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Krize československé společnosti se prohlubuje

Nejistá pozice Jakešova vedení
Urychlení přestavby, ale . . . • Jakeš — perfektní "správce moci"? • Svérázná
perzonálni politika • Politikařeni místo skutečně politiky • Oligarchové z aparátu
— vedeni izolované od společnosti • Král je nahý! • Rovnováha provazolezecká •
Omezený reformní ootenciál • Sílí tlakv domácí i zahraniční •
Bezprostředně po převzetí žezla bylo obtížné Jakeše politicky
zařadit. Na jedné straně bylo možné se domnívat, že má úmysl
a možnost provést radikální příklon k sovětské politice perestrojky. Pro to mluvila jeho odhadovaná poslušnost ve vztahu
k Moskvě, jeho novost v pozici prvního muže a stále naléhavější
potřeba proces přestavby v Československu začít vážně a
rychleji uskutečňovat. Při tom bylo ovšem třeba se ptát, jestli
člověk s jeho minulostí a politickým intelektem a s jeho mocen
skou základnou a klientelou může být vůbec schopen takový
náročný politický obrat provést.
Zlověstné symptomy Jakešovy ne
schopnosti začít něco opravdu nového
se začaly množit s příchodem jubilej
ního roku 1988 Křečovitá snaha odlišit
se od roku 1968 vedla k nevídaným
logickým a politickým kotrmelcům.
Občasná sovětská podpora této linie
nezakrývala ani pro Jakeše skuteč
nost. že se sovětské vedení v dohledné
budoucnosti bude nakonec od vojen
ského zásahu v roce 1968 přece jenom
výslovně distancovat.
V Jakešově podivné logice měly snad
útoky na Pražské jaro a brutální poli
cejní zásahy proti Chartě, katolíkům
a nekonformnim skupinám otevřít
politický prostor pro rychlejší a ra
dikálnější přestavbu čs. společností.

Nelze přehlížet, že Jakeš skutečné
podstatné přiblížil plánované ter
miny pro zavedení klíčových opatření
společenské a ekonomické reformy
a urychlil přípravu reformy. Tak např
zákon o státním podniku platí od 1 7.
tohoto roku, už se provádí reorgani
zace centrálních orgánů, se kterou se
původně počítalo až v roce 1990

Přesto nebylo dobře možné definitivně
posoudit, jak radikální a důsledná
bude Jakešova politika přestavby

vcelku a z dlouhodobého hlediska.
V tomto směru přineslo dubnové
zasedáni ÚV KSC poněkud jasno.

Bude užitečné začít jeho hodnocení
od perzonálních změn. I když se ne
jednalo o změny ve špičkových funk
cích, je jejich vypovídací schopnost
mnohem větší než slovní prohlášeni
o nové politické linii.
Provedené perzonálni změny mají
v převážné většině povahu povýšeni,
kterého se dostalo celé řadě funkcio
nářů.

Povýšeni byli:
Jan Fojtík, tajemník ÚV KSČ a
Ignác Janák, tajemník ÚV KSC
Oba se stali členy předsednictva
ÚV KSC.
Miroslav Zavadil, předseda ÚRO a
člen sekretariátu ÚV KSC sestál kan
didátem předsednictva ÚV KSC.
František Hanuš, vedoucí tajemník
středočeského KV KSC sestál členem
sekretariátu a tajemníkem ÚV KSC.
Jako členové ÚV KSC byli kooptováni:
Ján Gajdošik, od 2. 11 1987 vedoucí
tajemník středoslovenského KV KSC,
Rudolf Hegenbart, až do května 1987.
kdy bvl jmenován místopředsedou
vlády CSR, pracovník aparátu KSC,
kde byl naposled zástupcem vedoucí
ho ekonomického odděleni ÚV.
Ivan Knotek, od dubna 1987 vedoucí
tajemník západoslovenského KV KSC,
Vladimír Kunovjánek, ředitel Ústavu
marxismu-leninismu ÚV KSC,
Otto Liška, od 12. 12 1987 vedoucí
tajemník východočeského KV KSC,
Vladimír Pátek, vedoucí oddělení
ÚV KSC,
Štefan Rybář, od dubna 1985 tajemník
městského výboru KSS v Bratislavě.
Ondřej šallng, tajemník západoslo
venského KV KSS.
Miroslav Štěpán, tajemník MV KSC
v Praze a
Miroslav Zajíc, od dubna 1987 vedoucí
oddělení ÚV KSC.
Členem ÚV KSC se stal rovněž dosa
vadní kandidát ÚV Vasil Mohorlta, kte
rý je od roku 1987předsedou ÚVSSM
Dva z nových členů ÚV KSC se stali
členy jeho sekretariátu a sice Mohorita
a Štěpán. Další dva z výše jmenovaných
členu ÚV KSC byli zvoleni do národo
hospodářské komise tohoto orgánu a
tři do ideologické komise ÚV KSC
mezi nimi také Vladimír Konovjánek.
Rozbor politického obsahu Jakešova
referátu na dubnovém zasedáni ÚV
KSC a výčet faktů o povýšeni stranic
kých funkcionářů a o odchodech
z funkcí dovoluje několik závěrů.

