů než někdejší ně
mecké menšiny." Nesouhlasím, ne
kvůli tomu, že bych odsun schvaloval,
ale proto, že by to měla být nadále
záležitost ke kritickému zamyšleni i
pro Němce. Nově vydané knihy na toto
téma by tomuto zájmu nasvědčovaly.
Doufejme, že jsou objektivnější než
některé předchozí S několika veřejně
snadno dostupnými knihami jsem se
letmo obeznámil v knihkupectví fy,
Herder během loňské návštěvy SRN
Zarazilo mne, jak byly ty knihy proti
české a tendenční.
3. Tezi o "kolektivní víně všech sudetských Němců" odmítám. Ale též nepři
jímám selektivní líčeni předválečné
německé menšiny v Čechách a na Mo
ravě jen jako antifašistů a sociálních
demokratů. Kolík percentuálně bylo
fašistů a antifašistů v dobé první repub
liky mezi sudetskými Němci, o tom
německé publikace často taktně míči,
asi tak jako Kurt Waldheim o své váleč
né činnosti na Balkáně Selektivní
zpracováni historie nesvědčí nikomu.

A naslouchají Němci v dostatečné míře
i českým názorům? Někdy se mi zdá,
že to jsou pro né ty příslovečné "bóhmische Dórfer". V r. 1928 vydal
Emanuel Rádi pozoruhodnou, Cechy
často kritizující knihu "Válka Cechu
s Němci". Sudetští Němci knihu pře
kvapivé rychle přeložili a vydali ve stej
ném roce(!) v Liberci s Rádiovými nad
národními úvahami. Když týž Rádi
v osudném roce 1933 napsal prorocký
spis "O německé revolucí", zůstaly již
jeho úvahy známy toliko v českém

Autorský vývoj Tomáše Řezáče, ročník
1935, někdejšího emigranta ve Švýcar
sku a pozdějšího navrátilce, je značně
složitý. Tomáš Voňavka (správným
jménem po spisovatelském otci Václa
vu Řezáčovi-Voňavkovi) napsal před
rokem 1968 pod jménem Karel Tomá
šek knížku o SNB "Okresní odděleni"
v edici Napětí.
Jako A Lidin by! autorem prvního
(a nutno přiznat, že dobře napsaného)
exilového thrilleru "Trpaslík na hou
pačce" a sbírky básni "Psychogenes. "
Třetí rukopis z těch dob leží zřejmě
dodnes u Skvoreckých v Torontu.
Když psychicky nevydržel exil ve švý
carském Horwu a vrátil se náhle do
Prahy, byla z toho velká televizní show,
kde před emigranty varoval. Orbis mu
hned vydal pamflet "Cesty do prázdna"
ve všech možných jazycích, jen si
netroufl česky.
V následujících letech pracoval Tomášek-Lidin-Voňavka-Řezáč reportérsky a autorsky na východní tematice,
kterou nikdo nedělá rád: ropovod,
sovětští generálové za války, k tomu
zase směs "smrti pod Alpami" apod.
Příštím rokem dojde k další změně.
Tomáš Řezáč rezignoval na nevděč
nou současnost a vrací se k prvopočát
kům českých dějin na základě Kosmovy kroniky. Prý se pokusí odpovědět na
starou otázku, zda první bájní Pře
myslovci skutečně žili nebo ne — téma
tedy bez aktuálních politických implí-

originálu (který ostatně ani
Cechy není moc znám).

mezi

Soudím, že jak Češi, tak i Němci by se
měli na problém "osmisetletého souži
tí" dvou mocensky, ekonomicky a
sociálně nerovných národů divat
objektivněji a v širším dějinném kon
textu. Více snahy o vzájemné poro
zuměni je zapotřebí na obou stranách
ALEŠ ZEMAN
Kanada

OSMILETÝ JAN W. ze Salcburku je
inteligentnější než Einstein. Jeho
rodiče, češti vědečtí pracovnici, emi
grovali s Honzíkem 1982 do Pakouska.
Když chlapec v šesti letech přišel do
školy, začaly problémy; nesmírně se
nudil, a tak vyrušoval a zlobil. Místo
slabikáře si nejraději četl vysoce od
borné práce z moderní fyziky, kterým
nerozuměli rodiče ani učitelé. Pří
padu se ujali psychologové, kteří
zjistili Honzíkovi inteligenční kvocient
přes 200. Srovnatelný IQ byl zatím na
měřen pouze americkému futurologovi
Kahnovi — a rumunské cikánce, břišní
tanečnici v New Yorku. Osmiletý Jan,
kterému zpočátku hrozilo umístěni
v pomocné škole, když si s nim uči
telský sbor nevěděl rady, chodi nyní
do elitní Montesoriho školy v Lieferingu, kde jsou lepši předpoklady pro
rozvinutí jeho mimořádných talentů.

PŘED DVACETI LETY, 31 března 1968
byla v Praze založena organizace býva
lých čs politických vězňů poúnorové
éry. K-231 Výbor stejnojmenného klu
bu v Kanadě vydal k tomuto výročí pro
voláni. ve kterém m. j. připomněl, že po
roce 1948 prožilo v Československu
140.000 mužů a žen přibližně jeden mi
lión let v komunistických věznicích a
koncentračních táborech.
DOPIS ČS. EXILU Michailu Gorbačovovi chtějí v předvečer letošního 21
srpna odeslat našinci v Austrálii s po
žadavkem, aby generální tajemník
"zajistil co nejrychlejši staženi sovět
ských vojsk z čs. území " Kdo s tímto
požadavkem souhlasí a chce připojit
svůj podpis, může si napsat o komplet
ní text na adr. "Krajanský list." P.O.
Box 146, North Quay 40002, Queensland, Australia.
KAÍŽ S TRNOVOU KORUNOU z ost
natého drátu postavili blízko čs. hranic
u Gmúndu bývali muklové. zástupci
Čs. poradního sboru v západní Evropě
a spolupracovnici časopisu Nové
obzory. Symbol, vztyčený k 40. výročí
únorového puče, je věnován všem
obětem vražedné komunistické dikta
tury.

PRACOVNÍ KROUŽEK mladých Če
chů a Němců se setkal 11.—13.března
v benediktinském opatství v Rohru. Cí
lem setkání bylo prohloubit znalosti
soudobých čs dějin a připravit na pod
zim větší fórum německé a české mlá
deže na téma pražské smlouvy mezi
SRN a CSSR z roku 1973. Přednášku o
Pražském íaru 1968 přednesl na rohrském setkaní historik dr.Vilém Prečan.

PAVEL PECHÁČEK, šéf čs. odděleni
Hlasu Ameriky, byl 11. března ve Wa
shingtonu vyznamenán ředitelstvím
vysilače za "výjimečné výsledky" při
vedeni čs. odděleni "na cestě k nejvíce
poslouchanému a nejvlivnějšimu za
hraničnímu rozhlasu v současném
Československu".
POROVNEJTE, co utratíte za naše
knihy, s naši tradiční jednotkou kul
turnosti. bourbon whisky Jack Daniels
z Tennessee. Ta stoji momentálně
v Kanadě $17.06, a za tuto sumu do
stanete každý měsíc dvě dobré české
české knihy. — Tuto připomínku jsme
si přečetli v katalogu nakladatelství 68
Publishers, Toronto A dáváme ji dál.
S poťouchlou poznámkou, že tedy za
/ediného Jacka Danielse můžete mít
celoroční předplatné Práva lidu, tím
pádem být pravidelně informováni
o novinkách 68 Publishers — a navíc
si ještě uchránit játra.
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elektronicky řízené zbraně pro Jedno
ho muže; tyto "levné" prostředky
technologického boje nakonec roz
hodly konflikt v Afgánlstánu v nepro
spěch po zuby opancéřovaného agre
sora.
Nezapomínejme dále, že Západ neměl,
nemá a nebude mít ani v budoucnu
agresivní záměry vůči sovětské hemlsféře.
Především ale v západním světě tank
nehraje rolí policejního Instrumentu
proti vlastnímu obyvatelstvu, která Je
dnes ve střední a východní Evropě
jednou z hlavních úloh útočné vozby
vůbec. Kdo převálcoval lidové povstání
ve východním Německu 1953? Kdo
utopil v krvi maďarskou revoluci 1956?
Kdo zlikvidoval Pražské Jaro 1968?
Vždy a pokaždé znovu: tankové divize
SSSR.
Sovětský tank Je dnes nejen hlavním
nástrojem zahraničních agresí, ale
v první řadě moderní náhražkou kozáckých šavli a karabáčů. Bez pře
dimenzovaných tankových armád by
ztratil SSSR jeden ze svých nejúčlnnějšich vnitřních donucovaclch a
ukázňovaclch nástrojů.

HRANICE NA MORAVĚ, čtvrtek 25. února 1988.18.00 hodin středoevropského času: Vlak s prvními devate
nácti odpalovacími zařízeními sovětských raket SS-12 (OTR 22) odjíždí domů do Sovětského svazu. Krok,
který lze bezvýhradně uvítat, pokud bude co nejdříve následován dalšími opatřeními také v oblasti
konvenčních útočných prostředků, ve kterých má SSSR ve střední Evropě drtivou převahu.

Ted jsou na řadě tanky a obrněné vrtulníky

SEŠROTUJTE PROSTŘEDKY AGRESE
Stahování sovětských "operačnětaktických raket středního doletu"
z Hranic na Moravě, Blschotswerdy
v NDR a z Jiných míst střední Evropy
je jistě možno uvítat. Vždyť tato oblast
světa má největší koncentrací palebné
síly vůbec; jakékoli ozbrojené střetnuti,
I pod takzvaným jaderným prahem, by
nepochybně znamenalo fyzické vy
hlazení všech Čechů, všech Němců,
všech Slováků, všech Poláků — včetně
jejich (dílem neutrálních) sousedů.
Nejsme vzhledem k tragickým histo
rickým zkušenostem příliš nadšeni,
Jestliže vidíme, že například politici
SPD usedají za jeden stůl s komunisty
východoněmeckými, polskými a
československými, aby společně s ni
mi vypracovali politické koncepty
budoucích mezistátních dohod. Mnozí
z nás spíše sdílejí tvrdý postoj fran
couzských socialistů, kteří trvají na
nutností vlastního odstrašujícího ja
derného potenciálu.
Ovšem i naši kolegové z konzervativní
pravice se už dávno museli smířit
s faktem, že Jejich politické Idoly, byť
verbálně zatracovaly "říši zla", na
konec usedaly s představiteli této říše
na stejné kanape, aby dosáhli kon
krétních výsledků na dlouhé cestě
k bezpečnosti a miru.
Reálná politika vládnoucích (ani opo
zičních) zápaďánů se neprovádí na
přání a podle představ exulantů. (Snad
je to někdy I dobře; dějiny učí, že se I
někteří velíce osvícení češti exulanti
po třicetileté válce pokoušeli přivést na
scénu Turky proti Habsburkům. Těžko
předvidat, Jak by se byla vyvíjela Evro
pa, kdyby byly uspěli ...)

Mluvím s tebou ruský
Nizametdin S. Achmetov
překlad: Dana Hutková
Má duše nestála o příbuzenství,
Z néj Je ml nanejvýš úzko,
Spolu Jsme zažili málo štěstí,
A to jen kvůli mé duši, Rusko?
Nebo jsem počat v cizím lůně?
Ale nejen já Jsem přece musel
Projít Sibiří, Kolymou, Vladimírem,
Poznat tvou Mordvu I Sever.

Tenhle úděl nezbyl jen pro mě
Ze spřízněnost s tebou
to dotáhnout až k vězení.
Být cizí ve svém rodném domě,
Z každého mraku čekat ránu utrpení.
Mezí námi leží hory a pustiny,
Mezi námi prošly století a války,
Jak se počítat mezí tvé syny,
Když na sebe hledíme z dálky?
Ještě nezarostly nepřátelské stezky,
Mosty mezi námi Jsou úzké,
Přesto s tebou mluvím ruský,
Promiň ml všechno, co není ruské.
Promiň ml živé vzpomínky
Padlé v nezničitelné geny,
Promiň, že tě nemohu milovat
když zradit Je určením ceny.
Nespojltelnost naši krve
A Ještě k odtržení srdcí
Se ml v celém ruském slově
Neruská mysl vrací.

Ač ne Rus, s Jistotou vlm
Chápat ruský, to Je ml dáno,
Ty mě a Já tebe nepropustím
Dva cizí — a zapletli se v Jedno.

Ale zanechme historie. Před časem
seděli za jedním stolem polští ko
munisté se západoněmeckýml sociál
ními demokraty. Zásady, na kterých
se dohodil, mají nepochybně racionál
ní jádro: Střední Evropa je oblasti s nej
větší koncentrací ozbrojených sil. Je
nutno zlikvidovat nejprve ty zbrojní
potenciály, které umožňuji překvapivý
útok. Nerovnováha a asymetrie musejí
být odstraněny odzbrojením, ne dozbrojovánim. Němečtí sociální demo
kraté I polští komunisté se vyslovili
pro “radikální snížení počtu útočných
zbraní ve střední Evropě, Jako jsou tak
tické jaderné zbraně, tanky, bojová
letadla, rakety apod. Opatření k vy
tvářeni důvěry ve vojenské oblasti, do
hodnutá na stockholmské konferenci,
máji být rozšířena tak, aby zajistila
konvenční stabilitu. Spolu s budová
ním konvenčni stability v Evropě by
měly být zničeny nebo alespoň staženy
z cizích území taktické jaderné zbra
ně." Námitky?

Před několika týdny se v tisku objevily
zprávy o rozhovorech SPD s komu
nisty východoněmeckými a českoslo
venskými. Tentokrát šlo o pásmo bez
chemických zbrani ve střední Evropě,
v praxí tedy o to, aby z nejhustějl osíd
lené části starého kontinentu zmizely
prostředky apokalyptické hrůzy, které
se ve svých účincích vyrovnají nástro
jům termojaderné zkázy.

Kterýsi ruský emigrant koncem sedm
desátých let navrhoval, aby Západ po
stavil 80 tisíc svých tanků proti 40 ti
sícům tanků Varšavské smlouvy. Ty
pická ukázka černobílého (a dogma
tického) myšlení, v podstatě ovlivně
ného černobílým dogmatismem so
větského režimu. Navíc myšleni bez
nadějně zaostalé v době, kdy například
afgánská zkušenost ukázala, žepodstatně efektivnější, proti tankům a
obrněným vrtulníkům jsou moderní

Náš fejeton

RUSÁK A MOŘE
Vrátil /sem se o den dřív z Amstero diky nové glasnosti o něm napsaly, že
damu, abych napsal tenhle fejeton, je stejně nemocnej na hlavu. Na pod
ale sedl jsem si k patnácti kanálům, zim ho pozvali do Rotterdamu, ale
které nám Rotterdam přidělil na tele neměli překlady ani překladatele.
vizní kabel a až do zblbnuti střídal Od jednoho životem kypícího punka,
jeden za druhým. Mimo stresové vý který pořád mele o sebevraždě, se
buchy a soukromá neurotická zhrou rotterdamští dozvěděli, že ho moje
cení je na Západě klid. Život svou Dana učí ruský, tak jí ho hodili na krk.
přítomností neděsí, ani nepovznáši. My se připravili na nejhorši a začli v so
Vytlačíme ho možnosti zabývat se bě oprašovat kýčové sošky soucitu
něčím barevným a nepodstatným, jako k nespravedlivě zmrzačenému zvířeti,
je právě oněch patnáct kanálu ve čty neboť co jiného může z člověka zůstat
řech jazycích. Až v noci jsem začal po jednadvaceti letech pracovních
táborů, z čehož poslední čtyři roky
čist Nizamedtinovy básně.
Dnes jsem se celý večer zase díval byly pobytem v "psychiatrické lé
na patnáct kanálů, ale co jsem sku čebně. " kde bylo do něj vpumpováno
tečně viděl, ani nevim. Střípky olym tolik chemie, že přestal ovládat svaly,
pijských marnosti z Calgary, z Belgie neudržet jazyk v ústech, přestal být
jsem si natočil nahou holku, která se pánem obsahu střev.
proměňovala v pantera, nepochopil Přijel dobře stavěný, tichý a usměvavý
jsem ale proč. Sledoval jsem mezitím Tatar, napůl Baškir. Sli s Danou do
totiž na Německu levný historický film. hospody a on si posteskl, že ještě
Za nahatou panterku jsem natočil neviděl moře. Nastartoval jsem naši
z BBC konec zřejmě dobrého pořadu nastavenou nohu a u moře jsem si
o Kerouacovi. Pak jsem trefil holand představoval, co asi cítí. Později se
ské zprávy a viděl, jak izraelští vojáci přiznal, že se mu chtělo házet do moře
šutrama a kopanci lámou ruce dvou kaménky, ale před námi se styděl.
palestinských mladíků. Ale už při Kolem nás se přehnalo hejno děti na
zprávách se začla holandská veřejnost koních ze statků za dunami.
telefonicky bouřit, že se takové obráz "Už jsi někdy seděl na koni?" zeptala
se Dana mimoděk.
ky nemají ukazovat, že je to hrozné.
Rozumím. Jde o život a ne o fotky "Jsem přece Tatar," odpověděl poba
z dovolené a opona se nadzvedává veně. Zavřeli ho v roce 1966, když mu
právě ve fázi dramatu, která si žádá, bylo sedmnáct. Opozdil jsem se. Slyšel
abychom zaujali skutečný postoj, a to jsem už jen jejich hlasy a smich, díval
po nás zde na svobodě nikdo nemůže se pod nohy do písku a polohlasem si
opakoval: kurva, kurva, kurva . . .
chtít.
"Tam, kde je všechno privátní záleži Druhý den bylo představení, Nizamed
tosti, prostě není o čem společně hovo tin s Danou dostali pět minut, stejně
řit, o co společně usilovat."psal včera jako nekončící řada nudných holand
Josef z Mnichova ve svém sedmistrán- ských básníků. Když to nejde na léta,
kovém dopise o západní demokracii alespoň na minuty si přidělíme stejnou
a Svobodné Evropě.
porci.
Cumim dál na patnáct kanálů, ale Odjel jsem zpět do Němec, po dvou
stejně myslím na toho Rusáka. Tady měsících se vrátil, chtěl bydlet u nás.
bych chtěl někam zatelefonovat, ať Na deset dní. No a že v Holandsku pro
se nám takoví lidé neukazuji. Zpo básníky není do čeho píchnout, měli
chybňuje to náš život a probouzí to jsme na sebe čas a kdybych fejeton
pradávné přízraky základních otázek.
začal zde, byl by to fejeton veselý.
Nizamedtin A chmetov byl dvacet jedna Udělali jsme několik pánských jízd
let ve vězení, stal se tam básníkem, hospodárná, Dana se mezitím mořila
pustili ho až v červnu 1987, v červenci překládáním básni do /azyka obchod
vyjel na návštěvu Západu a Izvěstije níků a z mlčenlivého Rusáka se stával

Snad by proto bylo docela namístě,
abychom potlačili nechuť, která se nás
zmocňuje pokaždé, když vidíme zá
padní demokratické socialisty Jednat
s východními komunisty o sníženi
koncentrace konvenčních útočných
prostředků v Evropě. Jsou to totiž
prostředky, které neslouží našemu
přežití, nýbrž naopak přežití totalitních
represivních systémů. Moderní západ
ní obranná technologie se klidně obej
de bez mnohatunových oblud; pro
dukuje účinné prostředky pro Jednoho
muže, pro Inteligentního bojovníka,
který s pomocí moderní elektroniky
dokáže knockoutovat ocelové obludy.
Je nepochybně správné, že se podařilo
Sovětský svaz donutit ke staženi raket
středního doletu z Československa
a z NDR. Je to pozdní ospravedlnění
velice správné politiky dozbrojovánl,
kterou svého času v Německu prosadil
sociálně demokratický kancléř Helmut
Schmldt, Jeden z nejbystřejších evrop
ských státníků tohoto století. Bez
Schmldtovy rozhodné politiky před
osmi lety nedočkali bychom se dneš
ního sovětského ústupu.
Dnes Je tedy třeba podniknout další
krok: Hlásejme vždy a všude, hlasitě
a bez přestání, že my tady ve střední
Evropě žádná ohromná tanková vojska
nepotřebujeme. A Jestliže se Sověti
bez tohoto plechového cirkusu ne
chtějí čl nemohou obejít, pak ať s ním
táhnou laskavě domů.

PRÁVO LIDU

veselý kumpán. V jedné hospodě ho
jakýsi Holanďan poznal a poslal mu
pivo. Nizamedtin ho za to pozval na
společnou cigaretu. Byl to předčasně
plešatý malíř. Patnáct let byl učitelem
kreslení, pak se v jeho kalvínské duši
něco přehodilo a jedné noci se opil,
ukradl auto, vykradl obchod a usnul
kdesi u otevřeného trezoru, kde ho
ráno vzbudila policie. Dostal devět
měsíců, tak říkal, že ví o co jde. Dnes
žije na podpoře a jednou za rok nama
luje obraz.
Jeho přítel chodí v Rotterdamu na kurs
spisovatelství a plánuje teroristické
akce, protože se mu nelibí, jak společ
nost zachází se zvířaty. My se mohli
potrhat smíchy.
Nizamedtin je nepustil domů a museli
to s námi táhnout až do rána, bez křiku
a opilosti, na křídlech svobodného
veselí, které rozbije výlohu života na
nekonečné množství ostrých střepin,
ale duši nepořeže. A mně se tak nějak
zdálo, že chápu proč přežil, a to i po
tom, co se zacházeni zhoršilo, když
'přišel k moci Gorbačov. Nikdy předtím
ho tolik nebili, nikdy předtím mu obli
čej nemáchali v záchodové mise, nikdy
předtím se mezi vězni nemluvilo o na
ději na zlepšení.
"Pod Gorbačovem začli používat slova
jako glasnost a perestrojka, ale každý
přece rozumí slovu svoboda, proč tedy
takové slovo jako glasnost? Glasnost
má zcela jiný význam. Jako spisovatel
věřím, že je nutné nazývat věci pravými
jmény. Oni používají eufemismy. Svo
boda není glasnost. A i tuhle glasnost
nacházím pouze na stránkách tisku,
že je totiž dnes možné čist věci, které
dříve možné nebylo."
"A jak to. že jsi seděl tak dlouho?",
ptala se Dana.
"Dokážu dlouho trpět, možná i neko
nečně, ale utrpení druhého člověka
nesnesu. Tak se stalo, že jsem se ně
koho zastal, že jsem protestoval, že
jsem něco napsal a oni mi zato prodlu
žovali trest."
Člověk žije jen sám za sebe, hájí své
tělo, své vědomi, svůj život. Ale naše
tělo vzniká v tělech jiných lidi, je to
nedohledná řetězová reakce rození.
Naše vědomí se formuje skrze vědomi
jiných. Naše těla vyplouvaji z moře
těí, která necháváme za sebou a z na
šich těl vystupuje dále vlna těl, vlna

Životopis
Nizametdin Samsutdlnovlč Achmetov —
po otci Baškir a po matce Tatar — se narodil
18. března 1949 v ubohé kolchozní vesničce
Kunašak v Čeljablnské oblasti na Urale.
Jeho dětství bylo poznamenáno nedostat
kem všeho a zejména hladem.
V roce 1966 byl tehdy sedmnáctiletý Nlzametdin poprvé souzen. Vedle svobodárny,
ve které v té době krátce pobýval, byl vykra
den klosek. Nizametdin a Ještě Jeden mladík
byli milicí donuceni prohlásit se za pacha
tele. Dostali dva roky nepodmíněně.
N. byl rozhořčen, psal dopisy a posílal
protesty. Za to sl vysloužil v roce 1969 deset
let navíc, podložených paragrafem o protlsovětské agitaci.
Pak ho soudili Ještě jednou za to, že na Den
lidských práv 10. prosince 1972 napsal na
dveře cely: SSSR je věznice národů.
V roce 1982 mu chybělo jen 23 dni do vy
pršeni trestu, když se Nlzametdlnovl roz
hodil přidat ještě tři roky a navíc pět let
vyhnanství, protože se pokusil poslat dopis
konferenci o lidských právech v Madridu.
Ale nakonec k soudu ani nedošlo. Pro jistotu
ho prohlásili za psychopata a posadili do
psychiatrické léčebny — tam se žádné
terminy nedávají.
Avšak v roce 1978 poradil jeden spoluvězeň
Nlzametdlnovl, aby vložil nějaký vzkaz —
dopis a básně — mezi poražené stromy,
které vězni právě káceli. Dřevo mělo jit
na Západ.
Starý německý dělník někde v Homburgu,
za války poznal na vlastni kůži ruské zajeti,
zásilku rozbalil, našel papíry popsané azbukou, pochopil, kolik uhodilo a předal zvláštní
poštu novinám. O Achmetova se začala
zajímat západní veřejnost, důležitou roli
v boji o Achmetova sehrál Wllly Brandt
a vůbec německá SPD.
Až po devíti letech, na )aře 1987, prohlásili
sovětští psychiatři svého vězné náhle za
zdravého. Achmetov dostal cestovní pas
a povolení, aby se ukázal na Západě. Od
léta 1987 pobývá dočasné ve Spolkové
republice Německo.

nové generace. Naše vědomi pluje
v moři všelidského vědomi, v moři
blízkém i vzdáleném, i dávném, zazna
menaném slovem a uměním. Jak pro
rocké tedy je. že on svůj vlastni zájem,
vlastni život háji v jiných lidech. To
tiž uhájit život, právo a svobodu jiného
člověka, zajistit spravedlnost onoho
okolního lidského moře je jediná cesta,
jak do svobody nakonec vstoupit. . ,
"Svobodu zažívám jako něco, v čem
mohu být sám sebou, kde mohu jednat
pod kontrolou vlastního svědomí.
Pokud je jednáni diktováno jinými
pocity, nemůže to člověk nazývat svo
bodným jednáním. Například pocity
jako láska, hlad, zoufalství, ideologie,
víra, možnost výběru umožněná zá
padními svobodami, to všechno nutí
člověka k jinému jednání. Ale svoboda,
to je jediný skutečně nezávislý pocit
v člověku. Jednal jsem vždy podle
svého svědomí, násilí proti ostatním
nemohu vystát. Někdy jsem protesto
val velmi hlučně, ale vždy, když jsem
se k tomu rozhodl sám."
Po deseti dnech přišlo představeni.
Nizamedtin četl ruský, Dana holand
ský. Pozvánky byli rozeslány na
všechny strany a přišel malíř i zví
řecí terorista a jeho učitelka spiso
vatelství a profesor práv, který je po
práci známým rotterdamským básní
kem a vydává časopis Krásný Rotter
dam.
"To musíš být opravdový básník, když
se ti zdá Rotterdam krásný," říkal mu
Nizamedtin. Inu byli tam všichni do
hromady asi deset lidi. Novinář nepři
šel žádný. A když večer skončil, shodli
se všichni, že to byl večer milý a za
jímavý.
Já bych měl s úsměvem přemýšlet
o dnešní vyhrůžce anglické vlády no
vinářům, že totiž jestli nebudou do
držovat dobrovolně pravidla hry, že jim
budou prostě předepsána.
Nizamedtin je stará škola. Svoboda a
glasnost od sebe zase nejsou tak vzdá
leny, alespoň na stranách světového
tisku. Do tohodle moře můžeme házet
pouze kaménky a těm dospělým bu
deme připadat jako děti.

Jaroslav Hutka
Rotterdam 1. března 1988
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IRENA DĚDIČOVA,56. pražská malířka
žijící od roku 1965 ve Francií, zemřela
náhle 1 ledna v Paříži 2ačka Vladimíra
Sychry měla v poslední době pozoru
hodný úspěch s malbou vnějších archi
tektonických stěn v Paříži. O její tvorbě
psala řada předních kritiků a historiků
uměni, například J.C. Lambert, R.
Passeron a G. Gassiot-Talabot.

RUDOLF FRAŠTACKÝ, 76. bývalý
místopředseda Zboru poverenikov
v letech 1946-47. zemřel 19 března
v Torontu. Narozený v Mošovcich
v Turci sehrál R Fraštacký za války
mimořádnou roli v slovenském odboji
1948, ohrožený jako jeden z předních
činitelů Demokratické strany, odešel
do exilu V Torontě vybudoval bankov
ní podnik Metropolitan Trust Company
a firmu pro mezinárodní investice. Za
pojil se do práce mezi krajany a exulan
ty a zastával řadu vedoucích funkcí,
mimo jiné ve Stálé konferenci sloven
ských demokratických exulantů a
v RSČ, vyznamenal se také v řadě spo
lečenských a církevních aktivit.

VLASTIMIL BÍLEK, 67. člen ústředního
výkonného výboru Československé
sociální demokracie a předseda její
zemské oraanizace v USA. zemřel 13.
února v New Yorku. Poúnorový exulant
Vlasta Bílek, rodák z Pálkovic u Frýdku
Místku, zasvětil celý svůj život boji za
svobodné Československo. S manžel
kou Libuší a dcerami Líbou a Evou
žil V. Bílek v Jackson Heights ve státě
New York. Odešel zapálený vlastenec,
obětavý pracovník, čestný člověk a
dobrý otec rodiny, kterého si vážil
každý, kdo ho znal

MVDr. MIKULÁŠ FERJENČÍK, 83.
zemřel 4 března v Littletonu, Colorado.
Generál Ferjenčík, jeden ze tří vojen
ských velitelů Slovenského národního
povstání, byl až do únorového puče vý
znamným představitelem slovenské
Demokratické strany a jejím reprezen
tantem ve vládních funkcích. V exilu se
stal dlouholetým předsedou Čs. národní
rady americké a také — významným
americkým chovatelem ušlechtilých
koní: Na Temple Farms poblíž Chicaga
vládl zcela unikátnímu stádu pěti set
lípicánů.

ROZINA JADRNA-POKORNÁ, reži
sérka a rozhlasová hlasatelka vysilače
Svobodná Evropa, mimořádná a ušlechtilá žena ctěná všemi, kdo ji znali,
zesnula v Mnichově v noci na Velký
pátek 1988.
VLASTIMIL MACEK, 56. po dobro
družném útěku kluzákem před patnácti
lety exulant ve Vídni, zemřel 1. dubna
ve věznici v Eugene. Oregon, kde se
octl zřetězením tragických okolnosti.
Obviněn ze zločinu, který mu nebyl
dokázán a k němuž se nikdy nepřiznal,
neměl přesto — v procesu daleko od
domova a v jednacím jazyce, který
neovládal — reálnou šanci. Hrozící
potupě a dlouholetému strašnému
údělu unikl na Velký pátek vlastní
rukou, jak tvrdí úřady Tragedie, která
zanechává mnoho otazníku.

Dr. IVO DUCHÁČEK, 75, zemřel 2.
března v Kentu. Connecticut. Prostě
jovský rodák vystudoval v Brně práva,
ale hned po studiích se věnoval žurna
lismu. Před Mnichovem byl pařížským
dopisovatelem Lidových novin, za
války ve službách zahraničního odboje
v Anglii. Po osvobozeni se stal po
slancem Lidové strany za Plzeňsko
a jedním ze zakladatelů statečného
časopisu Obzory. Od roku 1948 v exilu,
přednášel Ducháček 40 let ústavní
právo na amerických univerzitách, pře
devším ale každou neděli pod pseu
donymem Martin Čermák hovořil na
vlnách Hlasu Ameriky k domovu; jeho
poslední rozhlasový zápisník, odvy
sílaný už po jeho smrti, měl pořadové
číslo 1989

FRANK šNÁBL, 81. zemřel 19 listopa
du v kanadském Montreálu Rodák
z Vinohrad vystudoval obchodní aka
demii a vysokou školu obchodní Po
příchodu nacistů unikl do Velké Bri
tánie. kde se přihlásil do čs. zahra
niční armády. Koncem války pracoval
štábní kapitán Šnábl na propagačním
oddělaní MNO Po válce byl čs kultur
ním atašé v Londýně, po únorovém
puči podal demisi, odešel do Kanady
V Montrealu byl jedním ze zakladatelů
Čs. sdružení, činný byl také v Králov
ské kanadské legii. Jeho postavení u
firmy St. Luke Industries mu umožnilo
poskytnout práci a pomoc mnohým
čs. exulantům. Frank Šnábl, sociální
demokrat už v Československu, byl
doposledka jedním z členů naši zem
ské organizace v Kanadě

ŠTEFAN B. ROMAN, 66, předseda
Světového kongresu Slováků, vý
znamný kanadský průmyslník, zemřel
23. března náhle v Torontu. Pocházel
z Trebišovska, do Kanady se vystěho
val jako šestnáctiletý. Zpočátku se
těžko probíjel, z prvních úspor však
koupil pozemky, na kterých se po válce
našel uran. Tak se stal jedním z nejbohatšich mužů Kanady. Ve funkci
předsedy SKS nepatřil konciliantní
dr. h. c. Roman k extrémním sepa
ratistům. Jeho politickým cílem bylo
vytvořit takové podmínky, ve kterých
by Slováci mohli sami svobodně roz
hodnout, v jakém státním útvaru chtě
jí žít.

Kdo zná adresu?
PRÁVO LIDU 1/88 nemohlo být doru
čeno řadě čtenářů, kteří se odstěhovali
a neoznámili nám novou adresu Jsou
to v Kanadě Jerry J. Klimeš. P. Beneš,
Miroslav Lučák, L, Kos a R. Mastaly,
ve Švýcarsku Jiří Pavel, v Holandsku B
Frenkel, v Německu Anežka Kottnerová, Jitka Hanzlová, Boris Fiksa. Josef
Mandák, M Večeřa a Ing E Bubnár,
v Rakousku Vladimír Siegl a A. Mikesková; v jejím případě je to obzvláště
politováníhodné, protože pro ni máme
čtyři odpovědi na její inzerát Pokud
někoho z jmenovaných znáte, upozor
něte je prosím, že je hledáme.

Blahopřejeme
Profesor Lochman vyznamenán

NADĚJI PROTI FATALISMU!
Univerzita v Basileji vyznamenává
každoročně jednu významnou osob
nost, která “v současnosti slouží roz
voji lidské kultury ", Cenou Jakoba
Burckhardta. Cena je pojmenována po
basilejském historikovi kultury a umění
(1818-97). Za rok 1987 bylo toto vysoké
akademické vyznamenání uděleno
českému bohoslove! dr. J. M. Lochmanovl, profesoru (a do nedávná
rektorovi) Basilejské univerzity.
Při slavnostním aktu 29. ledna pronesl
laudatio nynější rektor prof. Kischer,
který řekl, že se J. M. Lochmanovi

Vzpomínáme
Před čtyřiceti lety
DR. ADOLF KOSTEČKA zahynul 25.
ledna 1948 při autonehodě mezi Lišovem a Třeboní, když se vracel ze schů
ze Čs sociální demokracie, jejímž
byl význačným funkcionářem. Na
rozen 13. června 1895 v Majdaleně
u Chlumu, vystudoval práva na Karlově
univerzitě Byl zakladatelem Akade
mického domu v Praze, spoluzaklada
telem a prvním předsedou Ústředního
svazu studentstva a význačným čini
telem dalších studentských organiza
ci. Nejvíce se zasloužil o nemajetné
vysokoškolské studenty tím. že zřídil
Masarykovu kolej na Hradčanech, kde
mohli nemajetní vysokoškoláci bydlet
a stravovat se za velmi nízký poplatek
Jeho starším bratrem byl MUDr. Fran
tišek Kostečka, profesor zubního lé
kařství Karlovy univerzity a jeden z
tvůrců moderní stomatologie JUDr
Kostečka byl významný advokát v Pra
ze a průmyslový podnikatel naTřeboňsku Smýšlením byl upřímný demokrat
s hlubokým sociálním cítěním a
smyslem pro spravedlnost. Po únoru
1948 byli jeho pozůstalí — žena a tři
děti — vystaveni těžké diskriminaci.

PO UZÁVĚRCE
PAVEL WONKA, 35, signatář Charty 77
z Vrchlabí, zemřel 26.dubna za neob
jasněných okolností v souiní vazbě
v Hradci Králové. Mladý autonechanik byl teprve letos v únoru propuš
těn po 21 nešicích na svobodu, ale
v takovém stavu, že ho domů musela
dovézt sanitka. Utrpěl totiž během
vazby otřes nožku a různá zranění...
(Také jeho bratr Jiří, propuštěný
už loni, je v důsledku "podmínek
výkonu trestu" dodnes neschopný
práce.) Pavel Hanka byl 21 něsíců
vězněn jen proto, že chtěl být ne
závislým kandidátem ve volbách do
federálního shromáždění. 5.března
byl znovu zatčen a 20.března od
souzen na dalších pět nésíců. Za
týden na to dostala paní Gertruda
Hanková telegram z Hradce Králové,
zda se o pohřeb zemřelého syna po
stará sama anebo to přenechá stát
ním orgánům. - Pitva, které se na
přání rodiny a Charty 77 zúčastni
li také dva aneričtí lékaři, pro
kázala rozsáhlou enbolii plic, ná
lez značně neobvyklý u tak mladého
člověka. Odpovědnost za smrt poli
tického vězně Hanky padá v plné
míře na dnešní pražský režim.

JAROCR SAVRDA, 55, doktor filozo
fie, básník a spisovatel, signatář
Charty 77, zemřel náhle v pondělí
2. května ve svém bytě v Ostravě.
Za normalizačního režimu se musel
dr.Savrda živit jako skladník, od
roku 1975 byl v invalidním důcho
du pro tuberkulózu ledvin. Neušel
však navzdory těžké chorobě opako
vanému věznění a těžkému psychic
kému stresu. Publikovat mohl v po
sledních devatenácti letech pouze
v samizdatu. V jeho psacím stroji
zůstala nedokončená poema "Růženec
Jerzyho Popieluszka"...

Před čtvrt stoletím
FRANTIŠEK NĚMEC, sociálně de
mokratický odborář a novinář naroze
ný 20. května 1898 v Libišanech u Par
dubic. voják čs. zahraniční armády, od
roku 1943 ministr sociální péče v lon
dýnské exilové vládě, 1944 její zmoc
něnec pro Podkarpatskou Rus, zemřel
19 března 1963 zcela osamocen v ka
nadském Montrealu. — Bez opory dr.
Beneše, který za jeho zády vydal Pod
karpatsko Sovětům, bojoval dr Němec
čestný, avšak marný zápas za udržení
této integrální součásti ČSR v našem
státním svazku. Na sovětský nátlak
se po válce nesměl stát poslancem
Národního shromážděni za Čs so
ciální demokracii. Byl proto roku
1947 "uklizen" do Kanady jako čs.
velvyslanec. Po puči podal demisi,
dostal kanadský azyl a stal se před
sedou Čs. národního sdružení v Kana
dě. F Němec se podstatné zasloužil o
to. že v Kanadě našlo nový domov
několik tisíc našich poúnorových
exulantů.

této ceny dostává "za přínosnou inter
pretaci křesťanské zvěsti a za jeho
úsili v ekumenickém hnuti"; svůj pro
slov uzavřel těmito slovy: "Na jednom
světovém ekumenickém setkáni (. . .)
pronesl profesor Lochman větu:
‘Křesťanská naděje je hnutím odporu
proti fatalismu.' Myslím, že už jen za
tuto větu si prof. Lochman zaslouží
Cenu Jakoba Burckhardta."
Ve své odpovědí prohlásil prof. Loch
man, že od mládí pociťoval celost
Evropy a silný vztah k Švýcarsku a
zejména k Basileji, kterou prvně na
vštívil v roce 1946 jako průvodce sku
piny studentů, a kde později studoval.
Basilejská Alma mater, jejímž profe
sorem je od roku 1969, pro něho zna
mená "místo staletého duchovního
zápasu Evropy”.
V závěru se prof. Lochman přihlásil
k odkazu svého učitele Karla Bartha,
u nějž pochopil vnitřní sepětí mezi
duchovni svobodou a solidaritou,
a vyjádřil přesvědčení, že je třeba
solidárnějšího porozumění svobody:
"Podmínka naší budoucností — to je
svoboda v solidaritě!"
rkvt

DĚKUJEME
ZA PŘÍSPĚVKY na tiskový fond Práva
lidu anebo za dobrovolné "zarovnání
předplatného směrem nahoru" sr
dečně děkujeme v USA našim čtená
řům R Steinovi, L S Rozbořilovi, S.
Jančíkovi, V. a J. Petříkovým. F a D
Trousilovým, Y. Mauleové, A Endersovi, O. a J Hálkovým, E. Stražanovi,
J. a M. Černým. M. Machovcovi. P Ma
rešovi, J. Kálnokymu, W Stvorovi. L.
Drobílkové. L.J. Bradikovi. J. Filípkovi,
Z Arisové, J J Vondráčkovi, M Favori
tovi. A. Constantino, Z Brodské, N
Kutkovi, J. A. Kocábovi, H. Harnovi,
prof. dr F. Hahnovi, A. Zemánkovi,
P. Kussimu, prof. S. Segertovi, J. Hynčikovi, T.T. Radvanovi, M Bláhovi
a M. Zapletalovi; v Kanadě I B Brandovi, K Neuhauserovi, J. Kubánkové.
P. Vidlákovi, A. Řehákovi, M. Hnilicovi,
A. Helclovi, A. Kotzigovi, R. Šejnohovi,
K. Vigorovi. A. J. Zemanovi a F. Hoffmanovi; v Austrálii C. Slavíkovi, ve
Velké Británii J Čulíkovi. H Shillerovi.
F. Hafernikovi, V. Holubovi. F. Liberdimu, v Belgii dr. M. Janouškovi ve
Švýcarsku prof. dr. J. M. Lochmanovi,
P. Růžičkovi a V Rysovi; ve švédsku
ing. J Pollákovi: v Rakousku L. Paškotovi; ve Spolkové republice Německo
T. Krčkovi. J. Kypetovi, J. Neubertové,
F. Ósmikovi, A. Soukupovi. J. Lange
rovi, dr A Kratochvílovi. J. Tajcmanovi, dr M. Ochové. Anně Rothové, Z
Pospíšilovi, J. Kemrovi. V. Kemrovi, dr
A. M Schulzovi, dr. W. Holému, P Sekýtovi, J. Smutkovi, E Krautovi, dr.J
Janečkovi, M Hrabákovi a dr. ing.
L. Jelenovi. Zvláště děkujeme manže
lům Bartuškovým z Burtenbachu, kteří
věnovali pět celoročních předplatných
pro naše čtenáře v táborech Zirndorf
nebo Traiskirchen
PRÁVO LIDU

NEŠTĚSTÍ
nechodí po horách, nýbrž po lidech.
Loni v říjnu vypukl požár v bytě manže
lů Povolných v Londonu, Ontario. Pan
Povolný zachránil obě děti, které
utrpěly těžké popáleniny, sám však
zahynul. Paní Povolná, rovněž těžce
popálená, byla teprve před nedávném
propuštěna z nemocnice, ale bude se
ještě asi rok muset léčit. Zůstala s dět
mi zcela bez prostředků, s nepatrnou
podporou. O této tragedii jsme se
dočetli v kanadském Novém domově.
Uvádíme adresu pro každého z našich
čtenářů, který by chtěl podat pomoc
nou ruku a poslat šek nebo bankovku:
Mrs. Věra Povolný, 276-700 Osgood
Drive, London, On., Canada.

4 x 65
ú čase nedávno minulém se nám bo
hatě urodilo pětašedesátniků Prvním
z nich byl, coby důkaz, že mládi je stav
pouze dočasný,
JOSEF JONÁŠ, do února 1948 ústřed
ní tajemník mládeže Čs. sociální de
mokracie; pp puči hlavní organizátor
podzemní Ústřední komise mládeže.
Po krátké vazbě se mu podařil pře
chod rakouské hranice. Nějaký čas
byl J. Jonáš činný v Dánsku, před
35 lety se však delínitivně usadil ve
Vídni a stal se šéfredaktorem Vídeň
ských svobodných listů. Tuto funkci
letos složil, zůstává však nadále aktivní
v řadě menšinových funkcí, mj. v Čs.
socialistické straně v Rakousku, v čes
kém srdci atd. Předseda Menšinové
rady v Rakousku dr. Jan Petřík ve svém
poděkováni konstatoval: "Redaktor
Josef Jonáš se zasloužil o česko
slovenskou menšinu!"
JAN VLADISLAV, přední český básník
a překladatel, signatář Charty 77, ob
časný spolupracovník Práva lidu, osla
vil 65 ve francouzském exilu. Před
deseti lety, v dubnu 1978, byl Jan Vla
dislav jedním ze signatářů významné
ho prohlášení "Sto let českého socia
lismu," kterým se řada osobnosti do
mácího disentu přihlásila k duchovní
mu odkazu zakladatelů Čs. sociální
demokracie v roce 1878, jejichž pro
gram lidských a občanských práv
dodnes v Československu čeká na
své uskutečnění.
VOLKMAR GABERT, rodák z Teplická
a za války exulant ve Velké Británii,
oslavil pětašedesátiny 11. března
v Mnichově. V. Gabert našel po válce
nový domov v Bavorsku; 28 let byl po
slancem Zemského sněmu, z toho 14
let jako předseda frakce SPD, 9 let
vedl bavorskou SPD. 15 let byl členem
celostátního předsednictva Sociálně
demokratické strany Německa, kterou
také pět let zastupoval v socialistické
frakci Evropského parlamentu. Do
dnes je V. Gabert členem ústřední kon
trolní komise SPD. předsedou SeligerGemeinde, která sdružuje bývalé ně
mecké sociální demokraty z Českoslo
venska a předsedou Akademie Georga
von Vollmara, která je bavorskou od
noži Nadace Friedricha Eberta.

ZDENĚK F. ŠEDIVÝ, ředitel česko
slovenské sekce rozhlasové stanice
Svobodná Evropa (RFE/RL} dovršil
pětašedesátku 12. března v Mnichově
uprostřed aktivní činnosti. Naše čte
náře bude zajímat, že Zdeněk zahájil
žurnalistickou životní dráhu jako
mladý redaktor v poválečném Právu
lidu. Poúnorový exulant Šedivý odešel
do Spojených států, kde byl činný po
několik desetiletí v československém
vysíláni Hlasu Ameriky, naposled ve
funkci ředitele. Do Mnichova přešel
před čtyřmi roky.
Všem oslavencům {sice se zpožděním}
srdečně blahopřejeme.
PL

A o deset víc...
ANASTÁZ OPASEK, někdejší 60. opat
nejstaršího benediktinského kláštera
v Čechách — Břevnova, nyní opat
rohrský v Bavorsku, theolog, básník,
dlouholetý vězeň a nadevše hodný
a znamenitý člověk, oslavil 20. dubna
pětasedmdesátiny Břevnovské opat
stvíspravoval dr. Opasek do září 1949,
kdy byl zatčen Státní bezpečnosti a pro
věrnost církvi později odsouzen na do
životí. Otec Opasek, politický vězeň
do roku 1960, stavební dělník a sklad
ník do roku 1968, odešel po ruské
invazi do exilu. Jako předseda orga
nizace Opus bonům vytvořil postupně
ve Frankenu místo setkáni a rozhovo
ru, jaké nemá v exilu obdoby. Loni —
po čtyřiceti letech kněžství — napsal
otec Opasek: "Děkuji Bohu za milost
života a povoláni. Rovněž svým spolubratřim a všem, kteří mně v té době po
máhali nebo byli a jsou mými přáteli."
My všichni, kterým bylo dopřáno ujít
po boku otce Opaska kousek životní
cesty v dobách zlých i lepších bla
hopřejeme mu k pétasedmdesátinám
s dojatou vděčností. Ad multos annos!
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TATJANA ZASLAVSKAJA. sovětská
socioložka, zkoumala pracovní moti
vaci řídících kádrů v sibiřských podni
cích. Dospěla k závěru, že pouze asi 13
procent sovětských manažerů v této
oblasti usiluje o kariéru; 72 procentby
výslovně uvítalo snazší život, tj. méně
odpovědnosti.

PO UZÁVĚRCE
• FRANCIE
Triumf socialistů přineslo druhé
kolo prezidentských voleb, které se
konalo 8.května. Dosavadní prezi
dent Mitterand docílil 54,05 pro
cent hlasů, jeho odpůrce Chirac ne
celých 46%. Komunistická strana utrpěla největší volební debakl ve
svých dějinách. - Po odstoupení do
savadního ministerského předsedy
Chiraca se stal šéfem vlády Michel
Rocard, politik výrazné sociálně
denokratické orientace. V jeho
kabinetu "levého středu" zasedla
řada osvědčených ministrů z dřívěj
ších socialistických vlád. Rocard
zamýšlí co nejdříve vypsat všeobec
né volby.

VASILIJ SELJUTIN, sovětský eko
nom. varoval před přílišnými iluzemi o
možnostech rychlého obratu v ekono
mice SSSR. Podílspotřebníhozboží na
celkové produkci země poklesl ze 60
procent v roce 1928 na nynějších 24,7
procenta. Sovětský svaz by podle něho
měl přestat produkovat zbytečné stroje
a neúčelné výrobky a soustředit se ny
ní plně na zboží hromadné spotřeby

AKADEMIK L.ILJIN, viceprezident Akademie lékařských věd SSSR, uveřej
nil v listě Sovétskaja Rossíja podrob
nou analýzu lékařských a biologických
následků Černobylu. Uvedl, že bezpro
středně při havárii jaderné elektrárny
zahynuly dvě osoby Nemocí z ozáření
bylo postiženo 237 lidí, z nich 28 ze
mřelo Mnozí z postižených se mezitím
vrátili k normální práci, jen 24 jsou in
validní. Akademik tvrdí, že těhotné že
ny. které žily v evakuovaně zóně, poro
dily zdravé děti.