Koláž Karla Trinkewitze

Daniel Strož

21. srpen 1968
Neusínám
každý rok v stejný den
v tutéž dobu . . .
Tolikrát jste už vysvětlili:
Vlastně se vůbec nic nestalo
vůbec nic
Přátelé zatoužili pouze
po bratrském políbeni
Protáhlo se

(Ze sbírky “Traumland" 1985)
Obrys/Kontur — PmD, Mnichov

Z referátu jsou zřejmé některé obrysy
Jakešovy politiky: Za kouřovou clonou
stálého opakování zásady vedoucí
úlohy strany se programuje pro eko
nomickou reformu (od samého jejího
počátku na konci padesátých let)
zřejmě nutný odchod strany od pří
mého zasahování do běhu hospodář
ství a společnosti. Dále je zřejmé, že
se zaváděni reformních opatření neodkládá jako za Husáka na dlouhé
lokte, ale že se opravdu urychluje.
Pozoruhodná jsou některá drobná
opatření spíše kosmetického charak
teru, která mají levné restaurovat po
pularitu vedení — jako nahražení bez
pečnostních kontrol aut zavedením
značkových oprav. Západní praxe
ovšem naznačuje, že to je sotva správ
ná cesta. Důležitější by bylo vzít bez

pečnostní orgány na uzdu a to je zá
vislé na hluboké demokratizaci a zrně
né politického a právního systému.
Slušné chováni policie nemůže být
nějakým blahovolným darem vedení,
nýbrž věcí zásadní orientace systému
a politiky.
Z předsednictva ÚV odešel pouze
Kapek. Neodešel zřejmé ze zásadních
politických důvodů Podle hlášení
jedné západní tiskové agentury zbavil
se ho Jakeš proto, že se Kapek snažil
získat v Praze popularitu jako rozhod
ný zastánce ekonomické reformy
Vcelku se dá říci, že u moci zůstalo
I nadále to vedení země, které odpoví
dá za potlačení Pražského jara a za
dvacetiletou stagnaci společnosti.
Odchodem Kapka a příchodem Fojtí
ka a Janáka nebyl poměr sil mezi
konzervativními a podmíněně reform
ními silami nijak podstatně změněn.
V očích čs. společností může toto
vedení, podobně jako předtím vedení
Husákovo, sotva věrohodné reprezen
tovat obrat od politiky stagnace k radi
kální přestavbě společnosti. Stále
hlasitější verbální přitakáváni k sovět
ské perestrojce a zřetelné urychlo
vání tempa zaváděni prvků domácí
přestavby, které lze pozorovat zej
ména od prosince 1987. nenašlo do
posud odpovídají ' perzonálni vvraz.
kterým by byl na příklad odchod Bilaka
Zběsilé útoky na Pražské jaro a zoufa
lé pokusy odlišit současnou sovět
skou i domácí přestavbu od hlavních
linií Pražského jara, stejnějako zostře
ní bezpečnostních zásahu v poslední
době, představují zřejmé pokus rozší
ření politického prostoru čs. pře
stavby. Má to svoji, i když perverzní
logiku: Radikální rozchod s politikou
normalizace a hluboké změny ve smě
ru tržně orientované ekonomické
reformy a demokratizace politického
života jsou v očích tohoto vedeni
možné jen tehdy, když si nikdo nedo
volí říci, že král je nahý, tedy, že to
všechno v této zemi začínalo už před
dvaceti lety. Zabránit vyslovení této
zřejmé pravdy je absolutním cílem
tohoto vedení: z toho vyplývá zvláštní
československá karikatura glasnosti.
I tuto část politické kvadratury kruhu
Jakešova vedení bylo možno perzonálně manifestovat: na příklad odcho
dem Štrougala. Ani to se nestalo. Stej
ně jako odchod Bilaka znamenal by
také odchod Štrougala masivní poru
šení provazolezecká rovnováhy, ve
které se toto vedeni pokouší udržet.
Stabilita a rovnováha v politickém
a perzonálním smyslu, vyplývá z potřebv udržet si důvěru neostalinistickou restaurací společnosti To
nebylo v uplynulých 20 letech příliš
obtížné. Nyní je však změna kursu
stále naléhavější.
Požadavek stability, při nejmenšim
stability krátkodobé, je s touto změnou
kursu ve stále ostřejším rozporu Je
dokonce možné, že uplatněni poža
davku stability takovou změnu kursu
nakonec zcela znemožni. Jinými slovy:
k moci bude muset přijít zcela nové
vedení, nezatížené dosavadní politi
kou.
Krize tonoto vedení a společnosti sice
nedosáhla doposud takového stupně
jako v Polsku v roce 1956, kdy bylo
třeba jako zachránce volat Gomulku.
Tento stav se však blíží mílovými kro
ky. Tváří v tvář vývoji v Sovětském
svazu a doma se toto vedeni dostává
do stále větší Izolace. Jakkoliv se to
může zdát absurdní, je možné si už
dnes představit tak hluboký bankrot
dnešní politické garnitury, že bude
nucena obrazné řečeno volat po Dubčekovi nebo někom srovnatelném.
Krátkozrakost Jakeše a jeho mužstva
je nemalá: zatímco situace žádá odva
hu a fantazii, se kterou je možno do
sáhnout stability dlouhodobé, obětuje
Jakeš vše upevnění mocenské pozice
své a svých lidi a krátkodobé stabilitě.

DOKONČENÍ na str. 3

PERSPEKTIVY

Kresba: Igor Smirnov. Novoje Vremja

PRINCIP NADĚJE
Po Hradci Králové burácely těžké
motorky našich polských bratři, zneu
žitých pro špatnou věc, psal se 29. sr
pen 1968, a otřes z plačtivých projevů
navrátilců z Moskvy už jsme měli za
sebou. Něco jsem potřeboval z redak
ce Pochodně, deníku východočeské
ho KV KSČ, tak jsem se tam z Morav
ského předměstí vydal pěšky okupo
vaným městem. Na chodbě v prvním
poschodí mě uviděl redaktor Milá
Vltavský, a hned mě za rukáv táhl do
své začouzené komůrky: "Tady sised
ni a řekni, jaké ještě máme jistoty!"
Jediná jistota, jež nám nyní ještě zbý
vá, odpověděl jsem mu, je naprostá
jistota, že to je zase všechno na dvacet
let v kýblu.
Milá se mnou v podstatě souhlasil, I
když důsledky jsme z toho poznatku
nakonec vyvodili různé: on se stal
jedním z propagandistů husákovské
kontrarevoluce. a mně se jednoho dne
— zhruba po deseti letech — dostalo
té cti připravit první svobodné Právo
lidu po vynucené přestávce třiceti let.
Když jsem lepil "špigl" toho prvního
— vlastně nultého — čísla, zbylo mí
vedle tiráže na straně 4 (víc isme tehdy

neměli) trochu místa. Žádný psaný
příspěvek se tam nehodil, a tak jsem
tam dal kresbu. Byla to jedna z geniál
ně jednoduchých a myšlenkově hlu
bokých pérovek Ivana Steigra. Obrá
zek beze slov, který jsem sám nazval
"Princip naděje": pařez čistě uříznutý
nevysoko nad zemi, a z něho raší ma
ličkatý výhonek, známka nového živo
ta.
Snad jsem měl tehdy Míloví Vltavské
mu v Hradci Králové ještě prozradit, že
isem sice realista schopný se smířit
s černočernou perspektivou nejbližšich dvou desetiletí, zároveň však
historický optimista.
Než se z podtnutého pařezu mohou
slabé výhonky znovu vzepnout k slun
ci, než mohou dlouhou evolucí zesílit
v nový, statný kmen, to trvá leckdy
dlouho, pro nás smrtelné jedince pří
liš, příliš mnoho let. Ale /e to důvod,
abychom se zřekli vítězného principu
naděje?
Přiznám se. že bych se sovětského
časopisu Novoje vremja. Nová doba,
nebyl dřivé dotkl ani dobře izolova
nými kleštěmi. Nicméně léta šla, glasnost vyvstala, a nejednou jsem mezi
abonenty. A přistihuji se, že čtu se
zaujetím neien služebním.
Nedávno dorazil do Wuppertalu nový
výtisk Nové doby, a na straně druhé
jsem viděl kresbu, která se té naší
Steigrově velice podobá, i když vyve
dena tak trochu ve stylu socialistické
ho realismu.
Na cartoonu lze spatřit opět pařez
nemilosrdně amputovaný nízko nad
zemí, leč na rozdíl od Steigrova není
to on, který vyhání čerstvý výhonek:
na sovětském risunku raší — samo
topůrko sekery!
Nevím, zda tato symbolika bude sro
zumitelná každému sovětskému čte
náři časopisu Novoje vremja. Nám,
historicky vzniklému společenství
občanů středoevropské republiky
Československé, zajisté není třeba
podávat vysvětleni po lopatě: chápe
me okamžitě.
Čim^ déle si ovšem prohlížím to rašící
topůrko — z něhož se, věřte mi, upřím
ně těším! — tím více mne bolí pozna
tek sovětského kreslíře, že česko
slovenský pařez podtnutý sovětskou
sekerou je sám dodnes neplodný. Jak
dlouho ještě?
jifiLoewy

PRÁVO LIDU 3/88

0 VYBÍRÁNÍ
POPELNIC
(Úvahník)
Stalo se, že mi někdo doporučil požá
dat Národní výbor v místě bydliště
o poukaz do lázni, kde se léčí respirační obtíže alergické či jim podobné.
Přízní osudu jsem poukaz dostal a ve
svých důchodcovských letech odjel
poprvé v životě do vysokohorských
lázní. Takové zjištěni by samo o sobě
nestálo za úvahu. Sdělovat obecně
známou zkušenost o lázeňském pro
vozu není atraktivní, pokud by ovšem
nešlo o průvodní slovo ke snímku
zasloužilého pracovníka nebo dokon
ce hrdiny práce, ležícího v kovové
vaně, z niž prchají kysličité nebo
uhličité bublinky včetně záběru zdra
votnice masírující hrdinovo svalstvo
proudem vody.

Ač ne hrdina, byl jsem i já podrobován
podobné terapii — vstupoval a vystu
poval jsem z různých van, nechal se
balit do prostěradel a dek, vdechoval
a vydechoval páry vlhké i suché, pod
roboval své plíce testům podle Krištůfka. nechal si klást na prsa teplé až
pálící podušky, ale hlavně chodil po
lesních cestách, zasněženými dolina
mi. stoupal sráznými svahy a šplhal
k různým chatám a jezerům. Ale zej
ména jsem brzo ráno vstával, abych se
ještě před snídaní nadýchal svěžího
vzduchu na procházkách kolem lá
zeňských komplexů, hotelů, léčeben
a podnikových chat.