• NĚMECKO
Význámé vítězství docílila Sociál
ně demokratická strana Německa při
zemských volbách ve Slésvicku-Holštýnsku 8.května. Zatímco liberální
FDP klesla pod 5% a dosud po tři de
setiletí vládnoucí CDU ztratila 9,3%
hlasů, získali sociální denokraté
bezpečnou nadpoloviční většinu 54,8
procent. Triumf SED na německém se
veru není jen důsledek špinavých afér jako byla Barschelova, ale vý
raz rostoucí nespokojenosti se so
ciální politikou bonnské vlády, zej
ména s její chystanou daňovou refor
mou. Úspěch Bj3ma Engholma je po
kládán za první krok k politickému
obratu ve Spolkové republice; není
vyloučeno, že se "síly středu" jak
v CDU tak v SPD domluví a vytvoří
silnou "velkou koalici" bez vrtoši
vé řDP a bez Zelených. - Zajímavý
okrajový aspekt voleb do Kielského
parlanentu: Pro neonacistickou NTO
hlasoval jen 1 volič ze sta, pro
koirunistickou DKP dokonce jen jeden
volič z tisíce...

Maďarský penzista...

Sovětský svaz
TISÍC LET KŘESŤANSTVÍ v Rusku,
které podnítilo sovětský režim k tolero
váni oslav i konferencí s mezinárodní
účasti, soustředilo nový zájem na otáz
ky náboženství v SSSR. Po sedmdesáti
letech represi a bojovného státního ateismu považuji se dodnes milióny so
větských občanů za věřící; jejich počet
se odhaduje na nejméně 40% obyvatel.
Křesťanů různých denominací - pravo
slavných, katolíků, protestantů, ar
ménských a pruzinských církví - je
zhruba 70 miliónů. Počet muslimů je
odhadován na 50 miliónů, věřících židů
na tři milióny.
BYROKRACIE SSSR představuje nes
mírný aparát o 18 (osmnácti) milió
nech administrativních zaměstnanců.
Podle sovětských pramenů stojí tato
předimenzovaná správa v přepočtu
ročně přes 120 miliard DM. V rámci perestrojky má každý druhý ministerský
ouřada opustit svůj psaci stůl.

SSSR 1988:Začátkem února byl v Bělo
rusku popraven 33 násobný vrah, za
jehož zločiny bylo v uplynulých letech
odsouzeno dvanáct naprosto nevin
ných - kteří se všichni přiznali! To není
černý humor, nýbrž zpráva Izvéstijí,
které dodávají, že dodnes je v SSSR
běžné, strčit, zapírajícího podezřelého
na deset dnů do betonové temnice bez
deky a jen ve spodním prádle.

JANOŠ KÁDAR, muž, s jehož jménem
je spjata éra maďarského "gulášového
komunismu".

... a jeho na'stupce
ve funkci šéfa strany.

KAROLY GRÓSZ, maďarský minister
ský předseda, řekl novinářům na
tiskovce, že je po matce slovenského a
po otci německého původu. Německé
jméno si rodina ponechala i za pová
lečného šovinistického třeštěni, kdy na
každého nositele nemaďarského příj
mení režim vykonával značný tlak. Po
pulární politik rovněž přiznal, že jako
mladík v roce 1956 zastával obnoveni
násilně potlačené Maďarské sociální
demokracie.
GULÁŠOVÝ KOMUNISMUS Maďarů
podle názoru západních odborníků to
tálně selhal. Státní podniky MLR vy
produkovaly za rok 1987 ztráty ve výši
360 miliónu DM. deficit státního roz
počtu vzrostl na 35 miliard forintů (1,3
miliardy DM), zadluženi země se zvět
šilo za minulý rok o dalších 1,5 na cel
kem 27 miliard západoněmeckých ma
rek.

PRO ZNEUŽITÍ MOCI, krádeže, ko
rupci a opilství bylo podle zprávy
TASSu loni propuštěno 1200 důstojní
ků sovětské bezpečnosti.
VÍC POTRATŮ než porodů v poměru 7
proti 5,3 miliónům ročně zaznamenává
statistika SSSR. Podle oficiálních úda
jů sovětského ministerstva zdravotnic
tví mají sovětské ženy ve věku 21 let v
průměru už tři potraty za sebou. Podle
časopisu Medicinskaja gazeta z listo
padu 1987 chybí v SSSR antikoncepční
prostředky všeho druhu - v Sovětském
svazu se nevyrábějí dokonce ani pre
zervativy.
JELENA RŽEVSKAJA napsala v časo
pise Znamja, že při dobytí Berlína v ro
ce 1945 byla příslušnici zvláštní jed
notky, která našla mrtvolu Hitlera. Tato
skutečnost byla utajena na přímý roz
kaz Stalinův. Nedůvěřivý diktátor po
kládal nález za “fašistický trik", věřil, že
se Hitlerovi podařilo z Berlína uniknout
a že se jednoho dne znovu objeví.
NADĚŽDA KRUPSKAJA, Leninova
družka, nebyla nijak nadšena zřízením
pompézního mauzolea a zejména nabalzamováním mrtvého Vladimíra lljiče. Komentovala to prý slovy: "Udělali
z něho ikonu!" S více než šedesátiletým zpožděním se této informace nedáv
no dostalo divákům sovětské televize.

WOLFGANG LEONHARD, do roku
1949 Ulbrichtův kádr ještě z moskev
ské emigrace, nyní profesor na Yaleské
univerzitě a známý kremlinolog, prohlá
sil nedávno, že Gorbačova podporuje
jen asi 15 až 20 procent příslušníků so
větské nomenklatury, zejména mladší
a inteligentnější.
RICHARD CARLSON, ředitel Hlasu
Ameriky, zahájil nedávno výstavu “lnformation-USA" v Gruzínskem hlav
ním městě Tbilisi. Za 46 let existence
washingtonské rozhlasové stanice to
byla první návštěva jejího šéfa v SSSR.
Carlson pobyl v Sovětském svazu osm
dni a hovořil s mnoha vysokými funk
cionáři a byrokraty; ve všech rozho
vorech se vehementně zasazoval o po
voleni k otevření redakce VOA v Mos
kvě.
ERICH HONECKER, šéf strany SED a
státu NDR, je údajně tlačen svými sou
druhy, aby následoval Husákova pří
kladu a předal generální tajemníkování
mladšímu. Největší šance na následnictví se přičítají Werneru Felfemu, 60,
který ve východoněmeckém politbyru
má na starosti zemědělství.

AMERIČTÍ FARMAŘÍ, jichž jsou sotva
dva milióny, dokáží uživit vlastni zemi a
navíc čtvrtinu světa, včetně SSSR. So
větští kolchozníci a sovchozníci, téměř
32 miliónů osob, neuživí ani vlastni obyvatelstvo. Ve fiskálním roce 1988 do
veze Sovětský svaz opět 6,3 miliónů
tun amerického obilí.
SOVĚTSKÝ EXPORT do Spolkové re
publiky Německo se z 80 procent sklá
dá ze zemního plynu, ropy a ropných
produktů. Celkový objem tohoto ob
chodu už čtyři roky klesá, minulý rok
opět o 22 procent.
ZÁŘÍC) ČAJ pijí sovětští občané a náv
štěvníci SSSR ještě i dva roky po Čer
nobylu. Západonemécký institut, který
prozkoumal sáčky s nápisem “Gruzinskij sort vysšij" - druh užívaný v mos
kevských interhotelech a v letadlech
Aeroflotu - naměřil v přepočtu na 1 kg
přes 2000 becquerelů caesia 134 a přes
8000 becquerelů caesia 137. V západní
Evropě se pokládá 600 becquerelů za
maximální přípustnou hodnotu.
NENl PRAVDA že nemírné pití vodký
je cosi jako dávná ruská národní tradi
ce — tvrdí disident Vladimír Bukovskij
v časopise Kontinent. A dokládá, že
roku 1905 v carském Rusku 50% mužů
a 95% žen platilo za naprosté abstinen
ty; spotřeba alkoholu na hlavu obyva
tele byla tehdy nižší než nyní v ÚSA.
Roku 1979 naproti tomu bylo možno
v SSSR považovat pouze 0,6% mužů,
2,4% žen a 5% mladistvých za abstinen
ty. V roce 1983 bylo v Sovětském svazu
40 miliónů "lékařsky zjištěných alko
holiků"; do roku 2000 patrně jejich
počet vzroste na 80 miliónů osob.
PROMOVANÉ prostitutky patří k
zvláštnostem sovětské sexuální nabíd
ky pro devizové cizince. E. Cajkovskij,
vedoucí odboru pro "boj proti prostitu
ci" v Moskvě, řekl zahraničním noviná
řům. že v hlavním městě SSSR je více
než tisíc registrovaných prostitutek, z
toho polovina ve věku 18 až 25 let. Mezi
nimi jsou vdané ženy a matky dětí, čet
né studentky, ba i několik promova
ných absolventek sovětských univer
zit.
SAZARNY nesázej! zdarma, tiskaři
zadarmo netisknou, pošty nepřepravuji zásilky bezplatně. Právo lidu musí
veškeré finanční závazky platit řádně
a včas. Zaplatil jste také Vy řádně a
včas předplatné na rok 1988 — finanční
závazek vůči Právu lidu?
POSMRTNOU REHABILITACI dvaceti
osob, odsouzených 13. března 1938 v
Moskvě k trestu smrti, označila Pravda
za "velkou a správnou věc", neboť z
materiálu bylo zřejmo, "jakým způso
bem byla přiznám získána" Ústřední
orgán KSSS však dodává: "Z této zále
žitosti není třeba dělat senzaci. K reha
bilitaci došlo z iniciativy strany, která
řídí přestavbu a všude obnovuje spra
vedlnost".

NIKOLAJ BUCHARIN, bolševický
teoretik, vůdce a Leninův důvěrný
přítel, zastřelený 1938 coby "nepřítel
lidu," byl právně rehabilitován Nejvyššim soudem SSSR. Zda poprave
nému bude padesát let po násilné
smrti vráceno i členství v komunistické
straně, o tom se nyní — bez legrace —
ještě jedná.

SVĚTLANA ALLILUJEVA, provdaná
Petersová, 63, dcera J.V. Stalina, nyní
podruhé v USA, řekla o svém otci: "Byl
to asijský člověk, ve své duši bližší A|atolahovi než Leninovi." A o Gorbačovovi:"Myslim, že ho očekává stejná tra
gedie. jaká postihla československého
Dubčeka ..."

DR. OTTO VON HABSBURG, posla
nec Evropského parlamentu, komento
val Gorbačovo oblíbené úsloví o "spo
lečném evropském domě" v interview s
RFE takto: "Jsme Evropané a víme, že
Češi a Slováci jsou také Evropané. Ale
dokud budou v tomto domě ostnaté
dráty a dělící zeď, dokud se v něm bude
omezovat svobodný pohyb, nelze ho
vořit o společném evropském domě.
Jakýpak je to dům, jestliže chcete jít z
východního do západního pokoje a
střílejí po vás?"
SERGĚJ SALYGIN, šéfredaktor sovět
ského časopisu Novyj mir, patří mezi
rozhodné zástance návratu k pravdě v
historiografii SSSR "Lidu, který ztratil
svou paměť, hrozí záhuba", napsal Salygin.

LUDMILA ALEXEJEVA, mluvčí mos
kevské skupiny sledující-plnění Helsin
ských dohod, řekla, že sovětské věznice jsou výrobními jednotkami a celý
průmysl otrocké prače je významným
ekonomickým faktorem, s jehož pro
dukcí se počítá v celostátních plánech.
Počet věznic a táborů v SSSR se odha
duje na 1100, jejich osazenstvo zhruba
na čtyři milióny, desateronásobek poč
tu vězňů v USA.
FJODOR BURLACKIJ, pracgvnik Ústavu společenských věd při ÚV KSSv
Moskvě, odhadu[e, že zhruba dvanáct
až třináct miliónu sovětských pracují
cích vykonává práce zcela zbytečné,ba
kontraproduktivní.

Rozebraná Perestrojka
V POLOVINĚ loňského roku vyšla
v Sovětském svazu Gorbačovova "Pe
restrojka." Ihned byla přeložena do
mnoha jazyků, samozřejmě do anglič
tiny, němčiny, franštiny atd. — ale i do
češtiny. Všude byla vydána ohromným
nákladem a je k dostání bez jakéhokoli
omezení. Zdá se Vám to divné? Gorbačovovu knihu najdete ve výkladních
skříních všech knihkupectví v celé
Spolkové republice Německo. Do češti
ny byla "Perestrojka" také přeložena,
ale byla jen ve 20 tisících výtiscích.
Byla rozebrána během jediného dne a
od té doby není k dostáni ani pod
pultem.
Nedivme se: slovo demokracie a
demokratizace je takřka na každé
stránce, na straně 77 německého
vydání dokonce pětkrát. Na straně 112
je konstatováno, že plánování se musí
změnit, rozhodující je zásada: po
ptávka — nabídka Ale to v komunismu
ještě nikdo neřekl. to je přece zásada
kapitalistického národohospodářství.
V ekonomice se apeluje na lidi. Změňte
svoje myšleni. Ale to je nemarxistické!
Napřed se musí přece změnit materiál
ní základna a pak teprve výrobní
vztahy Nebo už to neplatí?
Po přečtení knihy, která je jistě velmi
zajímavá, docházíme k závěru: za 70 let
komunismus definitivně selhal, zvýše
ní ekonomiky je možné na mnoha
úsecích jen reprivatizací a v politice to
musí být pluralitní demokracie
Při velebení "světa bez války" zapomněl
pan Gorbačov na osmiletou válku
v Afganistanu. Carské Rusko bylo
"vězením národů". Povolští Němci,
krymští Tataři. Litevci, Lotyši, Estonci,
naši Podkarpatorusové, mnozí Poláci,
Finové. Rumuni a jiné národy asi panu
Gorbačovovi nevěří. Možná, že po
dvouletém panství nových vládců
slyšíme z SSSR trochu té bezzubé
glasnosti, ale o nějakém úspěchu
"Perestrojky" jsme doposud neslyšeli
absolutně nic.
gr Otakar Zoufalý

GEORGIJ MALENKOV, 86. poslední z
velkých pohlavárů stalinské éry, ze
mřel 14. ledna v Moskvě. Jako soukro
mý sekretář Stalinův si vysloužil za
předválečných čistek predikát "posel
smrti" Byl 1953 krátkou dobu nástup
cem Stalina jako generální tajemník
KSSS; než ho vystřídal Chruščov. Do
roku 1955 směl dělat ministerského
předsedu, pak se stal ředitelem elekt
rárny na Sibiři a posléze ho vyhodili
ze strany. Coby penzista žijící v ústraní
dal se prý hromadný vrah Malenkov na
pokání a vrátil se do lůna ruské pravo
slavné církve.
LEONID BREŽNÉV se v Sovětském
svazu šest let po smrtí zvolna propadá
do hlubin zapomenutí. Brežnévovo ná
městí v Leningradě bylo nedávno pře
jmenováno na Krasnogvardějskuju
ploščad, původní názvy byly vráceny
také městu Nabéržnyje Celny v Povolzí
a jednomu z moskevských předměstí.
Po Brežnévovi se zatím ještě jmenuje
jeden ledoborec. dále vojenská akade
mie a tanková divize. I na tyto objekty
nepochybně časem dojde.

KONSTANTIN CERNÉNKO, Gorbačovův předchůdce zemřelý před třemi
roky, je zřejmě rovněž vydán na pospas
veřejné kritice. Svědčí o tom skuteč
nost, že moskevská Pravda otiskla bez
komentáře čtenářský dopis protestují
cí proti postavení Cerněnkovy bysty v
Krasnojarsku.

MICHAIL GORBAČOV už není nej
mladším z politbyra ÚV KSS. Jedenadvadetičlenné grémium bylo nedávno
doplněno o dva mladší technokraty:
Georgije Razumovského, 52, který je
jakýmsi perzonálním tajemníkem ÚV, a
Jurijem Masljukovem, 50, předsedou
Státní plánovací komise SSSR.
PJOTR GUŠIN, kapitán sovětské po
norky, která v říjnu 1981 uvízla ve švéd
ských výsostných vodách (Whisky on
the rocks), byl nedávno odsouzen vo
jenským soudem za trestuhodnou ne
dbalost při výkonu služby. Soud mu odebral hodnost a poslal ho na pět let do
pracovního tábora.
ÁBEL AGANBEGJAN, Gorbačovův
poradce v ekonomických záležitos
tech, v odpovědí na otázku, co by se
stalo, kdyby se perestrojka nepodařila:
"Stagnace v sovětské ekonomice by
pokračovala, předkrizový stav by se
proměnil v krizi, životní úroveň by po
čala klesat...”
JEGOR LIGAČOV přiznal v projevu
před plénem ÚV KSS, že Brežněvova
reforma sovětského školství beznaděj
né selhala. Nedávné přezkoušení 27000
sovětských studentů ukázalo, že čtvr
tina vysokoškoláků není schopna zod
povědět ani otázky, které by měly být
zvládnuty dávno na střední škole.
"Moskovskije novosti" uvedly příklady
univerzitních studentů zeměpisu, kteří
na mapě nenašli nejen Prahu, ale ani
- SSSR.
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Kultura
BOHEMIA STORE (
(

Pastrňák Petr
A-1070 WIEN, Lindengasse 5

Tel.: 96 37 79

geoffnet: Di. bis Fr. 10-12 u.15-18 Uhr, Sa.9-12Uhr

Nové i antikvárni knihy, časopisy, pohádky, detektivky, naučná
literatura, slovníky, kuchařky. Velký výběr gramofonových
desek a kazet. Napište si o seznamy! Vykupujeme také knihy
exilových nakladatelství.

Světová burza české a slovenské literatury
Každý z nás rád sáhne po dobré knize,
ať už Je to kniha pro mládež nebo kla
sické dílo. Někdo potřebuje slovník,
odbornou literaturu nebo zpěvník. Jiný
se rád začte do dějin, nebo ukáže zná
mým obrazovou publikaci z místa kde
dřív byl doma.
Knihkupectví BOHEMIA STORE ve
Vídni specializované na českou a slo
venskou literaturu a hudbu, pořádá
1. světovou burzu české a slovenské
literatury pro krajany na pěti kon-

Tři významné
publikace Obrysu
Do konce roku 1988 připravuje mni
chovské vydavatelství Obrys ještě tři
významné publikace, které nejsou
uvedeny v jeho novém knižním katalo
gu:
• NA STŘEPECH VOLNOSTI, alma
nach současné české poezie v CSSR
oficiálně nevydávané. Uspořádal
Zdeněk Hrubý. Vedle úvodní básně
Jaroslava Seiferta, setkáme se zde
s verši Ivana Andrenika, Egona Bondyho, Petra Buriana. Miroslava Čer
venky, Lumíra čivrného, Bohumily
Grógerové, Jiřiny Haukové, Zbyňka
Hejdy, Josefa Hiršala, Jaromíra Hořce,
Pavla Janského, Jiřího Jiriska, Mi
roslava M Jirce, Ivana Jlrouse, Věry
Jirousové, Emila Juliše, Petra Kabeše,
Zdeňka Koňaka, Josefa Kostohryze,
Ivy Kotrlé, J. H Krchovského, Edy
Krisové, Jiřího Kuběny. Milana Maralíka, Lenky Marečkové, F D. Mertha,
Josefa Mlejnka, Jana Nováka, Ladisla
va Nováka, Naděždy Plíškové, Mirosla
va Ptáčka, Zdeňka Rotrekla, Ivo Rožka,
Pavla Řezníčka, Ivana Slavika. Andreje
Stankoviče, Niny Svobodové, Jaromíra
Savrdy, Karla Šiktance, Jáchyma
Topola, Marie Valachové. Vladimíra
Vokolka, Anny Wágnerové, Ivana Wernische a Petra Zmrzlíka. S doslovem
Jana Trefulky a ediční poznámkou
Zdeňka Hrubého Almanach ilustroval
Jiří Jirásek. Předpokládaná cena asi
30,- DM
• SLOVO AZEĎ. výborzesoučasných
polských básníků. Uspořádali Andrzej
Jagodzíňski, Antoni Pawlak a Leszek
Szaruga. Do češtiny přeložil kolektiv
překladatelů v Československu. Ve
výboru jsou zastoupeni tito autoři:
Stanislav Baraňczak, Jacek Bierezin,
Tadeusz Borowski, Katarzyna Boruň,
Piotr Bratkowski, Jaroslav Broda,
Ernest Bryll. Lech Dymarski, Stanislav
Grochowiak, Julia Hartwig, Zbígníew
Herbert. Ryszard Holzer, Jaroslaw
Iwaszkiewicz, Mieczyslaw Jastrun,
Jacek Kaczmarski, Wojciech Kaliszewski, Anna Kamieňska. Krzysztof Kará
sek, Tymoteusz Karpowicz, Julian
Kornhauser, Ryszard Krynicki, Stanislaw Jerzy Lee, Ewa Lipska, Bronislaw
Maj, Jaroslaw Markiewicz, Artur
Miedzyrzecki, Krystyna Milobedzka,
Czeslaw Milosz, Leszek A Moczulski,
Grzegorz Musial, Tadeusz Nowak,
Antoni Pawlak, Jan Polkowski, Jaro
slav Marek Rymkiewicz. Barbara Sadowska, Arnold Slucki, Piotr Sommer,
Stanislaw Stabro, Leszek Szaruga,
Wislawa Szymborska, Aleksander Watt,
Adam Wazyk, Kazimierz Wierzyňski.
Wítold Wirpsza, Wiktor Woroszylski a
Adam Zagajewski. Se vstupním slovem
Leszka Szarugy a ediční poznámkou
překladatelů Předpokládaná cena asi
30.- DM

• Václav Havel: ASANACE, hra o pěti
jednáních. Jak už název hry napovídá,
autor se v ni dotýká tématu v Českoslo
vensku nejaktuálnějšiho: nejde tu jen o
rekonstrukci jakéhosi středověkého
hradu a podhradí, ve stejné linii se
pohybuje i komunikace lidí, vystave
ných postupnému "ozdravování"
společnosti .
S obálkou a frontispisem VI. Mileva. 104 str., cena 22.DM
Knihy vyjdou v omezeném nákladu a nebu
dou dotlskovány. Zajistěte sl proto dodávku
včas u exilových knihkupectví anebo přímo
na adrese: Obrys Kontur - PmD,
Max-W6nner-Str 31, D-8000 MOnchen 50

tlnentech. V této akci bude každý rok
pokračovat s cílem zprostředkovat
Jednotlivcům prodej — koupi — výmě
nu knih, I vzácných a ojedinělých tisků
našeho písemnictví, knihy v překla
dech mající vztah k Čechům a Slová
kům.
Každý kdo má zájem o doplnění své
knihovny, nebo o prodej některých
knih je zván k této ojedinělé akci. Na
pište do 30. června 1988 na adresu
BOHEMIA STORE, Lindengasse 5.
A-1070 Wlen.
Nabízené knihy budou zařazeny do
katalogu dle oborů (od dětských knih
po odbornou literaturu), cena v katalo
gu bude v USS pro lepši orientaci.
Katalog bude rozesílán v srpnuzv listo
padu bude letošní burza ukončena.
Nabídka musí obsahovat jména autory
název knihy, rok vydáni, stav (vázaná,
brožovaná), počet stran, Ilustrována,
a požadovanou cenu.
Krajanům, kteří sl napíší seznam hle
daných knih, budou knihy rezervo-

vány-

Petr Pastrňák

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

Bohemia
Zeitschnfl fúr Geschichte und Kultur
der bóhmischen Lánder
A Joumjl of History and Civilisation
m East Central Europe

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

KAZETY
PŘESTAT KOUŘIT není problém,
jestliže si vezmete na pomoc psycho
terapeutickou zvukovou kazetu. Jsou
k dostáni v češtině i v němčině, kvalitně
nahrané (90 min.} a stoji pouze 30
šv. franků, 30 DM nebo 15 USD. Ob
jednávky: Ingenieurbůro M. Hrabák,
Wallstr. 54, D-7B90 Waldshut-Tiegen 1.
KAZETY edice "Zápas o duši": 1. set
360 minut na 4 kazetách — O bibli,
Proč Bůh připouští zlo; 2. set 360 min.
na 4 kaz. — Evangelizace, Evoluce vs.
kreace. Každý set US$12.00 — Obj na
adr. Steiger, Árii, P O Box 63, JKT-136
Jakarta, Indonesia 10002.
STIHLOU POSTAVU bez obtížných
diet, aktivizováním sil Vašeho podvě
domí, dosáhnete s pomoci zvukových
kazet v češtině nebo němčině. Bližší
informace obdržíte na tel. č. (07751)
46 64 v Německu.