Při jedné z prvních ranních procházek
jsem prošel kolem muže, který se hra
bal v popelnici většího, širšího typu,
jaké jsou i na pražských sídlištích.
Pár metrů za popelnicí jsem se zasta
vil — zastavila mě vlastně otázka —
proč se ten člověk přehrabuje v od
padcích a co tam hledá? Co kdyby ho
viděl někdo z lázeňských hostů a ještě
navíc nějaký devizový cizinec nebo
dokonce novinář — to by byl šlágr
pro Sůddeutsche Zeitung o bídě
vyspělého socialismul
Vrátil jsem se zcela zaujat sociologic
kým aspektem situace, nikoliv obava
mi z pomluv státního zřízeni. Kouknu
na chlapa, vidím, že jde o občana
romské národnosti — v jedné ruce
síťovku, v druhé klacík. Abych zrušil
chvilkové napětí, ptám se:
"Tak čo, nájde sa volačo?"
"Ale najde, hTadám pře sviňu chlieb a
žemle."
Občanovi romské národnosti se zřej
mě ulevilo, že ho nechci zahnat od
práce či nějak šikanovat, neboť —
neboť i my máme své zkušenosti. Věci
odložené občany, podniky či institu
cemi do sběrných nádob jsou určeny
buď k vytřídění, spálení nebo na ve
řejnou skládku, ale ne aby si někdo
vybíral ze společného odpadu zbytky
jídel a vykrmoval si svoji soukromou
sviňu, kterou si individuálně zakoťe,
rozporcuje, zpracuje a taky soukromě
sní. Znám nejeden případ, že kusy
rezavějícího železa, už téměř zasy
pané zeminou a zarostlé, jsouce pod
nikavým jedincem zhodnoceny —
prodány do Sběrných surovin, se staly
důkazem pro rozkrádáni socialistické
ho vlastnictví a důvodem k odsouzení.
Je-li dovoleno vybírat ve vyspělém
socialismu popelnice čili nic, nejsem
si jist. Faktem je. že jsem s občanem
romské národností v brzských ranních
hodinách, kdy devizoví cizinci ještě
chrněli po nočních barových exce
sech, obcházel popelnice a "pomáhal"
mu shledávat zbytky chleba a bílého
pečivá — brambory vařené ani syrové,
slupky ani maso nebral. A tak jsem
objevoval mikrosvět popelnicového
odpadu, který je kouzelné věrným
i když páchnoucím obrazem lidské
každodennosti, z něhož lze čist o ma
sovém člověku mnohem přesvědčivěji
než z rýh jeho rukou či grafologického
rozboru
Moje spolupráce na vykrmováni sou
kromé romské svině měla mezihru
Jednou se majitel svině opozdil a já.
zaujat obsahem jedné z popelnic (byly
tam nahoře dámské kalhotky převá
zané šňůrou perel z jablonecké bižu
terie jako podivný doklad sexuální
symboliky), uvázal jsem si šátek přes
nos, abych minimalizoval popelnicové
pachy a kusem větve jsem začal odha
lovat svět zbytků minulého dne tří
hvězdičkového hotelu Pare du Monde
Nebral jsem na vědomi, že člověk
v elegantním koženém kabátě a kože
šinové čepici a s šátkem přes obličej,
prohrabujicici se v popelnici, musí
vzbudit pozornost každého kolem
jdoucího. Byl jsem trochu překvapen,
když se vedle mé ozvalo:
"Co tu hladáte?" Prohlásil to se zjev
nou zvědavosti uniformovaný přísluš
ník. Chtěl jsem popravdě odpovědět,
že "chlieb pre sviňu". ale můj smysl
pro hru mě donutil říct:
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"Ale nějakou zbraň. " Příslušník nutně
zpozorněl
"Akú zbraň?"
"No nejraději bych nějakou pistoli."
"Prosím vás. čo to hovoříte, akú pištoťu, to myslíte vážné?"
"No myslím to vážně, ale obávám se,
že tu vážně žádnou nenajdu."
Další otázky úřední osoby přerušil
zřejmé příchod Gábora Lórinze, vykrmovače soukromé svině ze spole
čenských odpadků, který příslušníka
slušně pozdravil, ale mé se hned ptal:
"Ako to dnes vyzerá, pán súdruh?"
"Gábore, stojí to za hovno, ani chlieb
pre teba ani pištol" pre mňa, iba jedné
dámské gatě v perlách."
Příslušník musel zřejmé pochopit
bizarnost situace a v duchu odložil
celou věc ad acta tím, že odešel s upo
zorněním:
"Lórlnz, čoskoro s tým skonči, začnú
chodit' 1'udia."
Gábor mě překvapil když na konto
mého objevu prohlásil.
"Sviňa perly nežerie, tie zavěsím starkej a gatky pro kišasoňku."
V dalších dnech, abych nevzbuzoval
zbytečně pozornost úředních osob,
jsem naopak já přestal věnovat po
zornost popelnicím. Ale když jsme
se po ránu s Gáborem potkali, neopo
menuli jsme se pozdravit a poinfor
movat:
"Tak čo. Gábor. dóbro?"
"Dóbro. pane, sviňa priberá."

Z vysokohorských lázni pro léčení
nemocí horních cest dýchacích jsem
odjel s dobrým pocitem, že já jsem
intenzivním dodržováním lékařských
dispozic ubyl na váze o plná tři kila,
zatímco Lórinzova sviňa podle přání
svého majitele, dík soukromé podnikavosti a šancím, které poskytuje
obsah popelnic, na váze přibírala.
Gábor slíbil, že mi pošle kus vyudenej
slaniny na okoštovanie. Jestli se u
mne v Karlině zastavíte, můžete
okoštovat se mnou.

Rudolf Battěk
Praha 14. května 1988

Kdo nepochopí tento rozdíl, nezná ani
rozdíl mezi svobodou a diktaturou,
Zvěrstva Američanů u My Laí nejsou
zapomenuta. Bylo tam na dvě stě
mrtvých. Při znovudobytí města Hué
Američany byl nalezen hromadný
hrob s 2800 mrtvolami, bylo prokázá
no, že mnozí byli pohřbeni za živa.
Poměr asi 1:10. ale v médiích je slyšet
vždy jen odsuzování Američanů.
Kdyby dnes někdo přišel s požadav
kem, aby Jižnímu Vietnamu byla vrá
cena svoboda a demokracie, byl by
považován za blázna. Návrat komu
nistické diktatury do Chile je ale
samozřejmým požadavkem mnohých.

Bohužel i PL uveřejnilo obrázek,
(z Chicago Tribune — pozn red),
který srovnává Vietnam s Afgánistá
nem. Vietnam 1975 — to byl konec
svobody. Afgánistán 1988 - doufejme,
bude konec diktatury.

OTAKAR ZOUFALÝ
D-7526 Neubulach

Říkat lidem pravdu

EKOLOGICKÝ PROTEST V NDR: Příslušnici hnuti Greenpeace protestuji proti
znečišťováni řeky Werry, kterou VEB Kali-Werk kontaminuje ročně čtrnácti
milióny tunami průmyslových solí. Proti demonstrantům neprodleně zasáhla
policie.

Příspěvek k teoriím o budoucnosti KSČ

Ohlasy

CO S NÍ, KAM S Ní?

Ještě Kopecký

V poslední době se opět debatuje
o Straně. Co s ni? — tázaji se někteří,
zatím co jiní dávají přednost klasické
tormuli: Kam s ni?

Někteří bývali členové, ale není jich
zřejmě mnoho, by se tam chtěli hlava
nehlava vrátit. Sen o vedoucí úloze
nedává jim spáti.
Jiným, jichž je zřejmě více, jde z toho
pomyšlení hlava šejdrem. Celkem
vzato je to hlavně otázka toho, jak si
kdo v posledních dvaceti letech do
plňoval inlormace o tom, v čem to
vlastně byl.
Osobně je mí to už celkem fuk, ale sám
jako bývalý člen Svazu chovatelů bych
se k tomu snad měl také vyjádřit, když
už máme ten jubilejní rok.

Zredukujeme-li to na podstatu, se
Stranou je to jako s mrtvým známým,
kterého člověk najednou vidi jak jede
po ulici v obrněném transportéru za
hraniční výroby.
Z tohoto zorného úhlu by patrně bylo
nejlepši řídit se všeobecnými předpisy
o nakládání s ostatky. Pro účely toho
to sloupce lze však také upozornit
na některé rady z Praktické hospo
dyňky. Vydal ji F. Strnadel a spol.
v Praze v roce 1912. To bylo osm let
před rokem 1920 a možná, že se s tím
tenkrát ještě dalo něco dělat.
Aktualizuieme-li to pro naše potřeby,
máme zde například návod, aby se
Strana naklepala, osolila a potřela
polotlučeným jalovcem. V kamenné
nádobě se pak zatíží prkénkem a záva

žím a nechá se ležeti ve studenu 3 - 4
dny. Když je napolo udušená, dá se na
pekáč, přileje se k ni čtvrt litru červe
ného vína, a upeče se do měkká.
Jiný návod navrhuje Stranu nařezat na
řízky, tyto naklepat, osolit a opepřit
a vložit do kuthanu. Kuthan s takto
opatřenou Stranou se pak dá do trou
by a peče asi dvě hodiny. Hotové se to
má zaprášit. Jelikož Strana vydatně
práší sama, nebude dodatečné prá
šeni zapotřebí.
Je také možné Stranu šlehat s osmi
bílky, a to tak dlouho, až zhoustne.
Po přidáni soli, květu a mouky je z toho
údajně omeleta.
Recept na afgánské čufty navrhuje
Stranu zbavit kosti a rozemlít ji v mle
cím strojku. K tomu se má přidat 7 dkg
pistácii — Idylická to představa z roku
1912. Po upečeni se to má vyklopit
a nakrájet na plátky, což nedávno
udělali s jednou sochou v Teplicích.
Zajímavý je také návod Stranu očistit,
zbavit žluče, dát do mléka a nechat ji
v něm do rána. Zbavená žluče, očiště
ná a vylouhovaná v mléku, měla by
Strana přestat zapáchat a po uvařeni
by měla být k jídlu. Našinci je ovšem
jasné, že bez žluči by to už nebylo ono.
Lenin to projektoval se žluči.

Do Strany je prý také možné nacpat
nádivku s přidáním jednoho vejce,
strouhané housky a citrónové kůry,
pokud ovšem jsou k dostáni citrony.
Před upečením se má celá Strana zašit.
Je to patrně nějaký recept z minister
stva vnitra.
Strana se prý též může udusit, nejlépe
s bobkovým listem. To se naposledy
stalo 1969-1970.
Praktická hospodyňka dále připouští,
že Stranu lze utlouci v hmoždíři. To
už se například stalo v roce 1938 s pol
skou Stranou. Náš zástupce v Exeku
tivě, nějaký Gottwald, to tenkrát ra
dostně odhlasoval.
Jako nákyp s rýži se má Strana poházet
hrozinkami, aby nebyla fádní. O to se
v poslední době pokouši několik členů
vedeni.
Toto je malá ukázka možností, co
všechno se dá se Stranou udělat, když
má člověk k ruce nápaditou příručku.
Cim se pak dílo zapije, nechťsi každý
občan a občanka rozhodnou podle
stavu svých potrubí.
Autor přeje všem bývalým členům
Svazu chovatelů veselou mysl, půl
zdraví. V kuthanu se to již vaři, byť
pod mírným plamenem.