PÁNBÚ NA POLI se jmenuje nová au
diokazeta Hutkových moravských "ba
lad posvátných", sestřih koncertů v
sedmi holandských kostelech. "Pro
mne jsou tyto písně perlami, radosti
duchovní i fyzickou, a je příznačné pro
současné Československo, že kvůli
nim bylo proti mně zavedeno poprvé
trestní stíháni," napsal Hutka Kazetu
lze objednat za 20 DM přímo u autora
na adrese W Buytewechstraat 52b, NL-3024 BN Rotterdam.

LIDOVÉ NOVINY, samizdatový časo
pis, který - ač ťukán na mechanickém
psacím stroji - je obsahově práv svému
slavnému vzoru a jmenovci, vyšel v
březnu již potřetí v rozsahu 24 vzorně
upravených stran formátu A4 Redak
ční rada (Dienstbier. Havel. Hejdánek.
Kusý, Pithart, Jan Šabata, Šamalík, Ur
bánek, Zvěřina, výkonný redaktor Jiří
Ruml) požádala opakovaně federální
úřad pro tisk a informace o řádnou re
gistraci. Úřady zatím reagují výmluva
mi, průtahy a odklady; praktická
zkouška "glasnosti" á la Prague.
REVUE K, čtvrtletník ve francouzském
jazyce, vydávaný v Paříži Jiřim Kolá
řem. přináší ukázky z prací čs. výtvar
níků, básníků a spisovatelů. Předplat
né činí ve Francii 80, mimo Francii 90
FF. Objednávky: Revue K, 21 rue Micolon, F-94140 Afortville.
ČS.CELOVEČERNl FILMY v původ
ním českém nebo slovenském znění se
promítají každé druhé pondělí v měsíci
ve Východoevropském kulturním a osvětovém středisku IGNIS v Kolíně nad
Rýnem, Elsa-Brandstómstr. 6, neda
leko Zoo-Brůcke. Každé pondělí je
věnováno polským. 3. maďarským a 4.
pondělí ruským filmům v originále.
PRAHA KOLEM ROKU 1600 je námě
tem výstavy, jejímž domicilem bude
Villa Hůgel — bývalé sídlo rodiny
Kruppů — v západoněmeckém Essenu
od 12. června do 30. října.

BOHEM PRESS Z CURYCHU vysta
voval na I. bienále ilustraci dětských
knih, které skončilo v Benátkách 15.
dubna, kromě jiných knihy ilustované
Jindrou Čapkovou. Štěpánem Zavřelem, Martou Kočí, Josefem Palečkem,
Fionou Moodie a Marii-José Sacré.
VLADIMÍR ŠPAČEK, pražský fotograf
a historik umění žijící od roku 1977
v Curychu, vystavoval do 30. dubna
v mnichovském Lenbachhausu. Ex
pozice byla velmi pozitivně hodnocena
mimo jiné v Súddeutsche Zeitung.
Snímky V Špačka byly v uplynulých
letech vystaveny i v Basileji. Lausanne,
Bochumu a v Paříži.
DŽEZOVÉHO TÝDNE od 16 do 20 břez
na v bavorském Burghausenu se zú
častnilo 135 hudebníků z 11 zemi. Če
skoslovensko bylo zastoupeno 19.
března ve veliké Wackerově hale Ori
ginálním pražským synkopickým or
chestrem, který už loni v Mnichově
sklidil pochvalné kritiky.
MARK ZACHAROV, tajemník svazu
sovětských divadelních umělců a zná
mý režisér, navštívil v únoru spolu s Olegem Jankovským a Alexandrem Abdulovem, předními herci moskevského
Divadla leninského komsomolu, so
větskou divadelní přehlídku v Mnicho
vé. Všichni tři při této příležitosti po
skytli rozhovor rozhlasové stanice
Svoboda (Rádio Liberty) zcela pozitiv
ně a bez zábran...
"LEOŠ JANÁČEK a česká hudba"
znělo téma mezinárodní konference
a hudebního festivalu, které se konaly
ve dnech 4. až 9 května na Washingtonové univerzitě v St. Louis. Missouri.
Součástí koncertního programu byly
mimo jiné Janáčkova symfonie Dunaj
v provedení St. Louis Symphony Or
chestra a ieho Capriccio provedené
Rudolfem Firkušným s místním ko
morním orchestrem.
RUDOLF FRIML, pražský rodák, který
se v letech před 2. světovou válkou pro
slavil v USA jako jeden z nejúspěšněj
ších skladatelů Broadwaye a Holly
woodu, stál 11 a 12. března v popředí
koncertů a přednášek na San Diego
University v Kalifornii. Program spon
zorovali Přátelé čs. hudby tamní uni
verzity a další krajanské instituce.

IVAN MLÁDEK, populární pražský pís
ničkář, textař a bendžista, koncertoval
počátkem února v jedné z českých res
taurací v Mnichově doprovázen hu
dební skupinou Zdeňka Kučery, exilo
vého trumpetisty a band-leadera z Cu
rychu. Třista (převážně exilových) di
váků se znamenitě bavili; protagonista
večera se pak normálně vrátil do Prahy.
O LIDOVÝ TANEC je náhle v Česko
slovensku takový zájem, že nabídka do
dorostu vysoko překračuje poptávku.
Michaela Pánkové z Plzně vysvětlila
v RP 1. února jeden z hlavních důvodů
této nečekané obliby folklóru:"Na prv
ní schůzce jednoho nově založeného
souboru se dítě zeptalo, kdy už bude
me jezdit do ciziny."
BURDA, známý západoněmecký ča
sopis. bude nyní v ruské verzi dodáván
i na Slovensko. Roční předplatné bude
stát 240 Kčs; na Západě stojí 80 DM,
takže v tomto případě je cenová relace
koruny k marce pouze 3:1 Vcelku na
Slovensko bude dovážet 50.000 výtisků
Burdy. Kolik jich dostanou ženy v Če
chách a na Moravě, zpráva bohužel ne
říká.
OBLÍBENÉ POŘADY bajek Česko
slovenského rozhlasu pro naše nejmenši posluchače: Malý Bobeš, Ko
cour Mikeš. Miloš Jakeš.

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

NOVÉ KNIHY
Knižní novinky, které došly redakci v po
sledních měsících:
Edice Arkýř, Karel Jadrný Verlag. Posttach
34 02 08, D-8000 MOnchen 34

CHALUPECKÝ, Jindřich: Na hranicích
umění Příběhy života a práce Vladimíra
Boudníka, Jiřího Koláře, Ladislava Nováka.
Milana Knižáka, Alexe Mlynárčika. Evy
Kmentové. Petra Štembery a Jana Mlčocha
24 fotografií a ukázek uměl, děl Kart, 164 str.
DEM 24.Graphlc, Creatlon + Prlntlng. Milan Clmburek, Badenerstr. 698, CH-8048 Zúrlch
KANTOREK, Pavel: Bajky pro všední den.
II. vydáni. Kart., 84 str.
CHF 12,-

HRABAL. Bohumil: Vila nuova. Kart. 281 str.
USD 12,25

KUBEŠOVA, Blanka: Deník Leošky Kuthellové. S ilustracemi Lucie Radové. Kart., 142
str.
USD 7,90

PROCHÁZKOVA, Lenka: Oční kapky. Ro
mán. Kart., 336 str.
jg^ 13,00
Edltlons Spotkanla, 64, Av. Jean Moulln,
F-75014 Paris
LOPIŇSKI, Maciej; MOSKIT, Marcin; WILK,
Mariusz: Konspira O podzemní Solidaritě.
Z polštiny přeložili J. Tesař a J. Němec.
Kart., 325 strn.
GBP 5.00

GRAMODESKY

KANTOREK, Pavel: Bajky na neděli. Kart.,
84 str.
CHF 12.-

Saturn & ICR Records v Melbourne vydala dlouhohrající desku s
Milanem Smetákem

KANTOREK Pavel: Bajky na dobrou noc.
Kart,, 84 str.
CHF 12 -

Ta naše písnička česká

Capek-Verlag, SchUtzenstr. 219, D-4600
Dortmund
GROCHTMANN, Ulrich (uspoř ): Mit Feder
und Pinsel gegen Volksverdummung, Dikta
tur und Krieg Antifašistické grafiky z ÓSR
1927-38 (Josef Čapek, Fritta, A. Pele, F Bid
lo, E. Godal); s příspěvky Uty Ranke-Heinemannové a Erharda Epplera. Kart., 80str A4
DEM 19.80

Deska je udělána "in fullproduction,"
což znamená orchestr a cimbál, s opravdovým citem pro národní folklór,
tak jak si ho uchovává Milan Smeták
ml. Žije v Austrálii dvacet let a jde
ve šlépějích svého otce, populárního
zpěváka. Uchvátí každého posluchače
svým sytým barytonem.
Cena LP-desky je včetně poštovného
20 australských dolarů, při objednáni
většího počtu se podíl poštovného
výrazně snižuje. Objednávky adre
sujte na: ICR, P.O. Box 213, St. Kilda,
Vic. 3182, Australia.

Freedom House, 48 East 21st Street, New
York, N.Y. 10010, USA

Sborník s příspěvky 14 jugoslávských auto
rů: Yugoslavia: The Failure of 'Democratic'
Communism. Selhání'jugoslávského mode
lu'. Kart.. 88 stran.
Index e.v„ Posttach 41 0511, D-5000 KCIn41
GREENE, Graham: Monsignore Quijote
Přeložili Jiřina a Karel Kynclovi. Kart, 188
str. Bezpl. čtenářská prémie pro odběratele
časopisu 150000 SLOV za rok 1987.
JARO 196B. Čítanka pro děti a mládež Bo
hatý výběr článků z LL, Reportéra a jiných
časopisů za Pražského jara 1968. Knihovna
150 000 slov Brož . 312 str
qem 20.-

Natlonal Endowment for Democracy, 1101
Fltteenth Street, N. W„ Suitě 203, Washing
ton, D.C. 20005-5003
Sborník: The Challenge of Democracy.
A conference on efforts underway to advance the cause of democracy throughout
the World. Materiály z konference NED ko
nané 18. a 19. května 1987 ve Washingtonu.
Kart., 131 stran.

Nezávislé čs. kulturní sdruženi (NCKS),
175 Flfth Avenue, Suitě 3196, New York
City, N.Y. 10010
KRČIL, Bohumil 'Bob' Sebráno v New Yorku
1987 Nesmírné originelnl. vysoce infor
mativní a rozmanitý samizdatový sborník
tlustý 413 stran A4; dobový dokument, boha
té naleziště a vysvědčení zcela mimořádné
píle autora Objemný špalík, za který sběra
telé jednoho dne budou platit tisíce, zatím
ještě k máni v omezeném nákladu s jednotli
vě číslovanými výlisky za pouhých USD 15,plus poštovné
Obrys/Kontur — PmD, Max-Wdnner-Str.
31. D-8000 MOnchen 50

MOUDRÝ, Karel (sestavil) Pražské blues
aneb Sláva je Volný Výběr rozhlasových
komentářů Slávy Volného, vzpomínky přátel
na něho. Mimo ediční řady. Kart. 200 stran.

Rozmluvy, 18 Church Hlll, Purley, Surrey
CR2 3ON, Great Brltaln
FEIERABEND, Ladislav: Soumrak českoslo
venské demokracie, dil II. Paměti známého
politika Díl zahrnuje období 1943 až 1950.
čili z jednoho do druhé exilu s krátkou mezi
hrou poválečné polosvobody Kart. 510 str
GBP 10-

KLÍMA, Ivan Milenci na jednu noc. Reprint
vydání Cs spisovatele z let 1964 a 67 Kart.
80s,r
GBP 4.KLlMA. Ivan: Láska a smetí. Próza vzniklá
1983-86 Kart 254 str.
qbp 7 50

Slxty-Elght Publlshers, Corp., Box 695,
Postál Station “A", Toronto, On. M5W 1G2,
Canada.
HRABAL. Bohumil: Svatby v domě Kart 203
str
USD 11,75

VIDEO
ČESKÉ FILMY na videu v normě NTSC
(USA a Kanada) zasílá a zastoupeni
české filmové či televizní exilové pro
dukce nabízí: Video EL Canada Ltd.
602-587 Talbot St., London, On. N6A
2T2, Canada
MIROSLAV SKALICKÝ zvaný Skalák
natočil na videokazetu VHS vystoupení
Jaroslava Hutky ve vídeňském Nachtasylu 14.listopadu 1987. Kazeta zahrnu
je dvouhodinový koncert a půlhodino
vý rozhovor, cena je 60 DM Objednáv
ky: Video Skalák, Andreagasse 9/7, A-1070 Wien.

VIDEOKAZETA z produkce Supra
phonu — nahraná — vás může stát
v Československu až 760 korun. Na
vzdory mastným cenám jsou kazety
obvykle rychle vyprodány, také půj
čovny se těší rostoucímu zájmu. Smut
né překvapení čekává až doma: mnohé
kazety jsou nekvalitně nahrané, často
se ztrácí zvuk. Stížnosti na bídnou
kvalitu jsou také v knižní produkci.
Strojové svázáni silnějších knih je
problematické zřejmé pro nedostatek
kvalitního lepidla a pláten; slovníky
a jiné dražší publikace často vypadáva
jí z vazby už v knihkupectví.

Samizdat Made in USA
POZORUHODNOU publikaci
Bohumila Boba’ Krčila — první
západní samizdat "Sebráno v New
Yorku" o 414 stránkách — vydalo
NČKS, Nezávislé čs. kulturní stře
disko v New Yorku (adresa v rubri
ce Nové knihy’). Jedinečná sbírka
fotografií, rozhovorů a článků ze
současného New Yorku, která se
nepochybné stane ozdobou téch
knihoven, které sl dilo včas zajisti
ly. Jmenný rejstřík zahrnuje kolem
Jednoho tisíce jmen a téměř tři
stovky snímků. Chcete-ll jednou
opravdu užitečně vydat 15 dolarů
plus poštovné, neváhejte!
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Literatura
SBORNÍK "ON MASARYK" vychází
v Edici Rodopi. Obsahuje v redakci
Josefa Nováka příspěvky R. Wellka,
R. Jakobsona. J Patočky. R Scrutona,
K Schuhmanna, M. Čapka. J. Daňka,
M. Waltra. A. Měšťana. J M. Lochmana. K. Hrubého. Z. Sudy, J. Ch. Nyiriho. J. Nováka, O Weinbergera a E. Koháka. Většina práci je v angličtině,
menši část v němčině. Kniha má mít
kolem 300 stran a stát asi 90 hfl. Lze
je objednat buď u Rodopi bv. Keizersgracht 302-304, NL-1016 EX Amster
dam nebo (mimoevropští zájemci) na
adrese Humanities Press lne., 171
First Ave, Atlantic Highlands. NJ 07716
USA.
V NéMČINé vycházejí dvě knihy, které
známe z exilových vydání: Mlynářův
"Mráz, který přichází z Kremlu." ně
mecky "Nachtfrost" (380 str„ DM 24,-)
byl delší dobu rozebrán, vychází po
druhé. Také česky vyprodané Patoč
kovy Kacířské eseje (Arkýř. Mnichov)
vycházejí ve Stuttgartu v obsáhlejším
německém vydání jako "Ketzerische
Essals zur Philosophie der Geschichte" (420 str., DM 128,-) zpracované
Klausem Nellenem a Jiřím Němcem.
KAREL ČAPEK je vydáván v obou čás
tech Německa. Západní Němci dávají
přednost spíše jeho fantastickým pří
běhům (Válka s mloky. Továrna na ab
solutno, Krakatit); v poslední době vy
šel ještě Zahradníkův rok, Hordubal a
Povídky z kapes u různých nakladate
lů. Nyní připravuje nakladatel Sachon
z Mindelheimu desetisvazkový výbor z
Čapkova díla.
MÁMA, TÁTA, JÁ A EDA (pes), aneb
Česká abeceda — to je kompletní ná
zev českého exilového slabikáře, jehož
přípravy vstupují do závěrečné části.
Jiří Gruša v Bonnu a výtvarník Míro
Wagner v Důsseldorfu dokončili v ter
minu text i ilustrace. Jak oznámil Pavel
Kohout, editor určený Rakouským
státním nakladatelstvím, je reálná na
děje. že slabikář vyjde už letos na pod
zim.
"FRANZ WERFEL - Eine Lebensgeschichte" je název monografie, která
vychází v renomovaném nakladatelství
S. Fischer. Její autor P.S. Jungk, 36, ka
lifornský rodák žijící ve Vídni, navštívil
všechna dějiště Werflova života - Ví
deň, Benátky, St Margharitu, Capri,
Španělsko, Portugalsko, kalifornskou
Santa Monicu. Pouze do Werflova ro
diště - do Prahy - se nedostal. Čs. úřa
dy mu totiž odmítly dát vstupní vízum...
DALŠÍ ROZHOVORY s Werichem, po
Skutinově "Vápnu" (Curych) a knize J.
Janouška (Praha 1982 a 86) vyjdou le
tos opět v Praze: Rozhovory z posled
ního období Werichova života zachytil
J. Hovorka v knize "Pavilón polozapomenutých snů", koncipované jako dia
log mezi literárně stylizovanými posta
vami pacienta a jeho akupunkturisty,

KONEČNÉ DISIDENT, který nebrečinapsal pařížský Le Match o nové knize
Edvarda Limonova. která nyní vychází i
německy s názvem "Selbstbildnis des
Banditen ais Junger Mann" Autor se
stal populární už jinou knihou, kterou
nazval nepříliš zdvořile "Fuck off. Mari
ca". Hrdina nového románu Eddy-Baby prožívá všední život ruského mladí
ka padesátých let, který se točí kolem
džezu, beatu a vodky. Recenzent po
znamenal, že se čtenář "zajediný večer
s Limonovem dozví o SSSR více než za
sto let denního listováni Le Monde".
NADACE CHARTY 77 ve Stockholmu
udělila "Cenu Františka Kriegla" za
rok 1988 bývalému tajemníkovi KV
KSČ v Brně, dr. Jaroslavu Sabatoví
(61). Politolog a marxistický filozof
Sabata byl jedním z exponentů Praž
ského jara; po převzetí moci Husákem
se neuchýlil ke kolaboraci, naopak
v průběhu sedmdesátých let strávil
více než sedm let v režimistických
kriminálech. Chartista Sabata je auto
rem mnoha politických eseji a otevře
ných dopisů.
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.

I AM A CZECH, prvotina anglo-českého autora Karla Kornella, odhaluje an
glickému čtenáři profil Českosloven
ska na podkladě osobních osudfl 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.
NEČTĚTE NA DLUHI -vybízejí své
čtenáře Švýcarské Nové obzory. A
dodávají: "Dokážeme si udržet tento
časopis bez cizích vlivů? Ano, jestliže
i Vy přispějete na tiskový fond a pomů
žete Nové obzory rozšiřovat Jen nezá
vislý časopis může říkat plnou pravdu."
To je fakt, který platí neien pro Nové
obzory.
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EVROPA ZEMŘELA V PRAZE
Jůrgen Serke: Bóhmlsche Dórfer. Wanderungen durch eine verlassene
literarische Landschaft. Paul Zsolnay Verlag, Wien — Hamburg,
1987. 480 stran, DM 49, 80.

JORGEN SERKE
BOHMISCHE '
DORFER
Wíidenjigen •

\

se vzpomíná Oskara Bauma — slepého
přítele Franze Kafky a Maxe Broda —,
dvoujazyčného Rudolfa Fuchse, pře
kladatele TGM Camilla Hoffmanna,
zavražděného v Osvětimi, Lea Perutze,
který kráčel ve stopách E. A. Poe a E
Th A Hoffmanna, Paula Kornfelda,
který zahynul za nacismu a Huga
Sonnenscheina, který umřel v komu
nistické vazbě, protože toho věděl
o Juliu Fučíkovi příliš mnoho . . .
Serke nevěnuje zvláštní kapitolu Franzi
Kafkovi, o kterém v poválečném Ně
mecku sepsali celé regály knih. Ale
Kafkův kruh přátel, jeho doba, jeho
stopy a písemnictví německo-české
intelektuální symbiózy — o nich Serke
píše, a to znalecky a živé.
Některé osobnosti z oné doby první
třetiny našeho století se snad přece
jenom vymkly úplnému zapomnění.
Dílo Johannese Urzldila se dožilo
v šedesátých a sedmdesátých letech
renesance, i když jenom v Německu,
Švýcarsku a Rakousku. Joseph Wechsberg se stal známým v USA i v západní
Evropě, ovšem až svou publicistikou
po vynucené emigraci H. G. Adler je
znám svými studiemi historickými,
filosofickými a politologlckými, méně
však jako novelista, básník a esejista.
Na několika mála místech této knihy
formátu naučného slovníku český
čtenář pozná, že sám autor Čechem
— nebo českým Němcem — není.
Serke proto také nedokázal vždy vy
stihnout všechny finesy té ďábelské
cesty, která nás vedla do dvou tota
litních diktatur.
Vysoká úroveň tohoto lehce a dobře
čitelného díla, doplněného množstvím
fotografii afotodokumentů, seznamem
literatury a rejstříkem, tím ovšem nikde
neutrpěla. Drobné nepřesnosti leda
nepřímo naznačují, jak značné bylo
úsilí Serkeho při studiu nepřehledného
množství často dvoujazyčného ma
teriálu a při sepsání tohoto reprezen
tačního díla základní důležitosti, které
by v žádné dobré české — ano, české
— knihovně chybět nemělo.

NESNESITELNÁ LEHKOST BYTl, román Milana Kundery odehrávající se
v Praze a ve švýcarském exilu, přišel do západních kin ve filmové podobě ztvár
něné americkým režisérem Kaufmanem. Kritiky jsou vcelku pozitivní, vytýkají
ale režisérovi, že se mu nepodařilo adekvátně přetlumočit dificilni, elegantně
napsaný román, což je ale vcelku obvyklé, jestliže se komplexního evropského
námětu ujme zámořský filmař... Na snímku: Tereza (Juliette Binoche) a Tomáš
(Daniel Day-Lewis).