Jiří Hochman

V OHLASECH z čísla 4/87 byl uve
řejněn příspěvek Jaroslava Holce
z Kanady, v němž autor ostře reaguje
na to. že jste v předešlém PL otiskli
projev herce Miloše Kopeckého. Při
pomíná. že Kopecký před několika
lety uváděl pořad "Krok do neznáma",
věnovaný problému emigrace, a pak
soudí: "Miloš Kopecký zřejmé dobře
ví, že tímto pořadem si přízeň poslu
chačů nezískal, tak se snaží vylepšit
si 'renomé', vždyťse mu přece nemůže
nic stát."
Je až šokující, s jakou jistotou posuzuje člověk žijící v New Ontariu, zda se
v Československu někomu může nebo
nemůže něco stát. Tady je obecné
Kopeckého vystoupeni hodnoceno
jednoznačné pozitivně. Kromě toho
musím pana Holce upozornit, že si
Kopecký renomé vylepšovat nemusel:
patří nepochybné v Československu
k nejpopulárnějším hercům. Na této
popularitě zmíněný pořad mnoho
změnit nemohl. Jednak proto, že jej
mnoho lidi nevidělo, jednak proto, že
taková vystoupení hlasatelů a herců
v případě, že přednášejí text, nebere
tady většina lidí příliš vážné.
M. J„ CS-61200 Brno

Měření dvojím loktem
MNOZÍ dnes srovnávají Vietnam
s Afgánistánem. K tomu je třeba tro
chu historie: Severní Vietnam — ko
munistická diktatura v čele s Ho-CiMinem — napadla svobodný Jižní
Vietnam, který vedl Ngo-Dinh-Diem.
Proti komunistickým agresorům přišli
Jihu na pomoc Američané. Celý svět
se pozvedl, lumpenproletariát vytáhl
do ulic, rozbíjely se výkladní skříně,
zapalovala se auta. Pod vlivem zfanatizované ulice byli i mnozí státnici, a
nakonec Američané museli z Jižního
Vietnamu odtáhnout. I pod Diemovým
následníkem. Nguyen Van Thiemem,
byl Jižní Vietnam schopen ubránit se
proti agresorům, ale nesmírná převa
ha vojenského materiálu, dodávaného
z SSSR, nakonec zvítězila Komu
nistická diktatura zachvátila celý
Vietnam. Ulice i státníci mlčí. Stati
síce (nejméně desetkrát tolik, než
v této válce padlo!) uprchly, statisíce
volily raději smrt v moři.
Porovnejme to nyní s Afgánistánem:
skoro celý národ se vzepřel sovětským
agresorům a bojuje s nimi již osm let.
Asi tři milióny Afgánců uprchly do Pá
kistánu a Iránu Ulice mlčí, tu a tam
se odhlasuje bezmocná a neúčinná
rezoluce, odsuzující tuto okupaci.
Až se vrátí moc v Afgánistánu do
rukou svobodně zvolené vlády, pak se
vrátí do země milióny uprchlíků.
Možná, že hrstka prosovétských kola
borantů odejde s okupanty, ale to
bude vše.

. . V OHLASECH Práva lidu 1/88 za
reagoval Ladislav Tabery z lowy (USA)
na můj článek "Dvě strany diskrimina
ce ", ve kterém jsem se snažil bez pří
kras popsat některé negativní (ale
také pozitivní) jevy, s nimiž se může
setkat našinec, který se usadí v San
Franciscu Nejedná se o žádný "nářek
začátečníků zaskočených událostmi",
jak to vysvětluje tento čtenář Kritické
názory na popisované jevy jsem získal
já (i jíní) během několikaletého poby
tu. A právě tak dnes, když už mám já
i ti, o nichž píši, slušné zaměstnání
a dobrý výdělek, stojím za každým ze
slov, která jsem napsal. Nevím, proč
bych měl měnit své názory jen podle
toho, jak se zlepšuje mé vlastní posta
veni. Navíc, jde-li o věci celkem obec
né známé. Jak jsem se dočetl nedávno
v australské "Panorámě", činí rovněž
Australcům nebývalé starosti příliv
uprchlíků z Asie a jejich zvýhodňování
na úkor emigrantů z jiných oblastí
světa. Proč bychom o tom měli mlčet,
děje-li se to ve velkém i zde v Kalifor
nii? A k tém pomocným organizacím.
Myslím, že ten problém nakousl ne
dávno i Ota Ulč v rozsáhlém výzkumu,
který prováděl mezi našimi uprchlíky,
když napsal, že pomocné organizace
si v uprchlických táborech všemi
možnými metodami přetahují "dušič
ky". Pročpak? Samozřejmé, našinci,
kteří tráví často dlouhou dobu v lág
rech či penzionech jsou rádi, když je
přijme některá ze zámořských zemí,
jsou (a jsme i my zde) vděčni za jakou
koli pomoc sponzorské organizace.
Měla by to však být opravdu pomoc
nezištná, lidem by mělo být poskytnu
to to, na co stát pro ně dal prostředky.
Někdy se to nestává — jak jsem se od
bývalých uprchlíků dozvěděl, mělo
např. obohacováni se členů jedné
z pomocných organizací před lety
v Sacramentu i soudní dohru. Proč
o tom mlčet? Zastávám názor, že
bychom my. kteří jsme se někde usa
dili měli popisovat své zkušenosti,
kladné či záporné Informovat ty, kteří
na odlety do zámoří teprve čekají, roz
hodují se. kam jít. Mlčet o vlastních
zkušenostech není poctivé.