Německý žurnalista Jůrgen Serke
(ročník 1938) si udělal jméno asi před
deseti lety vydáním knihy "Die verbrannten Dichter," souboru biogra
fických studií řady německých básníků
a spisovatelů, pronásledovaných, exi
lovaných a zavražděných nacisty. Již
ona kniha svědčila o autorově schop
nosti, vsadit literárněvědné téma do
odpovídajícího politického a socio
Pokud se týká publikací se vztahem
logického rámce.
k Ceskoslovenskiy vypadá první polo
Totéž platí o obsažném dílu, které
letí 1988 na anglickém knižním trhu
známé vídeňské nakladatelství vydalo
slibně; jen beletrie chybí.
£
v náročné grafické úpravě. Serkeho
Dcera Mileny Jesenské Jana Černá
"Bóhmische Dórfer" je zajisté důle
vydala v roce 1969 v Klubu přátel
žitým literárněvědným přínosem, ale
poezie knihu "Adresát Milena Jesen
je zároveň i více — totiž obsahově i sty
ská." Německý překlad vyšel 1985 ve
listicky výborně koncipovanou mono
Frankfurtu po vydání výboru z fejetonů
grafií intelektuální epochy, jejího
Mileny Jesenské. V únoru vychází
ovzduší a jejích osobností, zničených
kniha i anglicky s názvem "Kafka's Mi
nacistickou totalitní diktaturou.
lena" u londýnských nakladatelů
V obsáhlé úvodní kapitole — "Europa
Souvenir Press v překladu A. G. Braína
starb in Prag" — rýsuje Serke histo
(fotogr., 160 str.).
rický a politicko-společenský rámec
Po vydáni špiónských memoárů Frosvé práce; jíž název této kapitoly vy
lika a Bittmanna vychází znovu kniha
zrazuje posici autora a důležitost,
Robert F. Lamberg čs. "rozvědčíka" Františka Augusta
kterou popsané epoše a jejím aktérům
“Red stár over Prague.”
přisuzuje. V následujících biogra
Politické studie jsou zastoupeny více
fických pojednáních a v popisech vzá
tituly. Heda Margoliová-Kovalyová,
jemně se prolínajících, jazykové hraní
jejíž knihu Na vlastní kůži vydali kdysi
ce často překračujících literárních
skupin, proudů a vlivů analyzuje Serke Po dlouhých létech celkem bezpro 68 Publishers česky, vydává její
dramatic personae: ony německy pí blémových námětů českých filmů anglický překlad — vzpomínky na
šící — někdy ale i dvoujazyčné — bás dostávají se do českých kin hned tři válečná léta i stalinské procesy
níky a spisovatele z historických zemí, snímky kritického raženi.Prvniz nich (Margolius byl 1952 popraven) "Prakteří většinou pocházejí z prostředí byl uveden loni na festivalu filmových
emancipovaného židovského Bil- prvotin v Mannheimu a jeho natáčeni
dungsbiirgertumu. Autor přitom pře se táhlo delší čas v gottwaldovském
kvapuje svou schopností, vžít se do ča studiu. Byl to film o narkomanech
sového období, které sám nezažil, a do “Pavučina" Zdeňka Zaorala. Druhým
krajiny — užívám pojmu krajiny nevje- filmem, s premiérou v roce 1988 je film
JUGENDSTIL — reprodukce Alfonse
ho úzkém zeměpisném, nýbrž v jeho "Bony a klid"; než se dostal do kin
Muchy, českého malíře, který žil a tvořil
civilizačním pojetí —, která není jeho je znám již z videokazet. Námětem jsou
v Paříži. Nabízím kolekce 14 reprodukcí
vlastni.
"veksláci," tedy socialistické povoláni 60 x 42 cm za 120SFr nebo 5 reprodukcí
Půl stovky hommes de lettres defilují datující se po vzniku Tuzexu a turistic
před čtenářem. Serke popisuje jejich kého ruchu ze Západu. Režisérem je 60 x 42 cm za60 SFr (na dobírku, zabal,
v roli) Možno dodat reprodukce i za
osudy, pitvá jejich dílo a prostředí, známý herec Vít Olmer. V Bony a klid
sklené a zarámované. Vyžádejte si
které je ovlivnilo ve vlasti i ve vyhnan určité nejlépe zahrál Roman Skamene.
katalog Objednávky na adrese:
ství Hojné jsou Serkeho odkazy na Z třetího filmu jsme viděli krátké ukáz
REPRO-BILDER V. Reisner
vzájemné styky mezi německy píšícími ky v západonémecké televizi, natočil
Postfach 105
autory a jejich česky píšícími kolegy jej režisér Smyczek s názvem “Proč?"
CH-8623 Wetzikon, Schweiz
v zemi, která jim byla společná a — Námět: agresivita a násilí mládeže.
pokud přežili totalitní mor — kterou
nezapřeli, ať je osud zavál kamkoliv.
Mám podezřeni, že až na literární od
borníky a pár starců nad hrobem jen
málo našich lidí ví, o koho jde, když Již po několikáté se potvrdil chybný tisky se ději v jiných, nově vzniklých
trend ve vydáváni celé řady exilových nakladatelstvích. Titul se jakž takž
knižních titulů. Náklady jsou tak nízké, zaplatil a nedá se nic dělat.
že jsou během několika měsíců ro Kdo ale malé náklady těžko chápe, je
zebrané a další zájemci o koupi roz kupec a čtenář těchto knih. Na jedné
čarováni. Tak poslední Kohoutova straně musí čist v tisku nářky nad
In memoriam J.W. Brůgela, našeho kniha "Kde je zakopán pes," před mizivým zájmem o exilové knihy a na
stavená současně s německým vydá
ctěného autora a spolupracovníka, ním (stejná obálka, ale rozdílný obsah) druhé straně to, co žádá, nikde ne
který zemřel před dvěma lety ve věku na frankfurských veletrzích 1987 byla koupí. Otráveni jsou i knihkupci, kteří
musí dokola opakovat, že kniha už
81 let v Londýně, vyšly ve “Viertel- rozebrána během tři měsíců.
není, je vyprodána. V Československu
jahreshefte fůr Zeitgeschichte" č. 1
K velkému zájmu tentokrát přispěla je to argument, ale tady? Zkrátka, když
/1988 záznamy československého především televize, řada rozhovorů
je možnost přijít k penězům, chybí
diplomata Camilla Hoffmanna pod
názvem "Berlínský deník 1932-1934," s autorem (podobně tomu bylo i s kni velkorysost. A je-li, dojdou rychle
hou
české
autorky
L.
Moníkové
"Die
peníze.
-/hfkteré ještě J.W. Brůgel připravil k vy
Fassade"), ale český nakladatel měl
dáni.
již
zkušenosti
s
rychle
rozebranou
Camill Hoffmann se narodil 1878včeském Kolíně, pocházel ze židovské "Katyní." Odhady nákladu nekryji už
rodiny a vyrostl v dvoujazyčném pro delší čas skutečnou poptávku a pře
středí — pro pozdější diplomatickou kvapení nejsou také vyloučena. Kdo
činnost ideální kombinace. Po studiu očekával, že tak rychle mizí z knižního
německého gymnázia v Praze šel do trhu (jinak se slovenské knihy těžko
Vidné a později do Drážďan, kde pra prodávají) Tatarkovy Pisačky?
coval žurnalisticky a také jako básník Každá kniha, i exilová, potřebuje re
(Adagio Stiller Abende) i překladatel klamu. Prodáváme sice "malé" české
knihy, ale pro čtenáře, kteří jsou zvykli
sky (Baudelaire).
Po vzniku ČSR se sociální demokrat — už dvacet let — na velkou západní
Hoffmann stal tiskovým tajemníkem reklamu. Průzkum trhu je téměř ne
čs. vyslanectví v Berlině, kde zůstal možný. na předobjednávky reaguje
čtenář jen sporadicky. Z německé
až do odvoláni v roce 1939
Záměr napsat dějiny Československa televize se hned celá řada lidí, pochá
zůstal nesplněn, na jaře 19^2 byl se zejících z Čech a kdysi dávno možná
svou ženou deportován do Terezina, stojící každý čtvrtek fronty na nové
kde ještě napsal řadu básni; v říjnu knihy v Praze (představte si něco po
1944 jsou oba posláninasmrt do Osvě dobného na Západě!) dověděla, že se "PAMATUJEŠ NA TO RANNl PTAČE,
zde (ještě) české knihy vydávají a co doskákalo dál? Včera dostalo in
timi Jejich dcera žije v Izraeli.
5. února 1932si Hoffmann poznamenal existuji nakladatelství.
farkt. " — Ukázka z knížky kresleného
do deníku "Hitler by byl v každé jiné Německý nakladatel by po rozebráni humoru Pavla Kantorka, "Bajky pro
zemi směšný, jen ne v Německu,kde se titulů zajásal a spěchal do tiskárny. všední den, ” kterou vydal Milan Cimzdá, že pro podobné věci humor vy Český nejásá. Raději by vydal nový burek, Badenerstr. 698, CH-8048
mřel."
titul, nového nebo jiného autora. Pře- Zůrich.

Bohemika 1988 v angličtině

Kritické filmy z Prahy

Výtvarné umění

Malé náklady a velký zájem

Berlínský deník
čs. diplomata

gue Farewell. A Life In Prague 1941
1968" (224 str.). Hans Renner z univer
zity v Groníngenu napsal studii
"Czechoslovakla síňce 1945" (224 str ).
Ve stejném nakladatelství Routledge
vyjde kniha Alice Teichové "The
Czechoslovak Economy 1918-1980"
(192 str.). Politickou monografií
Československa je kniha "Czechoslovakia" od S. L. Wolchika.
Z hudebních studií vyjde ilustovaná
kniha Johna Tyrella "Čzech Opera”,
z literárních znovu práce Milana
Kundery "The Art of the Novel.”
. .
(vah)

Čapkova
společnost
V letošním jubilejním roce, v němž
bude vzpomenuto mnoha významných
výročí, souvisejících osudové s historií
Československa, budou různé institu
ce pořádat konference, semináře, vý
stavy a přednášky.
Jedním z center těchto podniků budou
Kolín a Poruři, kde se organizace kul
turního festivalu ujala Čapkova společ
nost (Čapek Gesellschaft). Zejména
v posledním čtvrtletí roku budou se
v Kolíně a okolí konat diskuse a před
nášky s československou tématikou,
spisovatelé budou číst ze svých no
vých dél, chystá se také několik výstav
a koncertů.
Na vysvětlenou k Čapek Gesellschaft:
nejedná se o českou exilovou organi
zaci, ani o instituci, která by si kladla
za cíl bádáni o díle Karla Čapka. Jméno
Čapek je tu pouze symbolem, který si
zvolila skupina německých profesorů
a učitelů z Dortmundu a okolí při svém
úsilí o šíření humanistických ideálů
a myšlenek sloužících dorozumění
mezi národy. Jednou z mnoha aktivit
této společnosti je putovní výstava
nazvaná “Ve stínu fašismu," která
informuje německé publikum o situaci
Československa na konci 30. let. Na
panelech jsou vystaveny nejen ukázky
z tehdejšího německého exilového
tisku, který zčásti vycházel v Česko
slovensku, ale také mnoho politických
karikatur a kreseb Josefa Čapka,
Seznam publikací a reprodukcí Josefa
Čapka, které společnost doposud
vydala, je možno si vyžádat bezplatné
na adrese Čapek Gesellschaft, Schůtzenstr. 219. D-4600 Dortmund.

Co se chystá
"TRANSIT" se bude jmenovat mezi
národní védecko-politická revue,
jejíž české nulté číslo má vyjít koncem
roku Obsah: "obecné a speciální pro
blémy lidského života s praktickým zá
měrem." Časopis bude vycházet sou
časně v několika jazycích, což má
umožnit nejen interdisciplinární, ale
i mezinárodni spolupráci, zvlášť výmě
nu informaci a názorů mezi Západem a
Východem. Bližší informace zašle
ITER-Verlag, Helmholtzstr. 27. D-1000
Berlin 10.

ČTENI PRO MLADÉ, o mladých, ale
hlavně psané mladými bude obsahovat
“6.pád", magazin čs. mládeže v emi
graci, který má v nejbližší době začít
vycházet v Mnichové. Bezplatné nulté
číslo na ukázku je možno objednat na
adrese: Miroslav Kolář, Hintermeierstr.
30. D-8000 Můnchen 50.
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Překlady
ÚfiEDNÉ OVÉfiENÉ PŘEKLADY Z
češtiny a slovenštiny do němčiny a
naopak provádí rychle a spolehlivé,
jakož i tlumočení u úřadů
Blanka Béji, M A., členka BDU
Praetoriusweg 6/1
D-8000 Múnchen 83
tel. (089) 637 14 86
VEŠKERÉ OVÉfiENÉ PŘEKLADY z
češtiny, slovenštiny, polštiny, němči
ny. francouzštiny, angličtiny (a do
těchto jazyků) veškerých dokladů a
dopisů i tlumočení u soudů provádí
rychle a levné soudní tlumočník a
překladatel
Fred Franka
246 West Washington Street
San Diego. CA 92103, USA
Tel. (619) 295-8953

ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ PŘEKLADY
i technické, z češtiny do němčiny a na
opak provádí
Alice Haubrich
Heinrich-Gártner-Str. 26
D-6501 Budenheim
Tel.: [06139] 6603

PŘEKLADY ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ z
češtiny do němčiny a španělštiny a
naopak Vám rychle a spolehlivě 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 zproštění čs. státního
občanství, do tří dnů za sazby o 5070% nižší než překladatelské institu
ce soudní tlumočník a překladatel
Ing. Jiří Komárek
Greifenseestr. 19
CH-8050 Zůrich
NOTÁŘSKY OVĚŘENÉ PŘEKLADY
veškerých dokladů a dopisů, tlumo
čení u soudů, úřadů a institucí od
borné, 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
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, tlumočení u sou
dů a úřadů provádí odborně přís.
soudní tlumočník a překladatel
un. prof. Dr. Otakar Nahodil
Dr Sc., člen BDU
Zasiusstr. 124
D-7800 Freiburg i. Br.
Tel. (0761) 70 04 54
PŘEKLADY — TLUMOČENI z češti
ny do němčiny a naopak provádí a
ověřuje veřejně ustanovený a přísež
ný překladatel a tlumočník s dlouho
letou zkušenosti (azylové a trestní
řízení, 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)

PRAGER FRUH _

Qd/imisc/ie Spezia&tátmOGiche.
<

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 menší osla
vy • Parkování bez problémů • Telefonická rezervace stolů • Na Vaši
návštěvu se těší rodina Komůrková v Kolíně nad Rýnem, Restaurant
Prager Fríihling, 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 lyžování 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.Martinstralie 8
D-8964 Nesselwang-Reichenbach
Telefon (08361) 795

NAVŠTIVTE NAŠI RESTAURACI v
Neuhofenu u Ludwigshafenu. Nabí
zíme Vám nejen dobrou kuchyni a pří
jemné prostředí, ale také prostory do
600 míst vhodné pro menši i větší pří
ležitosti — svatby, zábavy, schůze,
srazy apod. Těšíme se na Váši
Miloslav Bohn, TuS Gaststátte
Jahnstralie 25
D-6708 Neuhofen (Pfalz)
tel. (06236) 54738

Z ČEŠTINY DO NĚMČINY a naopak
překládá a překlady úředně ovéřuje
překladatelská a korespondenční kan
celář
JUDr. Jana Stupecká
Tannenstr. 2
D-6250 Limburg 9
Tel. [06431] 423 63

ÚfiEDNÉ OVÉfiENÉ PfiEKLADY
z češtiny do němčiny a naopak provádí
Viktor Weiser
Heiglhofstr. 109
D-8000 Múnchen 70
Tel [089] 71 83 90

AMERICAN FUND FOR
CZECHOSLOVAK REFUGEES
AMERICKÝ FOND PRO
ČESKOSLOVENSKÉ UPRCHLÍKY
v Mnichové:
Reichenbachstrasse 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

v Tralsklrchenu:
registrační budova tábora I patro, dveče číslo 45
v Kanadě:
Box 392
Port Credit P. S
Mississauga, On L5G 4M1
Při registrací ve všech úřadovnách
AFCR si můžete zajistit bezplatný od
běr exilového tisku.

V KOLÍNĚ NAD RÝNEM zřídilo Výcho
doevropské kulturní a osvětové stře
disko IGNIS informační službu pro
azylanty a vystéhovalce ze střední
a východní Evropy. Telefon (0221)
72 51 05.

Práci hledají
MANŽELÉ střed věku, z jihozáp. USA,
hledají správcovství, údržbu školy či
veř nebo soukr. objektu. Znalost zákl.
údržb prací, uklizeni, drob, oprav aut.
vaření ap Kdekoliv v záp. světě. Máme
řidičský průkaz a "dobré reference."

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

ÚŘEDNĚ OVÉfiENÉ PfiEKLADY
veškerých dokladů z češtiny a sloven
štiny do němčiny a naopak provádí
rychle, levné a spolehlivě odborně
přísežná soudní překladatelka
Miroslava Selkmann
Fasanenstr. 30
D-8025 Unterhaching b. Múnchen
tel. [089] 61 89 76

AFCR

PORADY novým čs. uprchlíkům

PLÁNUJETE DOVOLENOU
NA FLORIDĚ?

Navštivte krajanský motel
JASMÍN VILLA
801 S. Oceán Blvd.
Pompano Beach, Florida 33062

Tel: (305) 941-7930
Těšíme se na Vás
Lajoš a Janet Naňákovi

STROJNÍ ZÁMEČNÍK, 35 let, 15 let
praxe, vdovec s 12letou dcerou, hledá
firmu v USA, Austrálii nebo Kanadě,
která má zájem o dobrého zámečníka
a všestr. opraváře a vyřídí mu prac.
'povolení nebo ho evt. sponsoruje.
Mám rakouský konv. pas. "Šikovný
a poctivý."
PRO SVÉHO SYNA, výborného tech
nika. konstruktéra kompjútrů apod.
hledám zaměstnání "kdekoliv v Ně
mecku".
INŽENÝR GEOLOGIE a hlubinného
vrtáni hledá práci nebo jakýkoliv interest. Singl, 26 let. "USA".
STAVAfi PROJEKTANT, 33, specia
lista pro zaměřování a rekonstrukce
objektů znalý i geodetických zaměřo
vání, hledá jakoukoli práci ve stavební
firmě. Zn. "Baden-Wúrttemberg nebo
Bavorsko," tel. (0721) 410 95.
DIPL. ING. STAVAfi (27) v Bavorsku
hledá práci v oboru i mimo obor, v Ně
mecku i ve světě. Umím německy,
částečné ruský a anglicky. Jsem ši
kovný, co neumím se rád naučím. Kra
jané, pomožte! "Elán mi nechybí."
RTG-LABORANTKA žijící ve Švýcar
sku hledá místo v oboru. Zn. "Krajané,
pomozte!"
DIPL. GEOLOG, Uni Stuttgart plus 6
semestrov Stavebnej fakulty v Bratisla
vě; nemecké občianstvo, nemecky,
anglicky; híadá 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".
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
ni s bytem Zn. "Kdekoliv".
DIPL. PSYCHOLOŽKA (37), žijící 19
let v Německu, kde také studovala,
hledá možnost spolupráce s lékařem či
kolegou. Zn. "Okolí Frankfurtu".

VYUČENÝ ČÍŠNÍK, všestr. 26 let. hle
dá prac. příležitost v Mnichově a okolí,
přip. v Passau či jinde. Podrobnosti
osobné. "Dělat mohu cokoliv".
ING. STROJAŘ — ekonom (30) s praxí
v zahraň, obchodě, mluvicí anglicky,
Španělsky, ruský a německy, žádající
zatím v SRN o azyl hledá budoucí
uplatněni, případné sponzora do zá•moří. Zn. „Kdekoliv“.

ROCKOVÝ BUBENÍK, zatím bez vlast
ního vybavení, hledá využití své 10leté
praxe, i ve vinárně, ve Vídni a okolí.
"Od r. 1989 v Kanadě"
INŽINIER — špec. světelná technika —
hladá zamestanie vo svojom obore.
Pište na adr. Ing Juraj Kardoš. bei M.
Nemec, Werinherstr. 16, D-8000
Múnchen 90.

PROGRAMÁTOR-matematik (RNDr),
15 let praxe u počítačů. Assembler
Fortran, část. Pascal, CICS, přijme
místo v oboru kdekoli v Německu Zn
"EDV".
ELEKTRONIKA: 27letý SŠ. 7 let praxe,
hledá práci v oboru. Sponzorování ví
táno, Kanada není podmínkou. Adr.:
Petr Šeda, Franz Sengstbratl Gasthaus.
A-3313 Wallsee, Osterreich.

Kdo pomůže?
STROJ. ZÁMEČNÍK, 35, vdovec s dce
rou, 12, žijící v Rakousku, hledá sponsora v USA, Kanadě nebo Austrálii. "Ši
kovný a poctivý."

■■■■■■■■■■■■■■■■■■
CRANS-MONTANA, WALLIS
(ŠVÝCARSKO)

Luxusní chalety »Les Jolls«
v překrásném prostředí u jezera
a lesa. Crans-Montana je interna
cionální lázeňské místo, kde se
v roce 1987 konalo mistrovství
světa v lyžování. Je zde víc jak
40 lyžařských výtahů a vleků, spor
tovní hala pro bruslení a curling,
12 krytých a 30 nekrytých teniso
vých kurtů, 2 golfová hřiště, 30
krytých bazénů, jízdárna, fitness,
7 jezer s možnosti koupáni a surfo
vání; kongresová a koncertní hala;
vyhlášené obchody, útulné restau
race a po celý rok hodné zábavy
a slunce.
»CHALETSLESJOLIS«spadajidO
povoleného kontingentu prodeje
cizincům.

KAREL & VĚRA DIVOKÝ
(DIVA IMMOBILIEN)
Segantinistr. 9, CH-8049 Zůrich
Telefon (01) 341 21 56

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

DVA BRŇÁCI-FRŇÁCI, 20/183 elektro
montér a 35/167 masér, tč. v Německu,
hledají sponzory do Kanady. Pomozte
nám prosím z naší nelehké situace ke
vstupu do nového života! Zn. "Vytou
žená Kanada 1989“.
MANŽELSKÝ PÁR zo Slovenska, 26
a 21. tč. v Rakúsku, hladá pomoc od
krajanov v Južnej Africe vo formě
sponzorovania. "Pomóžte nam."
VŠESTRANNÝ ml muž (26), vyuč, číš
ník, hledá sponzora kdekoli za mořem
"Dělat mohu cokoliv".
SOUROZENCI (sestra 32, bratr 23),
ochotní vzít pro začátek jakoukoliv
prácí, 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!"

Kdo zná adresu?
HLEDÁM MILOŠE VRBU, nar. 1947,
před emigr. bytem v Plzni, potom v
Německu, nyní asi ve Švýcarsku (Curych?). Kdo o něm víte, napište na zn.
“Ilona".

HLEDÁM Nelly Anahit Ovanesjan
(pravděpodobně ve švédsku). Ozvi se
na C.S.. poste restante. D-8900 Augsburg 1!
LÁĎA MÍKA hledá Martina š. Značka
"SZTŠ Hořice".

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

HLEDÁM BRATRANCE Mílu Adama,
stavaře z Hostlvic, posl. bytem v Praze.
Prosím upozorněte ho na inzerát. Tele
fon v Německu po 18 hodině (06747)
79 30

Obchodní spojení
HLEDÁM SPOLEČNÍKA vyučeného
v oboru gastronomie (kuchař, číšník)
s podílem 50:50, se kterým bych chtěl
založit restauraci nebo opravdovou
hospodu s dobrou dom. kuchyní. Jsem
odborník s dlouhol. praxí, 10 let samo
statný. Prostor pro společné podnikákáni: Dússeldorf, Kóln, Essen, Wuppertal. Zn. “Svědomitost".

JSME PORADCI importních firem v
Georgii, USA Máte-li zájem o export
a spolupráci, zašlete detailní nabídky
na adresu Wíliam Hladík & Company, 1296 Ewing Chapel, Dacula. Georgia 30211, USA
LÉKAŘSKÉ PRAXE v celém světě: při
podnikání, financováni, půjčkách, po
jištění. prodeji a koupi lék praxi a jiných
firem krajanům neutrálně poradí Agen
tur Pazdera. Kreuzplatz 20. CH-8008
Zúrich.tel. (01) 932 32 22. Provoz denně
24 hodin.
VLASTNÍ BYZNYS v mezinárodním
měřítku a bez investic, podle vlastních
nákladů a píle Informace: MARTIN,
PO Box 4006. Plymouth, MA 02361,
USA. tel. 617-746-9074

Nabídka služeb
BIOFEEDBACK: Vyžádejte si nezá
vazně nabídku našich moderních pří
strojů (také pro TV). Pište česky, slo
venský nebo německy na zn. “Elektrobiologie" na adr. Pol-Verlagu.
ČESKÝ ŠTUKATÉR restauruje a do
plňuje starý, zanedbaný štuk Vytvá
řím též nový s vlastními motivy. Pracuji
levně, spolehlivé, čistě a rychle. Ně
mecko, tel. (040) 851 13 89.
K TANCI, K POSLECHU i ke zpěvu —
od české a slov, lidové písně až po
poslední světové hity (angi., 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.
HORSKÉ KLIMA DOMA — čistý, zdra
vý vzduch v každém prostředí a za
jakéhokoliv počasí. Vyžádejte si ne
závaznou nabídku na zn. “Vitar-lron"
v Pol-Verlagu.
MAŠINKA KAPUT? Zlaté české ruce
opraví kdeco — např. rozbitou pračku,
myčku a jiné spotřebiče — odborně,
rychle levně, pokud bydlíte v Kolíně
n. R. a okolí. Tel. (0221) 88 18 40.

Různé
KRAJANŮM V USA, kteří mi umožni
levný pobyt v době dovolené, oplatím
stejným ve Spolk rep. Německo. Zn.
"Florida nebo Kalifornie".
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 písemně na adr.:
Firma Olina u. Manfred Mohr,
Herdgasse 3, D-7741 Vóhrenbach.
PSACÍ STROJ český kufříkový prodám*v zánovním stavu."
HISTORIK KOUPÍ (nebo vymění za
jiné) publikace, týkající se období pro
tektorátu Čechy a Morava 1939-45 a
zahraň odboje, vydané v Českoslo
vensku v letech 1945-71. "Pro soukro
mý účel."
KOMPLETNÍ SADU prvních deseti
ročníků exil. Práva lidu (1978-87) pro
dám za US$ 90,- "V bezvadném stavu.“

ZÁPAS O DUŠI, knihu P. Steigera, lze
objednat za US$ 7 plus poštovné na
adr.: Steiger. Árii, P O Box 63, JKT-136
Jakarta, Indonesia 10002.
ČESKÉ KNIHY 1848-1985 (umění,
historie, filatelie), grafiku (17.-20. sto
letí), nehrané české gram, desky ze
70. let prodám. Na požádání zašlu
podrobný seznam. Kontakt pod zn.
"Mnichov 88", případně telefonicky
[089] 129 49 43; zprávu namluvte čes
ky.
HYPNOMASTER — elektronické za
vedení meditace. Podrobné informace
o této a řadě dalších moderních po
můcek si můžete bezplatně vyžádat na
adrese Pol-Verlagu pod značkou "Bio
technologie. "
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Toulky po Venkovním Zadku Dole Vespod aneb

hledaní „skutecne- australie
Začnu otázkou: Co má Austrálie společné s Československem?
Kromě stejného počtu obyvatel, hezkých holek, vynikajících
tenistů, nemožného fotbalu a celkem přijatelného piva ještě
jednu věc: Lid tu téměř nepřetržitě žije přípravami oslav!

Odloučená země
Letos se 26. ledna dočkala Austrálie
tolik očekávaného dvoustého výročí.
Oslavy, které měly probíhat v typicky
anglickém stylu, tj. na straně jedné
zdůraznit zásluhy Anglie na vzniku
světa, zatímco na straně druhé je nutno
pomlčet o skutcích, které by mohly
vyvolat záporné reakce a možná i ne
voli, a to nejen u domácího obyvatel
stva pátého světadílu.
A tak dříve nežli přešlo psaní nového
letopočtu Australanům úplně do krve,
osmaosmdesátý rok přinesl další
zvýšení životních nákladů. Vláda, která
se před volbami zavázala zlepšit
sociální zabezpečení potřebných
vrstev, docílila vlastně pravý opak Ze
státního fondu postavila v Sydney další
kasino pro super-bohaté, zatímco
počet lidí bez domova podstatné
vzrostl. Úřední odhad počtu lidí bez
přístřeší v Sydney samé se pohybuje
kolem 30.000, avšak má se za to. že
dvojnásobek by spíše odpovídal
skutečnosti.

Z kapsy daňových poplatníků se nalí
čila tvář starého přístavního města
moderní visutou drahou z příštího
století, proplétající se nevkusně histo
rickými ulicemi. Od cestujících se
očekává, že jejich kapsy budou
nacpány penězi Procházka narychlo
— ale velice nákladné —vybudovanými
Čínskými zahradami má každého uvést
do rozhazovačné nálady. Proč se býva
lý předseda vlády Nového Jižního Wa
lesu nechal "ovlivnit” čínskou architek
turou není veřejné známo, ví se však, že
potom dostal pár obsilek od trestního
soudu a hrdě odstoupil.
Při všech radovánkách se v Austrálií
nezapomnělo ani na většinu národa,
tudíž na ty. kdož znají ruletu pouze
z filmu. Bolest daňových poplatníků se
má zmírnit při pohledu na členy
anglické královské rodiny, kteří se
občas projdou mezi davy a tu pochova
jí koalu a tam zas třeba papouška.

Pozastaví-li se snad někdo nad tím. že
vidět takto dnešní Austrálii by se mohlo
vykládat jako názor téměř levicový,
musí se podivit daleko více při zjištěni
skutečnosti, že strana, která dnes
Austrálii vládne se sama za levicovou
pokládá.
Příjezd plachetnic z celého světa skýtal
26. ledna 1988 malebný pohled turis-

PANORÁMA se jmenuje zajímavá "re
vue pro Čechy a Slováky", která vychá
zí už třetím rokem v Austrálii. Co do
žurnalistické profesionality, čtivosti a
"šmrncu" jedno z nejlepších exilových
periodik vůbec; vyplatí se zajisté číst i
mimo klokani kontinent.Redaktorem
(a jedním z nejvtípnějšich autorů listu)
je Jiří Hodač. Měsíčník (24 stran A4, vý
tisk Aus $ 1.90) lze objednat na adrese:
35 Massey St., Doncaster, Vic. 3108,
Australia.

KRAJANSKÝ LIST je nový měsíčník
Čs. klubu v australském Qeenslandu.
který se však neomezuje pouze na re
gionální tematiku. Členy redakční rady
jsou P Forman, A. Rada, B. Halama, P.
Jacko, T. Novotný, za obálku a grafic
kou úpravu odpovídá P. Forman Pro
nečleny klubu stojí měsíčník (20 stran
A5) ročně 18.00 AusS Objednávky ad
resujte na: P O.Box 146. North Quay,
Qld. 4002. Australia.

tům zejména anglického původu. Těm
stoupala pýcha do očí. Australané si
při této příležitosti zase naopak připo
mněli svůj nízký sociální původ. Při
pohledu na starobylé plachetnice
viděli v podvědomí, kterak jejich
pradědové a prababičky vstupují na
tuto zemi s okovy na nohou, za hrozné
ho úpění při dopadajících ranách
karabáče.
Dvousté výročí neuniklo ani pozor
nosti původních obyvatel, kteří spatřují
v přistáni prvé anglické flotily počátek
okupace své země.
Jeden z domorodých náčelníků, sám
s univerzitním vzděláním, projevil
nevídaný smysl pro humor a ^.ru tím,
že se pomaloval válečnými barvami
svého kmene.Vstoupil na britskou půdu
a vztyčil nad bělostnými skalami Doveru vlajku australských domorodců.
Tím vyhlásil okupaci Anglie.
Ve své řeči učinil závažné prohlášeni,
že nebudou unášeny ženy, zabíjeny
děti a že se nebude házet jed do zdrojů
pitné vody — tak jak to vše činili Angli
čané v Austrálii. Vyminil si toliko právo
chytat domorodé obyvatele Anglie pro
vědecké účely, kdy jim budou měřeny
lebky, aby se mohl určit stupeň jejich
inteligence.
Na námitku jednoho z novinářů, že
počet australskýct domorodců nestači
na okupaci Anglie, náčelník klidné
odpověděl, že by mělo být učiněno
spravedlnosti zadost a polovina Anglie
by rnohřa být předána Irům...
Náhlé probuzení národního uvědomě
ní a sebevědomí se může odrazit v so
ciálním zrcadle společnosti a nemusí
zůstat bez politických následků.

Bohouš Mašin

Sotva jsem přijel do Sydney, už jsme
oslavovali 200 let "objevení" Austrálie
kapitánem Cookem. Teď, o osmnáct
let později tu máme na krku "Celebration of a Nation" — Oslavy Národa
Uplynulo totiž dvě stě roků od založení
britské trestanecké kolonie v zátoce
poblíž dnešního Sydney
Všichni se z toho denně v televizi ra
dujeme. Tedy s výjimkou Abos, jak na
dáváme původním černým obyvatelům
nejmenšího a nejstaršího kontinentu.
Ti to nemají lehké. Tvrdí sice, že jsou
v Austrálii čtyřicet tisíc let, dokazují
to prastarými malůvkami v jeskyních,
ale chybí jim podstatné: Lodní deník
na důkaz, kdy a odkud přišli. Pročež
si museli na australské občanství
počkat až do roku 1967 Měli by tudíž
slavit vlastně jedenadvacáté naroze
niny — a oni protestují! Mají prostě
jinou "kulturu", kterou my rádi ukazu
jeme turistům . . .
Těch tu letos očekáváme spousty —
prý nám pomohou snížit deficit. Bu
dete mezi nimi? Měli byste! Paul Hogan
alias Mick Krokodýl Dundee má pro
Vás připravené opečené žebírko a
"národ" otevřenou náruč. To vím z te
levize.
Kromě toho se už dávno u klokanů
neplatí dolary, nýbrž Tichomořským
pesem, takže Vás taková legrácka
nemusí přijít ani na pořádný balík.
Za nějakých pět set švýcarských fran
ků můžete za měsíc objet Austrálii
dvakrát kolem dokola Docela pohodl
né.
Na počest oslav jsmesi totiž vybudova
li kolem celého ostrova asfaltku. Navíc
také prostředkem od severu k jihu. Při
pohledu na mapu připomíná osmičku.
Párkrát jsem si jí projel a pochopil,
proč, jak nás učili ve škole, dlouhá
ležatá osmička představuje nekoneč
no. Ta australská měří nějakých dvacet
tisíc kilometrů. Pokud by Vás napadlo
něco podobného,

• PÁR RAD NA CESTU
Zeptá-li se Vás Australan u piva, odkud
jste přišli, nesnažte se mu dávat lekce
ze zeměpisu! Zkuste “Australian Salu
te”. Levou rukou odshora dolů má
chnete před obličejem (svým) jako
když odháníte mouchy. Pravou po
zvedněte sklenici (půllitry s uchem
tu nejsou zvykem) a zvolejte: "Cheers,
mate! Australia is the best country in
the world!" Nejlepší na světě zdů
razněte a nezapomeňte přimhouřit
spiklenecky očko na důkaz, že jste
Fair Dinkum = neděláte si srandu.
Máte velkou šanci, že Vám pivo zaplatí,
možná koupi i další. Vaše upřímné
přiznáni uvědomělého Aussie totiž
utvrdí v tom, co mu je dávno jasné.
ON na rozdíl od Vás nemusí šetřit na
cestu na druhou stranu světa. Nemá
proč!
Paní a dívky navíc mohou prohodit cosi
obdivného o “BRONZED AUSSIES”

Světový názor uvědomělého Australana
Svět patři nám a jeho středem je Aussie—Land Down Under (dole vespod).
Austrálie má mimo jiné:
• Nejhezčí květiny, bikini-girls a pláže:
• největii farmy, banán, ananas, láhev piva, perly, park, kámen, stromy, ramínko
na Sáty (čti Sydneyský most);
• nejlepSi pivo, hráče kriketu a závodní koně;
• nepřátelštější ryby a domorodce
EVROPA se skládá z královen, bláznivých býků, atomových bomb, zřícenin
a Černého moře.
RUSKO představují solné doly, žádné cesty, sněhové bouře a zamrzlé pustiny.
V ARÁBII je nejvíce válek a bordelů.
ASIE — spousta krys, škorpionů, blech, tajfunů, kohoutích zápasů, záplav, prdů
a žádný koala.
AFRIKA znamená moře much, sloního trusu, hadů, krokodýlů a Mys žádné
naděje.
AMERIKY zastupuji kanibalové, nejhorši filmy a řidiči aut, draví ptáci, pojídači
klokanů a Bermudský trojúhelník.

a vyslovit přesvědčení, že k tomuto
mužnému zbarveni kůže došlo záslu
hou tvrdé práce (HARD YAKKA) a hry
pod nejlepším sluncem na světě. Ne
doporučuje se spojovat BRONZ s vý
sledky posledních olympiád. Z těch
totiž místní borci příliš zlata a stříbra
domů nedovezli. Sport nakonec není
všechno Alespoň ne vždycky Záleží
na okolnostech.
Lendlova prohra ve finále Wimbledonu
nebyla překvapující. Jen další důkaz
toho, že Austrálie je nejlepší. Fakt,
že Ivan odvedl porážku P. Cashovi pár
měsíců později v Sydney, na situaci nic
nezměnil. Tenisové výsledky nemají co
dělat se skutečnou Austrálii, bylo mi
řečeno. Stejně s ní nemá nic společ
ného kterýkoliv jev, jenž se Vám třeba
na zemi klokanů a koalů nelibí.
Pokud se ovšem naopak začnete nad
něčím zdejším příliš rozplývat chválou
a nadšením, radujete se předčasně:
Počkejte, až okusíte skutečnou —
"reál" — Austrálii! Slyšel jsem i názor,
že tu poznal pouze ten. kdo se v ní
bezestopy ztratil.
Podle turistických brožurek skutečnou
Austrálii představuje OUTBACK (Ven
kovní Zadek) a ten zase je podle slov
níku naučného "Nepředstavitelně od
lehlé místo, kterého nebylo nikdy do
saženo."
Sedmdesát procent Australanů to
nemá dál nez hodinu autem na moř
skou pláž a stejné procento, nejmenší
ho kontinentu zaujímá OUTBACK. Ten
se vyskytuje tam, kde na mapě skoro
nic není, tedy téměř všude. Outback
je větší než Texas. "Nejbližší McDo
nald je vzdálen třicet hodin jízdy,"
vysvětlil coach captain (jak se v kraji
říká řidičům dálkových autobusů) sku
pince Američanů toužících po Velkém
Mackovi. "Nic není větší než Texas."
zaprotestovala jedna z turistek a zamá
vala řidiči před nosem kapesním atláskem: “Ten váš Outbeck není ani
na maněl"
"Ani být nemůže!" zasmál se šofér,
“kdyby byl, nevešel by se vám ten
atlásek do kabelky!"
Tito autobusáci “svůj" outback znají
a miluji, rádi poinformuji a rádi na po
žádáni zastaví, chcete-li si vyfotit pět
metrů vysoké mraveniště či západ
slunce, jaký se vidí málokde na světě.
Nejradějí ze všeho si ale z cestujících,
zvláště Angličanů, Američanů a Ja
ponců. dobrosrdečné utahují.
"Nebavte se za jízdy s řidičem," takové
a podobné cedulky jsou v městských
autobusech po celém světě. V outbacku platí jiná pravidla. Hodinu před
půlnocí šofér vypne video, popřeje
cestujícím a spolujezdci (řidiči jsou
obyčejně dva) dobrou noc a dodá:
"Komu se nechce spát, může přijít do
kabiny na kafe a na kus řeči, abych
neusnul." Autobus se řiti tmou kdesi
mezi Darwinem a Alice Springs (Down
the Track — jak se tady říká), po stra
nách silnice blikají laminované pat
níky, na černé obloze svítí jasně Jižní
kříž a přes cestu neukázněné přebíhají
klokani.
Právě předjíždíme ROAD TRAIN —sil
niční vlak skládající se asi ze šesti
benzínových cisteren — ale nepředjedeme. Ve chvíli, kdy se kabiny obou
vozidel dostanou na jednu úroveň,
"můj" šofér zapíná walkie-talkie a za
číná se bavit s řidičem silničního vlaku.
Na tachometru stodvacet a oni se baví
o koních, o pivě a o stopařkách! Asi po
pěti minutách se skromné otáži: "Jerry
(tady se jede na křestní jména a přez
dívky), co se stane, jestliže proti nám
něco vyjede?
"No wornes, doufejme, že to bude
Volkwagen! Po těch nezůstávají na
nárazníku chlupy jako po klokanech!"
Jerry pochopitelně žertuje. Silnice je
rovná jako pravítko a světla protijedou
cího vozidla můžete vidět na dvacet
kilometrů. Pár klokanů to ovšem od
neslo . . .

• POSLEDNÍ
PŘÍLEŽITOST
"Vaše poslední příležitost — nejbližší
záchod 876 kilometrů," hlásá nápis na
dřevěné bzučící boudičce. zvané OUT
BACK DUNNY. Ve frontě na poslední
příležitost ukázněně čeká asi deset
turistů ze země vycházejícího slunce.
Nedaleko hlouček domorodců, Švédů,
Němců a zástupců jiných necivilizo
vaných zemí spokojené kolektivně
zavlažuje Outback. Ten je podle smě
rovky na boudičce vzdálen 250 centi
metrů
Ranní úleva skončila, autobus se rozjíždi.a šofér adresuje skupince Japon
ců: "Doufám, že jste nevypráskali vše
chen film na ten šithous.—

Chcete-li poznat "skutečnou" Aus
trálii, you must cross the NULLARBOR! Překročit BEZSTROMOVKU
mezi Adelaide a Perthem. Není to sku
tečná poušť saharského typu, spíše na
věčné časy se táhnoucí Letenská pláň.
Pro Čecha se její název dobře pamatu
je: Nula borů Projíždíte-li tímto krajem
od Sydney do Perthu “Indián Pacifi
kem," můžete se po celý den kochat
pohleděn na lautr rovinu, kde jedinou
známkou života jsou supové či jací
mrchožravi ptáci sedící na telegrafních
sloupech podél železniční tratě. Zde je
také nejdelší úsek koleji na této planetě
bez jediné zatáčky. Téměř 400 km, čili
jako z Prahy do Bratislavy. Na jeho
konci vlak zastaví načerpat vodu a po
honné hmoty v hlavním městě Nullarboru — osadě zvané COOK,
Největší atrakcí je tabule na nádraží
s nápisem: "Welcome to Cook please
get crook! Our hospital needs your
help!” Vítejte v Kuchařovicích — a hoď
te se, prosím Vás, marod! Naše ne
mocnice potřebuje Vaši pomoc.
Dalšími významnými budovami v "měs
tečku" jsou hospoda zvaná PUB, ben
zinová pumpa a pošta se sázkovou
kancelářů zvanou TAB. Sázení na koně
a chrty je součásti australského způ
sobu života. Dostihové výrazy přešly
i do normálního denního jazyka, pokud
něco takového tady existuje. "Jak se
máš?" se australsky řekne "Didya
backa winner taday, mate?" (Vsadils
dneska na vítěze?).

•AUSSIE SE RÁD SÁZÍ
Výjimkou nemůže být ani "NÁS BOB, >1
ministerský předseda Hawke. Když
před pěti lety australští jachtaři vyhráli
v Newportu (USA) Americký pohár,
nechával si před TV kamerami ve čtyři
ráno polévat šediny šampaňským a
pivem a vydal nezapomenutelné pro
hlášení: "Kdybych byl diktátor, vyhlá
sil bych státní svátek. Nejsem jím,
proto pouze v tento nejvýznamnější
den australské historie varuji všechny
zaměstnavatele a vykořisťovatele: Šéf,
který propustí dělníka pouze proto, že
dneska do práce nepřijde nebo se do
staví v podnapilém stavu, není FAIR
DINKUM, ale dablbíjúbí. (Což není
zkratka rozhlasové stanice, ale zname
ná BLOODY BIG UNAUSTRALIAN
BUM) Což platí zvláště pro americké
firmy."
Líd šel místo do práce na pivo a v uli
cích Perthu (domovský přístav vítězné
lodičky) se objevila auta se státní po
znávací značkou "WA — Home of Americas Cup" (Západní Australie — do
mov amerického poháru).
Loni se “náš Bob" do vítěze netrefil.
Vsadil se totiž o klobouk s Ronem z Bí
lého domu, že Aussies pohár obhájí.
Nestalo se. Bob nemusel klobou sníst,
pouze poslat jeden značky AKUBRA
do Washingtonu. Tam si jej pan prezi
dent nasadil na hlavu. Předkem doza
du!
Bylo z toho všeho tady velké vzrůšo:
Továrna na klobouky přijala padesát
nových zaměstnanců, lid šel opět
místo do práce na pivo a v ulicích Pert
hu se objevily plakety "WA — State of
Excitemént" (stát vzrušení).

• BONZA HOLIDAY!
Přijeďte se podívat DOWN UNDER.
Pokud to už letos nestihnete, no worries, mate — she'11 be right. Jestliže
nás do té doby nezaberou Číňané či se
nestaneme Banánovou republikou,
budeme v roce 2001 slavit opět STOV
KU. Sto let Federace neboli sjednocení
Australie. lucky country. Šťastná to

Zemé'
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ROZENÁ PRAŽAČKA, 40. Od r 1972 ve
Stuttgartu, hledá upř., Intel . sportovně
založ partnera všestr zájmů do 42 let.
Schopnost akceptovat partnera a vážit sl
upřímn. lidských vztahu na cestě životem
ve složité době. "Stuttgart" č. 8232
MÁŠ RÁD HUMOR, ale dovedeš se zamyslet
i nad podstatou života? Na odpověď čeká
v Rakousku 25 létá "Dagmar" č.8233

JÁ TEREZA, 18. žijící v Rakousku, bych
rada našla nejen lásku, ale dobrého průvod
ce životem. "Svět je opravdu moc veliký!"
č. 8234

KRAJANSKÉ STŘEDISKO DENIA ŠPANĚLSKO

VYSOKÁ Z MORAVY, 34 žij v jižní Evropě,
hledá hodného, upřímn.. starosti, člověka
klid, povahy, který už nechce být sám, pro
' “společný život" č. 8235

Na výběr jsou: garsonky, byty, řadové domky,
vilky a pozemky ve všech cenových katego
riích.

ČECHOAMERIČAN, který by chtěl jako
důchodce žit v ČSSR. hledá ženu ve věku
22 — 35 let "ke sňatku" č. 8236

39LETÁ ČEŠKA (+1) hledá hodného a
upřímného přítele (nebo přátele) kdekoliv.
"Izrael" č. 8237

“LA PEDRERA II"
vesnička klubového rázu
Hledáme zájemce o
• převzetí klubové restaurace
• vybudováni tenisového klubu
Podmínka: vlastni kapitál
Bližší informace

NEBOJlš-LI SE ani čerta, máš-li víc než
40, kolem 180 cm a střední váhu, navíc lásku
k přírodě Severní Ameriky a pozitivní myšle
ní. napiš jedné toulavé holce z Kanady.
"Touláni ve dvou" č. 8238

MORAVÁK 27/175, Vš. t.č. v jíž. Německu,
hledá dívku či ženu do 35 let, kterou chce
mít rád. Jsem sportovec, myslím, že pohled
ný a šikovný, a už nechci být sám. "Nejen
Bavorsko — odepíšu všem“ č. 8239

KAREL & VĚRA DIVOKÝ
(DIVA IMMOBILIEN)

PŘÍTELE — i na dopisování — z Evropy,
USA, Kanady hledá sportovně založená
VŠ, 68. perfektně angl., něm., franc. Miluji
přírodu a domov, jsem zdráva, ráda cestuji.
"Večery ve dvou" č. 8240

Segantinistr. 9, CH-8049 Zúrich
Telefon {01) 56 21 56

Seznámení
SEZNAMOVACÍ INZERÁTY jsou bezplatná
služba, kterou poskytujeme naším osamě
lým předplatitelům — je zahrnuta v uhra
zeném ročním předplatném Práva lidu,
které člnl 20.- DM Pro nečtenáře PL činí
poplatek za otištěni inzerátu nepřesahující
ho 5 tiskových řádků jednorázové DM 30.nebo ekvivalent v jiných měnách, za dvojí
otištění DM 50.- nebo protihodnotu. Za kaž
dý řádek přesahující paušální počet pěti
účtujeme DM 3,PRO SVOU MAMINKU, 50/168, pohlednou
tmavovlásku, výbornou kuchařku, hledám
chápavého partnera (i ze zámoří), který by jí
vysvobodil z její nynější samoty v Praze.
Zn. "Nikdy není pozdě" £. B201
SERIÓZNÍHO PARTNERA hledám pro svou
matku v SRN. 66/174, pohlednou vdovu
plnou života, elánu, dobrou hospodyni s ři
dičským průkazem. "Německo nebo zámoří"
8202
KDO POMŮŽE SŇATKEM mému bratrovi,
30. z ČSSR? Oboustranná dohoda před
notářem v Německu. Rakousku nebo Švý
carsku. "Odměna 5.000 DM" č. 8203
HLEDÁM KRAJANKU, evt s dítětem, která
pomůže sňatkem abstinentovi a nekuř.,
23/175. tč. v Rakousku, najit "nový domov
v Německu" t. 8204
HLEDÁM DÍVKU Z ČSSR, 26-30, štíhlou
tmavovlásku (není podmínkou). Případné
sňatek. "Američan českého původu" č. 8205
MORAVANKA. 41/170, rozved., žijící osm
let ve Švýcarsku (Ticín), hledá partnera.
"Ve dvou se to lépe táhne" č. 8206

PRÁVNÍK, 34/176. dosud svobodný, se
znalosti němčiny a franštiny, žijící ještě
v ČSSR. s všestran. zájmy, hledá přítelkyni
'z druhé strany' i k vážnějším záměrům. "Ná
rodnost nerozhoduje" č. 8207
KRAJANA HLEDÁ ČEŠKA. 44/160, Žijící
se synem v Mnichové "Přátelství" č. 8208
CEŠKA-UCITELKA. 53/163. s německým
st. občanstvím, vdova po Inž., hledá hodné
ho přítele. VŠ. pův. Čecha nebo Slováka,
který rád cestuje, miluje přírodu, ale i útulný
domov. “Nový začátek" c. 8209

SPORTOVNĚ ZALOŽENÁ VŠ z vých. Čech,
sportovně založená nekuřačka se zájmem
o kulturu a cestování, hledá partnera v ně
mecky mluvící oblasti. "Nový domov"č. 8210

HOVOŘIT O ČAPKOVI, Šrámkovi. zazpívat
sl česky pří kytaře, počítat hvězdy, lézt po
horách, potápět se v moři ... ale i "zabrat"
lze jen s Češkou, kterou hledá dipl. ing.,
59/162/62, nekuřák, zdráv, zn. "Německo
čí švýcarsko" č. 8211
LÉKAŘKA, 49/168. příjemného a mladšího
vzhledu, finančně zcela nezávislá, ale žijící
v Praze, by si všestranně vážila vztahu
s moudrým, dobrým mužem. "Cena přá
telství" č 8212
SLOVENKA, 32/170, s ročním synom, žijící
v Rakúsku, hfadajú priatefa pre chvíle veselé
I vážné. "Společná dovolenka 88?" č. 8213

NÁMOŘNÍ KAPITÁN, 33. momentálně na
suchu, sportovec, bez závazků, s vyplač,
domem v Ottawě, Kanada, hledá partnerku.
“Manželku uživím — pokud umí vařit“ č. 8214

MORAVÁK. 24/183. štíhlý nekuřák, hledá
dívku v západním světě k seznámení, ale
। sňatku. Foto potěší, odepíši všem. “Podá
vám Ti svojí ruku" č. 8215
PODNIKAVÝ ČECH, 33/182, štíhlý s všestr
kultur, a sport zájmy, hledá milý a charak
terní protějšek. Dokaž mi svou existenci!
Zn. "Střední Německo — NRW nenípodm."
6. 8216
HLEDÁM PŘÍTELE, upřímnost, poctivost
a vyrovn. povaha. Jsem r. 1930, velmi Zacho
valá, mám syna 16 r., žiji s maminkou a
synem ve Stuttgartu, kde "mám kíosk"č 8217