VLADIMÍR KfiíŽ
San Francisco, CA

K—231: Monument patří
VŠEM obětem komunismu
K-231, časopis Klubu bývalých po
litických vězňů v exilu, který vychází
v Torontu, uveřejnil v květnovém čísle
dopis nejmenovaného mukla žijícího
nyní v Německu. Mimo jiné se v něm
říká:
. . . Z Vašeho časopisu vyplývá, že
Památník má být postaven českým
a slovenským obětem teroru, even
tuálně českým, slovenským a rusínským. Prosím Vás jako křesťan, za
myslete se na tím. nemél-li by ve jménu
Pravdy ten památník být postaven
obětem komunistického režimu v Čes
koslovensku všech národností, tzn.
včetně Němců. Maďarů a evt. Romů,
resp. Židů Nápis na něm by. myslím,
neměl žádnou národnost vylučovat.
Mohl by například znít: Všem obětem
komunistického teroru v Českoslo
vensku (bez rozdílu národností a vy
znáni) . . ."
Názor, se kterým jistě souhlasí na
prostá většina bývalých politických
vězňů ve vzpomínce na bratrskou soli
daritu, která nás za mřížemi a ostna
tým drátem spojovala proti společné
mu vězniteli. Výbor K-231 na připo
mínku zareagoval okamžitě a kladně:
Ano, režimem byli zabiti například
i Poláci. Jugoslávci a další. Památník
/eurčenpro všechny zavražděné
režimem.
Zatím není rozhodnuto, zda torontský
monument bude mít podobu skály
anebo — podle návrhu výtvarníka
Jana Kristoforiho — kříže. Sbírka na
památník vynesla podle sdělení K-231
již 15.000 kanadských dolarů.
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Budoucnost Evropy:
MNOHONÁRODNÍ STÁT

NEJISTÁ POZICE JAKEŠOVA VEDENI
Krize čs. společnosti se prohlubuje...
Taková politika vede nevyhnutelné
k hluboké krizi, k bankrotu.

Provedené perzonálni změny jsou vý
razem neschopnosti Jakeše a jeho
vedeni dosáhnout dlouhodobé stabili
ty na základě radikální změny poli
tického kursu ve směru věrohodné
přestavby společnosti.
I zde se Jakeš ukazuje jako úzkostlivý
byrokrat, malicherný technik moci,
člověk, který nikdy nedělal revoluci
a nebyl by ji ani schopen dělat, jako
člověk, který ovládá pravidla orga
nizačních intrik typických pro systém,
ve kterém vyrostl, který však není
schopen jej radikálně změnit.
Jako správce moci v daném systému
je perfektní. Podařilo se mu upevnit si
pozici v centru moci zcela mimořád
ným a důsledným způsobem: povýšil
bez výjimky pouze pracovníky stra
nického aparátu, tedy vesměs lidi
kteří jsou na něm závislí. Se standard
ním voláním po větším zastoupeni a
vyzdvižení aktivních dělníků, rolníků
a intelektuálů, kteří pracují mimo
mocenský aparát, do funkcí v ÚV a
v ostatních mocenských grémiích si
hlavu nedělal. Předsednictvo ÚV KSČ
se stalo ještě ve větší míře výborem
pracovníků aparátu. Větší změny, kte
ré rovněž upevňuji jeho moc se mu
podařilo provést v sektretariátu ÚV.

Mimochodem provedené perzonálni
změny dělají v řadě případů dojem
odměny za podporu a potvrzuji tak
informaci, že svržení Husáka bylo
dílem spiknuti stranického aparátu
organizovaného Jakešem.

Na krátkozrakosti Jakešovy perzonální akce nemění nic ani to, že povýšeni
byli zejména lidé mladší a zpravidla
dobře odborné připravení. Hlavní
problém je to. že Jakeš obětuje sku
tečnou politickou změnu, která je stá

"... a nakonec se stane, že co v nor
mální společnosti zastávají celé insti
tuce, musí zvládnout jedinec, dokon
ce od společnosti odříznutý. A společ
nost sama pracuje pouze na sebezničeni a mění se v živnou půdu několika
nepříliš zajímavých jedinců", vysvět
loval jsem na závěr Kitty, Holanďance
dokončující studia slovanských jazy
ků. Poznal jsem ji než jsem jel v březnu
do Austrálie. Přišla udělat do školního
časopisu rozhovor s Danou, protože
Dana začala u nich na škole vyučovat.
Teď je Dana pryč a já řeším problém,
co uskladnit do poliček, kde jedno
celé desetiletí leželo ženské prádlo.
Tedy mám problémy, kterým rozumí
všichni, kromě těch, kterých se sku
tečně týkají. Kitty přišla s mladistvě
zachmuřenou tváří se mnou probrat,
jaké to je. Já na to zpočátku lstivě
přistoupil, neboť mužský, hozený do
pralesa osaměni, se stává zase lovcem.
Když mi zakázala lovit, došlo mi za
hanbeně, že tuto noc halt strávím s fe
jetonem.
Vzrušující to moc neni, protože lidi
to budou číst až za čtvrt roku. Jak tedy
ve fejetonech konkurovat starému
mládenci z Nerudovky či sekernikovi
z Veletrži? Jeden měl v Čechách úplně
tištěné noviny, druhej tam má alespoň
rukou ťukanou Petlici, kdežto já mám
po ruce teď už jen rozestavěný Rotter
dam, obehnaný pasoucími se krávami.
A když bych se v Nerudově balóně
vznesl nad město a vitr mě hnal na
východ, viděl bych travnaté čtverečky
rozdělené vodníma strouhama. mezi
nimi plánovitě nasázená holandská
městečka, pak bych zahlédl krabičky
bezkonkurenčně fungujicícho ně
meckého průmyslu a pode mnou by se
otevřel kraj, který si hustotou obyvatel
nezadá ani s tím nejvyplašenějšim
mraveništěm.