HLEDÁM PARTNERA, který je schopen mi
lovat jenom jednu ženu, dá před kariérou
přednost dobrému partnerství, kde vzáj.
pomoc, tolerance, něha, upřímn., spokojen.,
konstruktivní hádky . . jsou pro oba důležité
VŠ. 38. 19 let v Německu. Frankfurl-Darmstadt-Mannheim“ č. 8218

AMERIČAN, který ještě nezapomněl česky
hledá přítelkyni k vážnému seznámení.
38/178, bez závazků a fin. nezávislý. Vzdá
lenost nerozhoduje. Výměnu fota přivítám.
"Proč ne?" č. 8219
VESELÝ MORAVÁK, SŠ 43/175, žijící
v ČSSR. nekuřák se spoustou nápadu a
humoru, hledá k sezn. přítelkyni s něm.
občanstvím. "Nápad" č. 8200
DÍVKA V ČSSR, 19/168, se zájmem o cesto
vání. hudbu, literaturu a sport, hledá intel .
hodného přítele sportovního typu do 26 let.
“Z Německa " č. 8221

HLADÁM PARTNERKU s dobiým srdcem,
pokial možno slov, lebo českého pšvodu.
Som Slovák. 58/168, vdovec, fin. nezávislý,
žijem 18 rokov vo Švajčiarsku (kanton BL).
Zn. "Trápí ma samota" 8241
ČTYŘICÍTKA ve znamení Raka, repre a spor
tovní, vzdél. a přirozená, zdravě a slušně žijící
Češka. 167/59 SŠ, ovl. angl. a norštinu, hledá
odvážného muže (třeba s dětmi), nejr. neku
řáka. k společ. plánům. Tennis, lyže, umění,
příroda, výchova dvou synů (10 a 12) - a
hýčkání partnera v harmon. vztahu. Zn. "Po
Amsterdamu a S. F. nyní Oslo" 8242

SVOBODNÁ, 24/170, se 4letým synem, žijící
na pensionu v Rakousku, pův. Moravanka,
hledá hodného partnera (i ze zámoří), foto
vítáno. “Věk nerozhoduje" č 8223

SVOBODNÁ DIPL.-ING., 25/170/54, s něm.
občanstvím a malým chlapečkem hledá pří
tele na úrovni. Zn. "Bydlíme ve Stuttgartu"
8243
CITLIVOU A UPŘÍMNOU dívku v kterékoli
západní zemí hledám pro svého svob. přítele
(30), elektrikáře, velmi pozorného a čestné
ho muže, žijícího v Čechách. “Láska kpříro
dě" č. 8102

ČECH V NĚMECKU, 46/165, hledá mílou
a sympatickou ženu do 45 let. která už také
nechce žit sama Ditě není překážkou. "Sa
mota je zlá" č 8224

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

PŘÍTELE NEBO PŘÍTELKYNI ve Vídni hledá
Češka, 17/164, ve Vídni, není to však pod
mínkou. Pište na adr Sylvie Šebelová. Zimmermanng. 11/6, A-1090 Wien Inz. č 8225

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

ŽADATEL O AZYL v Německu 41/166. hledá
Češku k spolužití — i žadatelku o azyl. "Spo
lečný život" č. 8222

UPŘÍMNOU životni partnerku hledá Čech,
29/188. zatím ještě v Německu, s možnosti
usídlení v teplejších krajích. Stav ani věk
nejsou rozhodující. "Jen vážné nabídky"
č. 8226
ŽIVOTNÍ PARTNERKU, dívku štíhlejší po
stavy do 33 let. hledá Moravák žijící v Ně-'
mecku. Odepiš, vzdálenost nerozhoduje.
Odpovím všem a foto čestně vrátím. “Samo
ta se těžko snáší" č. 8227
SVOBODNÁ, ŠIKOVNÁ, prý i hezká blon
dýna, 24. mluvicí anglicky a žijící v Česko
slovensku. touží po svobodě a hodném, spo
lehlivém partnerovi k tomu. "Najdu Tě?"
8228
MORAVÁK V NĚMECKU, 40/180, hledá
ženu štíhlejší postavy, solidní, milou a sym
patickou "Ďoufám. že se najdeme" č 8229

VDOVA Z BRNA, 67. hledá kdekoliv na světě
hodného životního partnera. "Zdravotní
sestra " č. 8230
HLEDÁM PARTNERA do pohody i nečasu,
s kterým bych si rozuměla, nekuřáka 35-45
let, nejlépe ze státu New York nebo okolí.
"Cechoameričanka" č. 8112
OSAMĚLÝ SLOVÁK vo Viedni. 38, slobodný,
rim. kat., nefajčiar a abst.. hl'adá slušnú
ženu slovanského původu so štát
občianstvom USA. s ktorou by bol “život
vo dvojici veselši" č. 8231

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

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
Hills, N.Y."č. 8107

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

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

MEDIK (26), nekuřák, lyžař, původem Mora
vák, veselé povahy, hledá slušnou dívku
čs. původu, nejraději z Vidně. Německa
nebo Švýcarska, není však podm. Přilož
foto. "Sňatek pro forma nepřichází v úvahu"
č. 8113
ZDRAVÝ a spolehlivý nekuřák, Čech 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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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 Uás osobné nejvýhodnějši.
Velice záleží na tom, do jakých rukou se dostanete, kam sahají
možnosti příslušného pracovníka.
Znáte desatero výhod POJIŠTĚNI VAŠEHO KAPITÁLOVÉHO
SPOŘENÍ VE ŠVÝCARSKU? Víte jak splátky z ciziny dQ Švýcar
ska platit, jaká skladba pojistky je pro Vás osobné, nejvýhod
nějši?Rádi Vám vše vysvětlíme v naši mateřštině, rádi Vám neutrálně
poradíme.
Váš Hubert Pazdera

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 nezávazně 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 pojištěni z Československa.
Poradíme Vám, jak se orientovat v rakouských daňových předpisech
a jak ziskat daňové úlevy
Specialistou pro řešeni Vašich problémů je

Mag. Zdeněk Motloch
Hauptstr. 29/26, A-2332 Hennersdorf, tel. (02235) 815 67
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 kým bych si rozuměla. Nejlé
pe ze státu New York a okolí. .Cechoameri
čanka" 8117

STAVEBNÍ TECHNIK (26/176), svob , čer
no''1-. nekuřák, abstinent, technicky založený
a podnikavý, dosud žijící v ČSSR, 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 STROJAŘ-EKONOM (30/183/80) zatím v
SRN hledá dívku přiměř, věku pro založení
nového života. .Evropa či Amerika" 8121
POHLEDNÝ KLUK (VŠ 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 mi chybíš. Zn'
.Nejen v Bavorsku"č 8122

PRO PŘÍTELE v Praze (33/178) se zájmem o literat a cestováni hledáme krajanku, ném. st.
přisl . za účelem sňatku (i formálního). Náv
štěvu Prahy a ostatní výlohy uhradíme Kdo
pomůže? „ Václav je smutný" 81-23

ZOZNAMIL by som sa rád so slob. pracovitou
ženou do 30 r žijem při Bodám, jazere, som
nefajčiar. kludnej a rmernej povahy. Zn. „Fo
to vítané, češme vrátím" 8124

raeDGra

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.

NÁVŠTĚVY Z ČSSR - a ze zahraničí
vůbec — se mohou někdy stát závaž
ným problémem a takřka neřešitelnou
finanční zátěži. Pro klidný spánek
Váš a Vašich hostí uzavřete včas po
jistku, která Vás nemusí stát víc než
0,22 SFr na osobu a den! Pomůžeme
Vám uzavřít výhodné pojištění nemo
censké, úrazové i životní — dokonce
i nad stáří 85 roků, které zahrnuje i evt.
převoz onemocnělého či zemřelého na
účet pojišťovny. Kdo je pojištěn, není
překvapen. Nezávazně Vám poskytne
podrobné informace Agentur Pazdera,
adresa a telefon na této straně vlevo
dole. Můžete se dovolat 24 hodin
denně, i v neděli a ve svátek.
SERIÓZNÍ POJIŠTĚNÍ všeho druhu ve
Spolkové republice Zdeněk Kedroutek, Kurfúrstenstr. 16, D-8034 Germering, tel. (089) 841 40 18.

ODBORNÉ, NEZÁVAZNÉ a seriózně
poradí našim krajanům ve Švýcarsku
ve všech pojišťovacích otázkách Karel
Kukal, Helvetia-Versicherungen
Hungerbergstr. 27/16, CH-8046 Zú
rich, tel. (01) 57 13 91

PAlTELKYNI
partnerku hledá SŠ (25/190/
80) se zájmem o hudbu a literaturu. Zn „Hessensko čí kdekoliv" 8128

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ pojistíme řidičům
z povolání i amatérům. Informace:
Agentur Pazdera, Kreuzplatz 20, CH8008 Zúrich, tel. (01) 932 32 22, volačka
z Německa (004 11).

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

Stoprocentní

PRAŽAK (21/187) hledá dívku pův. Češku. Zn.
„Bavorsko" 8125

SOS: KDO POMŮŽE sňatkem, evt. i formál
ním, pohledné zdravé ženě s rid. průkazem
(66/174), pracovité, tč v Německu, k nové
mu domovu v zámoří? Zn. “Dobrý člověk
leště žije" č. 7419

STAEDOšKOLÁK všestr zájmů (21). hledá
k seznámení přítelkyni do 30 let s ném ob
čanstvím Zn. "Svatba možná nutná" č 7422
ČECH 55/180 s mnoha zájmy hledá milou,
sympatickou ženu, nejraději z okolí Frank
furtu,není však podmínkou Zn. ‘ Přátelství’'
č. 7404

OBYČEJNOU HOLKU odkudkoli - i z Čes
koslovenska — hledá obyčejný kluk (21/175/
75) žijící v Kanadě Zn. "Původem Pražák"
č 7428
ŽIDOVSKÉ DIEVČA do 26 rokov - partner
ku pre manželstvo — hladá odborný lekár so
všestran záujmami Fotožiadané, určité vrá
tím. Zn "Viedeň. Rakůsko" č 7434
KAMARÁDKU z Vidné by rád našel 24letý vy
sokoškolák, Zn. "Začínám žít" 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
nání" č. 7451

Kdo poradí?
LOS ANGELES, Santa Monica a okolí:
Jsem pokroč, studentka, M A., mám
stipendium na USC od srpna 1988 do
července 89. Hledám na tu dobu
slušný a zaplatitelný podnájem. Je mi
28, žiji v Německu, jsem samost., po
řádná, zdravá, normální, nekouřím a
nedroguji. Nevíte o bytě? Zn. "Klid ke
studiu".

fůr Versicherungs-, Finanz- und Unternehmensberatung

sowie Immobilienhondel und Vermittlung

Pojištění

Nemovitosti
KOMFORTNÍ BYT se zařízením je na
prodej ve švýcarské lyžařské oblasti
Nendanz, Povolení kupu pro cizince!
Info Agentur Pazdera, CH-8008 Zú
rich, adr. a tel. viz plošný inzerát.

— a okamžité financování nemo
vitostí (bytů, domů, pozemků,
firem);
— zajištění v případě nemoci, ne
zaměstnanosti, stáří, pracovní
neschopnosti;
— půjčky a pojištění všeho druhu
nabízí: Zdeněk Kedroutek, Kurfúrstenstr. 16, D-8034 Germerlng bel
Múnchen, tel. (089) 841 40 18

Nabídka služeb
Bioelektronlkou
k ochraně Vašeho zdraví
• Měříme a odstraňujeme veškeré
škodlivé záření
• Provádíme odbornou diagnózu zdra
votního prostředí Vašeho bytu
• Prodáváme
—elektronické speciality v Německu
jinak nedosažitelné
— prostředky proti únavě, migréně a
jiným civilizačním chorobám
— kapesní nástroj sebeobrany el.
šokem
— patentní pomůcku proti chrápání
— pomůcku proti senné rýmě a jiným
alergiím
— přenosný měnič hlasu
— přístroj na měření množství alkoholu
v krvi
a řadu jiných speciálních výrobků,
které mohou zlepšit životni kvalitu
každého uživatele. Vyžádejte si ne
závazně naši podrobnou písemnou In
formaci.

Tel. z Německa (07751) 46 64,ze seve
rovýchodního Švýcarska (05951) 46 64
z ostatního Švýcarska
(80040 — 7751) 4664
Volat možno kdykoliv - i v noci.

INGENIEURBÚRO

MILOŠ HRABÁK
Wallstr. 54. D-7890 Waldshut-Tiengen 1
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PŘEDSEDA
Marta Procházková

JZD

Nebyl předsedou ledajakého družstva, jak v pětačtyřicátém málem zastřelil
ale zajisté přímo vynikajícího, /mak by esesáka, a byl honem Němcem ujištěn,
k nim delegace nevodili. Už jsem že on ve válce nebojoval. Pochopitel
dávno zapomněla, čím byla ta vesnice ně. Žádný východní Němec nikdy na
vlastně vzorná, i když všechny jetích frontě nebyl a když, tak jako čtrnáctile
úspěchy a statistiky prošly mými tlu tý z donuceni. To jsem překládala
močnickými ústy, podle mne byla dale mnohokrát.
ko zajímavější teti poloha. Ležela šesl Od války přešli k rodinným záležitos
kilometrů od Milovic.
tem, častovali se fotografiemi manželek
Silnice k nim byla hustě olemovaná zá a s vervou se zvali vzájemně na návště
kazy zastavení a fotografováni, kdeja vu Německé pozvání našeho předse
ký kopeček kolem byl prošpikován du trochu zaskočilo.
střílnami a ježil se sovětskými radary
"Já jedu na dovolenou do Francie, ale
Člověk při tom pohledu cítil jistý druh to mu neříkej," šťouchl do mě loktem.
morbidního mrazeni: tak tady /sou.
"Řekni mu, že přijedu napřesrok, vonje
Takhle to vypadá tam. kde se cítí doma.
ste/ně sťate/ a nebude si nic pamatovat.
Viď, soudruhu!"
Při vstupu do nové kancelářské budovy
JZD nám přeletěla stíhačka tak nizko
"Jak chcete, řekla jsem s pohledem
nad hlavami, že by se dala píchnout do kamsi mezi ně. Začínali mě neobyčejně
břicha smetákem Soudruh předseda otravovat. Byla jsem v kole od rána,
si odkašlal a otevřel dveře do zasedačkonce nevidět, a nenacházela se v tom
ky Po zdech diplomy, na stolech mraky jiskřička radosti Na pět minut jsem se
jídla.
omluvila a vyšla před hospodu ven: to
Byl to třetí den, který jsem s touto vý ovšem nebylo řešeni. Chtělo by to re
chodoněmeckou delegaci trávila a už voluční čin. pomyslela jsem si a znovu
jsem si na zemědělskou tématiku zvyk otevřela dveře do sálu.
la. Lhostejno, zda šlo o chmel či řepku: "Poslyšte," oslovila jsem předsedu,
stále stejné plndy se lišily jen čisly.
řvoucího smíchy, "já vám chci něco
Mohla jsem tedy překládat mechanic říct Je půl devátý večer a mám po šich
ky a prohlížet si přitom okolí Ne, že by tě. Víc než dvanáct hodin denně my dě
stálo za to.
lat nesmíme, nebo nám aspoň víc ne
V povinné vlečce hostitelských funk platí. Čili já končím — můžu vám to tu
cionářů spokojeně dřepěl důležitý dotáhnout do těch devíti, abyste netajemníček. mladý protiva z moravské řekli, ale pak ani slovo."
visky, který za kariérou přesídlil do "Ale neblbni, prosím tě. Co se ti tady
Prahy. Neomaleně se vtiral a od první nelibi? Vždyť se bavíme."
chvíle mi pil krev.
Zasluhovalo to. abych mu rovněž zača
Zbytek dvacetičlenného konvoje byl la tykat, ale nedokážu to. Připadala
zcela tuctový. Nějaká ta sociální pra bych si, že se s nimi kamarádím.
covnice z okresu, předsedové SČSP a
"Právě. Vy se bavíte a já pracuju A co
KSČ, a pár nešťastných agronomů,
kteří měli plno práce jinde. Dojičky by se mi tu mělo Ubit? Podobných
večeři zažlju s každou delegaci tucet. "
nám kladly na talíře šunku.
Předseda byl malý, sražený a velko- Předseda se mírně naježil. "Ale přece
hubý. Normální. Velezasloužile žvanil, nemůžeš najednou přestat překládat!
oděn do tradičního šedého obleku čs. Jak by to vypadalo?"
funkcionářů, a po každé další sklenici "I můžu. Já už tady teď dělám zadarmo."
slivovice se mu tváře přibarvily do pro- "To je toho!" nadmul se. "To už je tvoje
letářské barvy krocaního podbradku. práce! Já taky dělám přesčasy, který mi
Ukázalo se, že za svou třicetiletou vlá nikdo neplatí. A často!"
du nad vesnici dokázal nashromáždil
takové množství funkcí, že mu na práci "Asi si to můžete dovolit. Já mám malý
nemohl vůbec zbývat čas Ve svém pro dítě, který na mně chce banány, takže
jevu, přerušovaném hřměním letadel, si musím nechat za práci platit."
to ovšem nepřiznal, pouze s okázalou Upil ze skleničky a vztekle s ni třísknul
skromnosti stavěl do popředí své mlad o stůl. "Hergot, kdo mi sem pořád cpe
ší náměstky. Ti potom hovořili k věci.
tu vodku! — Hele, ty mi tady vykládáš
Na celé jeho figurce opravdu nebylo věci, s kterejma prostě nemužu souhla
nic zvláštního. Pohled mi sklouzl na sit. O tom se nebudem bavit."
tajemnička a zaznamenala jsem, že V tom měl pravdu, ale naší plodnou
kořalku nasává stejně ochotně jako diskusi přerušil pikolik, přinášející
bílé vino, jimž se snažil nalévat mne náruč dalších talířů. Na každém trůnilo
a ty tři Němce předevčírem. Nechutna
lo jim, čehož si nevšiml, pouze se sám
dokázal přivést do stavu, který bude
mit po deseti letech za následek, že
neudrží myšlenky ani moč. Připomněla
jsem si celodenní program, končící
opět někde v hospodě, a zachvěla jsem
se.
Úřední mektáni skončilo a společnost
se s těžkým žaludkem odebrala k obě
du. Já nevim, že se pořád tvrdl, že my
Češi už nic nedovedeme — v přítom
nosti delegace dokážeme snist vola a
ještě si přitom tleskat.
Po prostém českém pohoštění s porntrity a cinzanem nám bylo absolvovat!
procházku na čerstvém vzduchu,
zpestřenou obdivem nad špinavými
kombajny a stařičkou mateřskou ško
lou. Ves byla dosti rozlehlá, nicméně
novou omítku tu měl jen jeden domek:
předseda nám statečně vysvětlil, že
vzhledem k blízkému vojenskému letiš
ti se tu ani moc nestaví. Courali jsme se
od nákupního střediska k pomníku
Rudé armádě, později volhami od semenářského podniku k bramborárně,
a než nastal večer, bolela mě pusa.
S obavami jsem pozorovala, jak tajemniček pookřivá při pomyšleni na
další alkoholickou hostinu. Velice čile
nás naskládal do aut sotva se smrklo:
večeře nás očekávala v blízkém lázeň DŮCHODCE DUBČEK na procházce
Prahou, kde nedávno navštívil staré
ském městečku.
přátele. Pražští chodci prý zestárlého
Domnívala jsem se, že restaurace bude prvního tajemníka poznávali a na kaž
nějaké léno JZD a nebyla jsem daleko dém kroku ho přívětivě zdravili.
od pravdy — vedoucím tam by! předse
dův syn. Naštěstí krátce, takže jsem
nemusela překládat projev o vývoji tě PRACOVNÍ DOBA v Českosloven
krčmy za posledních dvacet let včetně ských úřadech a kancelářích se využí
vá jen zhruba na 50 procent, napsalo 9
krizového období.
února Rudé právo s odvoláním na ofi
Jidlo bylo čínské a becherovka česká. ciální odhady A dodalo: 'Zbytek dne je
Tou konečně padli Sasíkům do noty a věnován administrativě, která pro za
předseda nalezl v jejich vedoucím jištěni optimálního a efektivního chodu
dědkovi důstojného bratra. Českomo příslušných organizaci není nezbytná,
ravský funkcionář hrál úspěšně roli někdy i činnostem, které s prací nemají
milovaného syna, huby jim jely a zhas nic společného."
la každá naděje, že bych se mohla ztra
tit někam do kouta k řidičům s lidskou SPORTEM KU ZDRAVÍ: Cs. lékař, kte
rý v průběhu let pitval 780 zemřelých
tváři.
výkonných sportovců, zjistil údajně u
Od třetí rundy si tykali a od páté začali 218 z nich zhoubné nádory. Uvedl to
vzpomínat na válečná léta. Totiž ti dva autor Karlheinz Mrázek v článku o ústaří bolševici: ten mladý mohl vzpomí čincích chemického dopingu a anabonat nanejvýš na svůj dosud největší lik/Otištěném 19 prosince v německém
zážitek, cestu do NDR před dvěma mě sociálně demokratickém týdeníku
síci. Předseda poněkud nevhodně líčil. Vorwárts.

KRONIKA
JERZY URBAN, vládní mluvčí Jaruzelského režimu, uvedl, že za posledních
pět let emigrovalo z Polska mimo jiné
21 tisíc absolventů polských univerzit,
z toho 8000 inženýrů a 2000 lékařů. Ur
ban to označil za národohospodářskou
Škodu v miliardové výši.
BALKÁN PATŘI jen balkánským náro
dům, napsal albánský list Zeri i Populit,
ústřední orgán komunistické strany
List odsoudil "jakékoliv imperialistické
vměšování", kvůli kterému už národy
poloostrova v historií mnoho vytrpěly.
Podle názoru pozorovatelů v Tiraně
byla tato slova jednoznačně adresová
na Sovětskému svazu.
MÉNĚ DEVIZ sklidila NDR v minulém
roce - místo plánovaného růstu zahra
ničního obchodu se Západem o 6 pro
cent vývoz naopak poklesl o 3,3 pro
centa na 176 miliard marek (1986 ještě
182 miliardy). Neúspěchy exportu do
kapitalistických zemi se připisují nízké
kvalitě většiny východoněmeckých vý
robků,
SLOUŽIT SE ZBRANÍ odmítá stále ví
ce mladých Poláků. Jak nedávno ozná
mila polská ekologicko-pacifistická
skupina "Svoboda a mír", jsou pro od
mítnutí vojenské služby stále znovu
odsuzování mladí Poláci k vysokým
trestům na svobodě, ačkoli Polsko uzá
konilo - podobné jako většina západ
ních zemí - možnost náhradní civilní
služby.

Jelínka
obrovské, vypasené, růžolicí uzené
koleno. Tentokrát zbledli i Němci,
z lákavého masa sotva uďobli a celé je
sežral pouze přidružený tajemník.
Rozjařeny předseda zapomněl nad
žvancem na spor a přistrčil mi svou
nedopitou vodku. "Na, napij se, ať se
rozveselíš. Copak, tobě to nechutná?"
"Při práci nepiju," řekla jsem stroze.
Němec na mně visel očima a úpěnlivě
žadonil, abych vysvětlila, že už dalši
becherovku nechce, což jsem učinila
ráda.
"Von nevi, co je dobrýho," dolili mu
s chechtotem. "Jen si dej, vždyť jsi
funkcionář!"
Předseda se nahnul nad stůl a začal ně
meckého soudruha líbat. "Ten je
vožralej jak prase," zahýkal pak blaže
ně a obrátil se ke mně. "Hele, přelož mu
— jakej je rozdíl mezi pánským přiroze
ním a —"
"Tak to vám nepřeložím," řekla jsem
klidně.
"Cože? A proč?"
"Jednak jsem vás už upozornila, že
končím, a kromě toho sprostý vtipy
nepřekládám Náhodou jsem taky žen
ská."

Nedůvěřivě se na mě zahleděl a poté
zaječel na tajemníka: "Karle, vona to
nechce překládat!"
"Nech ji bejt, s tou nic není," opáčil
mladík ztěžklým jazykem. "To tenkrát
v Berlině byla s tlumočníci větši legra
ce. pamatuješ se? Ta byla ochotná
dělat až do rána ..."
"To byla jiná kost. " zazářil předseda.
"Jen škoda, že pak dostala ty krámy — "
Měla jsem pocit, že všechnoztichlo, ale
zdálo se mi to. Jen Němci na českou
besedu hleděli nechápavě: političtí
pracovnici se řehtali na celé kolo a mně
zvlhlý ruce nenávistí.
Jen jeden řidič se na mě podíval a
vstal. "Tak vážení, měli byste pomalu
končit Mě sem soudruh náměstek jen
půjčil s tím, že musím být bezpodmí
nečně do osmi zpátky. Búde deset —
tak co kdybyste dopili a zaplatili: lá jdu
do auta a čekám čtvrt hodiny."
Vzal si bundu a zmizel, rytíř Bajaja.
Za dvacet minut jsme byli v autech a
cestou do Prahy jsem nepřeložila slovo
křižem. Obávám se, že to dodnes ne
chápou.
Účet v té hospodě samozřejmě nikdo
neplatil.

ZCENZUROVANÝ BILAK
Keď som sa na sklonku roku 1982 sťahoval do Spolkovej republiky, mal som
povinnost'předložit'zoznam knih, ktoré sichcem vziaťsebou Příslušné oddelenie Univerzitnej knižnice v Prahe mi v zozname vyškrtlo knihy, ktoré sa nepovoťujú vyvážať, teda knihy, ktoré sú doma na indexe, známe ako libri prohíbiti.
Bolo ich na 150 . . .
Na moje vefké prekvapenie - okrem
diel Masaryka, Beneša, Peroutku, ako
aj knih mojich kolegov-historikov Pichlíka, Gajana, Olivovej, Solleho a iných,
ktoré vyšli v rokoch 1968-69, boli tam aj
díela Václava Kopeckého 30 rokov
KSČ z roku 1951 a potom rozsiahla
kniha ČSR a KSČ, ktorá vyšla k 40. výročiu vzniku republiky. Tá druhá bola
napisaná viacmenej ako památí politi
ka a jednoho z vedúcich vládnucej
strany, blízkého spolupracovníka Kle
menta Gottwalda Kopecký ju konci
poval skutočne velkoryso - mala mať
takmer 2000 stráň Vyškrtli mu z nich
dve třetiny, no aj tak vyšlo dielo rozsa
hem pozoruhodné.

Že už vtedy Kopeckého zcenzurovalí a
nedovolili mu vydať všetko, na čo si pospomínal, svědčilo o ístej nenormálnosti. Kopecký bol známy svojou mnohovravnosťou, najma svojim sklonom k
prezrádzaniu pikantností z prostredia
vedenia strany, z parlamentu, z vlády,
prosto zo všetkých miest, kde sa pohy
boval. A boli to pikantnosti neraz dosť
nevhodné; vyvolávali protesty postih
nutých. Napokon. ako sa ukázalo na
příklade z roku 1982, Kopeckého dielo
podlahlo neuprosnej cenzúre normalizátorov Predsa o "rodnej straně" sa
nehoráznosti nesmú rozšiřovat
Zcenzurovaný Kopecký mi prišiel na
um, keď som sa dozvěděl, že v polovici
marca Bratislavčania márne stáli před
pol Siestou (vtedy sa otvárajú Stánky)
fronty na Pravdu na nedeťu. kde už po
dvakrát predtým vyšli výňatky z pripravovanej knihy Vasila Bilaka. Připrave
ný a už publikovaný seriál v Nedetnej
Pravdě vzbudil neočakávaný ohlas a
ludia teda vytvořili před novinovými
stránkami fronty. Tentoraz však sklá
rnám' - tretie pokračovanie Bilakových

památi nenašli Ktosi "hoře" Bil'aka
zcenzuroval. Uvážil zrejme, že nemož
no všetko vyzvonit o súdruhoch z roku
1968, keď boli prl moci právě tak, ako
pri nej zostali za normalizácie až doteraz.

NEJLUXUSNÉJSI HOTEL Berlína stojí
ve východním sektoru města. Nový
Grand hotel postavil japonský koncern
Kajima za 200 miliónů DM. Je přepy
chový, vkusný a pohodlný do poslední
podrobnosti. Občané NDR se však v
Grandu ubytovat nemohou Vítáni jsou
pouze ve čtyřech z 10 restauraci a barů
Na otázku, zda tu mohou přenocovat
hosté z jiných zemi východního bloku,
odpověděl generální ředitel hotelu:
"Pokud nemohou platit západními va
lutami. poprosíme je. aby šli jinam."
VIETNAM se stává cílem turistických
cest bývalých amerických vojáků, k
nimž se prý komunistické úřady i oby
vatelstvo chovají velíce přívětivě. Jak
napsal TIME 3/88 v reportáži "Welcome Back to Vlet Nam", jezdi dnes volně
do vlasti i vietnamští uprchlíci ze
sedmdesátých let, kteří mezitím získali
americké státní občanství.
ELEKTRONIKA, zejména spotřební,
patří k nejdynamíčtéjším odvětvím
dnešní Číny. Znatelný růst životni úrovně v ČLR se v posledních osmi le
tech projevuje mimo jiné v masovém
nákupu televizorů, včetně barevných.

PREZERVATIVY polské produkce po
skytují pochybnou prevenci proti po
četí - při použití prý průměrné 90 pro
cent pryžových pomůcek praská Na
psal o tom nedávno západní tisk s od
voláním na nejmenovaného varšav
ského gynekologa.
NEČTETE ZADARMO? Tuto otázku
klade pravidelně svým čtenářům vyni
kající švýcarský Zpravodaj. Nezlobte
se. jestliže se stejnou otázkou setkáte
i v Právu lidu. Netýká se pochopitelně
nikoho z 378 čtenářů, kteří předplatné
na letošní rok uhradili ještě před obdr
žením účtu. A pochopitelně ani Vás.
kteří jste zaplatili do měsíce po
obdrženi čísla 1/88.

Vasil BH'ak má podobnú vlastnost, akú
mal Kopecký: sklon k prostoduchej vý
povědi, so snahou akcentovat pikant
nost istých scén V istom zmysle to
prejavil poviackrát, naposledy aj v medzinárodnom meradle v rozhovore so
západonemeckým Spleglom

V serláloch, čo dosial' vyšlí, sa připomí
nalo kto, kedy a s ktorým generálom
připravoval puč v straně roku 1968, aby
zachránil Novotného. Zrejme niektori
ešte žijúci generál! alebo dóstojníci sa
cítili byť poškodeni, čl ohrození.
Podobné mohlo napadnúťaj iných politikov. čo dosial' zostali pri moqi, že sa
o nich čosi z roku 1968-69 bude písať,
připomínat pikantérie Keby sa iba
spomínalo. ako urobil Bitak, že Dubček
sa chválil svojim "českým strýkom". to
by přešlo, veď išlo oodbavenú veličinu.
Ale čo ak Bilak sa vytasí s čímsi, čo pří
liš hlboko načíera do partajnej kuchy
ně a poodhaluje světlo?

A tak sa stalo vrchnému stranickému
ideologovi, že ho zcenzurovalí. Podob
né, ako jeho predchodcu Václava Ko
peckého. A móže sa tiež staťs jeho kni
hami - najma s tou o "pravdě" - Pravda
zostala pravdou, že saskončia na inde
xe podobné ako knihy Kopeckého.
Ako vidieť, ti. čo rozkrúcajú ideologic
ké mlyny cenzury, sami před nimi nezostávajú neohroženi. Ale to je už všet
ko známe z histórie KSč - tie mlyny
melú ich dielo ešte za života.

Ján Mlynářík

ANIKÓ ŠAFRÁN, pohledná maďarská
herečka, která proslavila v odvázaných
filmech budapeštského režiséra Miklóse Jancsó bez tísnících textilií,
vstoupila mezi politickou prominenci.
Provdala se za Jánoše Berecze, 57,
člena politbyra a tajemníka ÚV maďar
ské komunistické strany. Občané prý
oblíbenému Bereczovi, jehož první
žena tragicky zahynula, pozdní štěstí
přeji. Mrzí je však, že nyní zřejmě ne
bude v Maďarsku promítán Aničin nejnovějši film, ítalsko-maďarská pornokoprodukce "Všeobecná morálka."
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Půvabné město Konstanz na německo-švýcarském pomezí u Bodam
ského jezera se zapsalo tuze negativné do českých dějin: 6. června 1415
zde byl před městskými hradbami upálen Mistr Jan Hus, odsouzený
Kostnickým koncilem jako disident a úchylkář; tehdy se říkalo kacíř.
Čeština se za to Konstanzl vytrvale po staletí msti ponurým překladem
“Kostnice." Ale ať Konstanz nebo Kostnice, fakt je, že jlhoněmecké
město pociťuje dluh, pěstuje Husův kult, má Husovu ulici, Husův
pomník a Husův dům, ale navíc I živý zájem o českou kulturu, který se
znovu výrazně projev! i letos v létě.

ÚSPĚCH BEZCU
A SKOKANŮ
XV. zimní olympijské hry v kanadském Calgary byly po dlouhé době
zase onou "nejhezčí olympiádou všech dob,” kterou si přejí zažit di
váci a sportovci každé nové olympiády. Po letech bojkotů a neúplné
účasti, sporů o “amatérský" status, hrozících finančních bankrotů
přehnaných snah o komercializaci se Kanadě podařilo uspořádat
olympijské hry, jež si tento superlativ skoro v každém ohledu zaslouží
(prezident olympijského výboru Samaranch označil hry za “dosud
nejlépe organizované").
Vše začalo neobvyklým rámcem, do
něhož byly zimní hry zasazeny. Hlavní
stadion pro 65 tisíc lidí svou velikosti
připomínal letni olympiádu. Také ho
kejový a poprvé krytý rychlobruslařský
stadion byly prostorné a architekto
nicky hezky vyřešené Zahajovací a
závěrečná show, obě perfektně pro
vedené šesti tisíci účastníky včetně
pravých Indiánů na koních, překonaly
dosud známá měřítka Nápaditost
aranžérů, barvitost kostýmů a pohád
kové ovzduší jednotlivých čísel očaro
valy publikum Rovněž sportovní pro
gram svým rozsahem (řada nových
disciplin, demonstrační druhy sportů),
počtem zúčastněných zemi (57)a vy
rovnanosti bojů předčil hry minulosti
Z československého hlediska byla
olympiáda v provincii Alberta zajímavá
v mnoha aspektech. V hledištích zá
vodišť se objevila spousta našich kra
janů z USA a Kanady, kteří dobře za
padli do pestrého koncertu nejrůznějšich národností. Jeden Kanaďan če
ského původu se dokonce díky svému
úřadu staral o zdar celého podniku:
federální ministr sportu Otto Jelínek,
někdejší mistr světa v krasobruslení
dvojic (v Praze 1962).
A propos krasobrusleni. Je nejen,
spolu s hokejem, kanadským národ
ním sportem, ale také dlouholetou
doménou Čechoslováků, závodníků a
trenérů. Protože momentálně nemáme
žádné borce světové třídy, vyznáme-
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navaji se aspoň čs. trenéři, žijící v exi
lu Je málo známo, že dnes existuje
vedle čs. tenisové školy i velmi úspěšná
škola krasobruslařská. Jména jako
Nepela (olympijsky vítěz 1972), Fajfr
a Sketnický mají výborný zvuk v od
borných kuloárech Jejich choreografický vtip a technická rafinesa jsou
žádány zejména v Německu, Francií
a Itálii. Díru do světa zatím udělal hlav
ně Martin Skotnický, který trénuje
francouzský pár sourozenců Duchesnayových. Jejich volný tanec “Jeskyn
ní lidé," fascinující a avantgardní, byl
v Calgary nejvíce diskutovanou kreaci.
V doprovodu amerických krasobruslařek byla také dvojnásobná mistryně
světa let 1949-50, Alena “Ája" Vrzáňová, žijící v New Yorku.
Z našich sportovců měli (skoro již
tradičné) největší úspěch skokani a
běžci. Hokejisté tentokrát zklamali.
Jejich naději na medajli asi odvál vitr
"chinook.“ který v průběhu her pocu
chal leckteré plány. 6 místo (ve finále
jsme porazili jen senzačně stříbrné
Finy) je odrazem faktu, že náš hokej
v současné době prodělává generační
přelom a postrádá velké hráče, kteří
by strhli "zelenáče” a rozhodli střet
nuti. Symptomatické bylo, že jsme v 5
finálových zápasech vstřelili pouze
12 branek.
Nejvíce překvapili nordičtí běžci, kteří
HUSŮV DŮM V KOSTNICI je sídlem
ve štafetě na 4*10 km dobyli bron
pěkného malého muzea s expozicí
zovou (vyhráli Švédové před Sověty)
o reformátorovi a jeho době. Exponáty
a porazili Švycary, Italy, Nory a Finy.
většinou dodala — a vzorně uspořáda
Novináři se shodli v názoru, že to byla
la — oficiální pražská Společnost
jedna z největších sportovních senzaci
Husova muzea. Ze se to neobešlo bez
celých her Radim Nýč, Václav Korun
obvyklých ideologických manipulaci,
ka, Pavel Benc a Ladislav Švanda tím
především důkladného odnábožendosáhli nejlepšího výsledku v dějinách
stveni Mistra Jana Husa, a že jednu
čs běžeckého sportu Švanda navíc
ze zdí zdobi velikánský citát "klasika"
obsadil cenné 11. místo v lyžařském
Zdenka Nejedlého, je zřejmě daň,
maratónu na 50 km. Ženám se naproti
kterou musela Kostnice za pražskou
tomu nepodařilo navázat na velké uochotu zaplatit.
spéchy minulých let, jen ve štafetě do
běhly na 7 místo. Také sdruženáři
(skok a běh) si nevedli špatně. V těžké
konkurenci si štafeta vybojovala čest
né 6 místo, Miroslav Kopal byl v in
dividuálním závodě sedmý.
Čtvrtým číslem čtrnáctého ročníku
Hned dvé medajle sl "vylétali" zna vyšel na sklonku roku naposledy "Hlas
menití skokani, obě na středním můst Bohemie," exilový časopis, který pů
vodně založil redaktor Antonín Strnad
ku: ostřílený rek Pavel Ploc stříbrnou
a nebojácný nováček Jiří Malec bron jako věstník Čs. kulturního a sociál
zovou (Dluhoš byl 14.) Vítězný Fin ního sdruženi Bohemia v Kolíně nad
Nykánen skákal v životni formě a vy Rýnem. Po úmrtí zakladatele a prvního
šéfredaktora se deset let o Hlas Bohe
hrál neobyčejné velkým náskokem.
Junior Malec se opravdu vytáhl a na mie starala "parta dvou, tři zapadlých
vlastenců" (podle vlastního vyjádření);
své prvni olympiádě strčil do kapsy
také mistra světa 1987 Jiřího Parmu, duší podniku byl kolínský krajan ing.
který celou sezónu pokulhával za loň Sulc.
skou formou a v Calgary obsadil v o "Dřivé narozeni exiloví borci” prý
bou závodech pouze podřadná místa
časopisu vytýkali, že se málo strefuje
Pro Ploce samého byl vynikající výkon do komunistů, a noví uprchlici údajně
na menším můstku značným překva nad Hlasem Bohemie zvedali obočí a
pením (na větším skončil pátý), proto nos pro "radikální pravičácký konzer
že mu vyhovuji spíše velké a mamuti vatismus": to je ale natolik běžné exi
můstky
lové dilema, že kvůli tomu časopisy
Také v alpském lyžování dosáhli naši nezanikají. Redakce vědí, že nelze
borci několika dobrých umístění, vyhovět všem. O skutečných důvodech
hlavné v kombinaci sjezdu a slalomu. zániku vypovídá nepřesněji poslední
V mužské disciplině byli Jurko 5. a úvodník Hlasu Bohemie:
Bireš 8. v pořadí, v ženách to dotáhly
"Když jsme někdy kolem roku 1980
Kebrlová na 5. a Medzihradská na 6
vylepšili úpravu, přešli na menší formát
místo Navíc obsadila Medzihradská
pěkné 10. místo vpodstatněsilněji ob a začali Hlas Bohemie tisknout v tiskár
ně. narůstal příjemné počet odběrate
sazeném speciálním slalomu.
Nejúspěšnějšímí sportovci XV zimních lů. Celkový náklad se začal blížit tisí
her se stali "létající Fin", skokan Matti covce, a zatímco soudruzi v Praze
Nykánen a "holandský expres", rychlo- připravovali zákon o legalizaci, my
bruslařka Yvonne van Gennip. Oba jsme se vznášeli v oblacích. Posílali
získali 3 zlaté medajle a byli korunová jsme Hlas Bohemie do celého světa,
ni na "královský pár" olympiády Gen- dokonce dva výtisky do Brazílie, ně
nipová nepatřila k favoritům a svými kolik do Austrálie a jeden na Nový
nečekanými vítězstvími znechutila Zéland. A pak přišla upravenecká vlna,
sériové šampionky z Dederonie Úcty která všechny naše naděje: na další
hodný výkon podala rovněž 34letá zvýšení nákladu, na text-computer
západní Němka Monika Pflug-Gawe- atd. smetla. Počet platících odběratelů
nus, olympijská vítězka 1972 na 1000 začal najednou prudce klesat, a klesl
m Svou pátou rychlobruslařskou tak, že jsme se na podzim 1984 vážné
olympiádu a aktivní dráhu zakončila rozhodovali další vydávání časopisu
7 mistem na 500 m a německým re zastavit Dostali jsme tenkrát tolik
pěkných dopisů, lístků a telefonátů,
kordem.
K velkým osobnostem her dále patřili že jsme se nechali přemluvit a psali,
sovětská běžkyně Tichonova (2 zlaté kreslili, opravovali, střihali, psali obál
ky a lepili známky dál. Dnesjsmeskon1 stříbrná), švédský běžec Sván (2
zlaté), alpští lyžaři švýcarka Schnei čili u 300 (slovy tří set!) výtisků (a to
při — Jen v Kolíně a okolí — prý asi
derová a Ital Tomba "La Bomba" (oba
3000 Cechů a Slováků) a náklady na
po dvou zlatých), rychlobruslař Guspoštovné a především tisk stouply ta
tavson (2 zlaté pro Švédsko) a výcho
kovou měrou, že ani mimořádné dary
doněmecký biatlonista Rótsch (rovněž
našich lékařů a lépe situovaných kra
dvě zlaté). Celkovým vítězem olympá- janů spolu se zvýšeným předplatným
dy se po hubenějších letech opět stali
nemohou tu situaci zachránit. Vedle
Sověti (11 zlatých, 9 stříbrných a 9
narušené rentability je zničené i naše
bronzových), jejichž otřesenou morál
sebevědomí a uražena naše hrdost..
ku zřejmě pozvedlo Gorbačovovo
uvolněni. Nám i jiným by ovšem při
Jsou to smutná slova. Redakční útě
šlo velice vhod, kdyby ruský impecha, že se zánikem časopisu krajanský
riálni ledovec začal tát také v nesporživot v Kolíně a okolí samozřejmě ne
tovmeh oblastech
Pavel Stiller končí. že sdruženi Bohemia e. K bude

Kostnické "Mezinárodni hudební dny"
1988 se budou konat po sedmatřícáté
— a zároveň naposled. Počínaje příš
tím rokem je vystřídá "Bodamský festi
val," k němuž Kostnice spoji své síly
s městem Friedrichshafen a s SWF.
Jihozápadním rozhlasem.
Letos od 13 srpna do 4. září tedy zazní
"labutí zpév" dosavadního kostnického
hudebního festivalu. Vyzní holdem
české kultuře, dosud zcela jedinečným
na německé půdě.
Série koncertů bude zahájena 14
srpna Dvořákovou Novosvétskou
v provedení Bodamského symfonické
ho orchestru s pianistou Ivanem Mo
ravcem 17. srpna vystoupl pražské
Trio Marimba. komorní hudba se Stamicově kvartetem následuje 19. srpna,
karlovarský symfonický orchestr pod
taktovkou Duglase Bostocka a s čelistou Bohuslavem Pavlasem koncer
tuje 21. srpna. Dvořákovu "Stabat
Mater" uvede Sbor čs. rozhlasu spo
lečné s bodamským sborem BSO 24
srpna.

Festival vyvrcholí 31. srpna koncertem
Brněnského komorního orchestru
s čembalistkou Zuzanou Růžičkovou
a posléze závěrečným koncertem
4. září se smetanovským programem
České filharmonie pod taktovkou
Václava Neumanna.
Kromě této tradiční části bude festi
val doprovázen pestrým rámcovým
programem Made in Czechoslovakia.
Hned 13. srpna navštíví Kostnici "die
goldene Simme" Karel Gott, který má
mezi západoněmeckými babičkami
početné zástupy ctitelek; chybět ne
budou ani obvyklé čs. folklorní sou
bory.

Nová formace pražského Černého
divadla, skupina "Imaginativ" vystou
pí v Kostnici 20. srpna. K-rámcovému
programu patří také večer šansonů
Hany Hegerové 3. září.

Hlas Bohemie
i nadále pořádat kulturni akce a kra
janská setkáni, v nás nevyvolává pocit,
že se tedy tak moc nestalo.
Jsou politické exily, které si ještě po
padesáti letech dokáží v cizině udržet
vlastni univerzitu, vlastni gymnázia. A
jsou emigrace, jejichž někteří přísluš
nici nepociťuji ani náznak studu, když
jejich dítka už po roce v cizojazyčném
prostředí drajvuji káru po srůveji nebo
dostávají k vajnachtům fógla.
Každé zaniklé exilové nakladatelství,
knihkupectví, každý zlikvidovaný
svobodný časopis je kus prohrané
bitvy o naši budoucnost, kus zániku
naši vlastní identity, o důvod méně,
proč jsme vlastně odešli z domova,
o připomínku více naší lhostejnosti,
vlažnosti, našeho konzumního způso
bu myšleni. . .
Stokrát nic umořilo Hlas Bohemie — a
hrozí záhubou ještě nejedné aktivitě
cenné a v podstatě nenahraditelně.
Hrstce idealistů, kteří zaniklému ča
sopisu věnovali po deset let jednoho
krátkého lidského života každou vol
nou chvilku, patří náš stisk ruky, slovo
díků, slovo lítosti a slovo studu.
lw

Kromě toho se připravuje salonní kon
cert na jedné z lodí bodamské flotily,
četba z nových literárních dél, malý
filmový festival s díly Miloše Formana.
Jiřího Menzla a Jaroslava Soukupa,
loutkové divadlo pro děti, džezový
večer se skupinou Bíttová — Fajt a
různé výstavy děl českých výtvarníků.

Co se chystá
Duch proti tankům
Dvacáté výročí přepadení Českoslo
venska armádami Varšavského paktu
připomene švýcarská skupina SVU
na své 5. evropské konferenci, která
se bude konat na téma "Kultura a ná
silí” v sobotu 20. srpna.
Historikové, sociologové a politolo
gové z anglických, francouzských,
holandských, německých a švýcar
ských univerzit budou v řadě předná
šek a diskusí analyzovat zkušenosti
střední Evropy z konfliktů mezi kul
turou a politickým násilím.
Na konferenci bude navazovat manifestačni večer solidarity s českoslo
venským lidem, na němž promluví
býv. člen švýcarské vlády dr. Rudolf
Friedrich a dřívější rektor basilejské
university prof. dr. Jan Milič Lochman.
Manifestační večer se koná ve 20 hodin
v sále hotelu Bellevue v Bernu.
Předběžné přihlášky k účasti na kon
ferenci a případné rezervace hotelu
přijímá sekretariát švýcarské skupiny
SVU: O. Komersová, Obermattstrasse
10. CH-3018 Bern. tel. (031) 34 08 77
po 18. hodině.
ČESKOSLOVENSKÉ SYMPOSIUM
s vědeckou a kulturní náplní, které
se konalo loni v Holandsku s velikým
úspěchem, je plánováno i letos Dě
jištěm má být restaurace Groenendaal
v Heemstede jižné od Haarlemu v so
botu 29. října. Účastnici si budou mocí
v dopoledním a odpoledním programu
vyslechnout populárně vědecké před
nášky s kulturními vložkami, večer
bude možno si pohovořit (a případně
i zatančit) při hudbě. Předběžné při
hlášky přijímá mj. prof. dr. Ivan Gaďourek, Westerse Drift 88. NL-9752
LK Haren.

LETNÍ ŠKOLA STORSAND 1988 se
bude konat v týdnech 30-32, přibližně
od 25. 07. do 12. 08. Rodiče děti od 9
do 13 let si mohou vyžádat přihlášku
na
Hana Konůpek
G. Vigelandsv. 44
N-0274 Oslo 2
Na téže adrese se mohou přihlásit
dospěli dobrovolnici. Potřebujeme
pomoc v kuchyni, při vyučováni češti
ně a různých dalších aktivitách.

A na závěr
TYTO ČTVRTLETNÍ noviny neobědnávám Nejsem marksista a mé zna
losti ani zkušeností mne zavedly jinam.
Mnoho štěstí přeje
p g švédsko
Ač se ani my nepokládáme za marxisty,
respektujeme Vaše rozhodnuti. Dobrá
přáni srdečně opětujeme.

Závazná objednávka
Přihlašuji se za nového odběratele Práva lidu a zavazuji se
zaplatit roční předplatné DM 20,- (nebo ekvivalent) v Evro
pé, případné v mimoevropských zemích (individuální doru
čování leteckou poštou) US$ 10.- nebo ekvivalent.
Jako nový abonent dostanu na uvíta
nou knižní prémii. Kromě toho získá
vám nárok inzerovat bezplatné v rub- ..........
rikách "Práci hledají" a "Seznámení". Datum
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