A tam dole, v tom nekonečném kober
ci německých střech je jeden domek,
kde redaktor těchto novin osamo
ceně opravuje chyby v sazbě, která
přišla z Kanady zase se zpožděním.
“Tak napiš, jak jsi byl v Austrálii. Tam
máme ještě málo odběratelů," ráčkoval ze zahraniční dálky prakticky pan
redaktor.
"A to je ten problém," vysvětloval jsem
neulovítelné Kitty za trest: "Osamoce
ní redaktoři v cizím prostředí, osamo
ceni autoři v cizím prostředí, osamo
ceni disidenti topiči se v policejních
vodách, ale když to dělat nebudeme,
umlkne hlas, který může mluvit i česky
i svobodně. Ale když to pak po sobě
čteš, stejně dostaneš divný pocit, že
přes všechnu tu snahu ani čeština ani
svobodnost úplně nehraje."
"A v A ustrálii jsi zpíval česky?" otázala
se holandský. Podíval jsem se na ni též
očima plnýma pochopení. Austrálie...

le naléhavější a která by se týkala pozi
ce vedeni státu za posílení své mocen
ské pozice osobni. To neni politika,
ale politikařeni, které nemění zásadní
parametry společenského vývoje
v Československu a je pro obyvatel
stvo nezajímavé a lhostejné.

V projevu před shromážděním východoveetfáleké SPD V Paderbornu
komentoval dr. Peter Glotz, člen předsednictva Sociálnědemokratické
strany Německa a její bývalý generální tajemník, návrh nového pro
gramu strany. Vyjádřil při této příležitosti hluboké přesvědčeni tvůrců
programu, že budoucnost Evropy nespočívá ve státech národních,
nýbrž ve společném státě mnoha národností.

I když nesdílíme stanovisko, ve kterém
je přání otcem myšlenky (a které je
typické pro celou řadu kritiků režimu)
a netvrdíme, že zavedeni tržních me
chanismů je bez odstranění součas
ného čs vedení zcela nemožné, pova
žujeme reformní potenciál tohoto
vedení a jeho politiky za velmi omeze
ný. Mimo jiné proto, že politice tohoto
vedení neni obyvatelstvo ochotno při
nést žádné oběti, bez kterých se po
krok ekonomiky a zavedeni reformy
sotva obejde.

V devatenáctém století proběhl v Ně
mecku proces, který z desítek roz
drobených státečků vytvořil nejprve
celní spolek a později národní stát.
Podobné se dnes vyvíjí proces po
stupné evropizace. Pro zásadní pro
gram SPD ovšem nepostačuje pojem
Evropy, který zahrnuje pouze dnešní
Evropské společenství. Peter Glotz
podtrhl: “Jestliže v zásadním smyslu
mluvíme o Evropě, myslíme celou
Evropu." A dodal, že "Gesamteuropa"
neni alternativou k západoevropské
integraci.
Západoevropské sjednocení je nutné,
i když je zatím pouze “maloevropskou"
integrací. Státy RVHP by si měly uvě
domit, jaký značný ekonomický vý
znam bude mít i pro ně vývoj společ
ného západoevropského vnitřního
trhu.
Je absurdní, že mnozí politikové —
také sociálně demokratičtí — mají
v hlavě vždy jen západní část konti
nentu. kdykoliv mluvi o Evropě. Dr
Glotz pak prohlásil doslovné:

NĚKTERÉ NÁPISY na transparentech
lotyšských demonstrantů neni nutno
překládat — výzva Rudé armádě, aby
táhla domů, je srozumitelná i v anglič
tině, a také srovnáni KGB s SS každý
porozumí.

Na druhé straně by ovšem mělo být
jasné, že tržní ekonomický tlak nestojí
primárné na morálce a politickém
přesvědčení, nýbrž na ekonomickém
přinucení. Budou-li podniky a lidé
postaveni do tvrdých institucionálních
tržních podmínek, budou přinuceni
podávat odpovídající výkon. Před
pokladem je, že tento tlak nebude
změkčován oportunistickými institu
cionálními a politickými koncesemi.

Zdá se však, že politický prostor re
formy může i toto vedeni ještě pod
statné rozšířit, aniž by se vzdalo moci.

Dobře míněná
rada

Předpokladem pro to je větší zdržen
livost v útocích na Pražské jaro a jeho
protagonisty a postupná revize kraj
ních pozic tzv. Poučení. V tom směru
stoji současné vedení pod stále silněj
ším tlakem domácim i zahraničním.

Probíhají revize Brežnévovy zahranič
ní politiky a výsledky sovětské stranic
ké konference z poloviny tohoto roku
to jasné ukazují.

Jiří Sláma
Mnichov, červen 1988

Náš fejeton

LOTYĚSKÝ NÁPIS na tomto transpa
rentu znamená v překladu: "Věčnou
slávu obětem stalinismu".

HLAVOU DOLŮ

DOKONČENI ze str. 1

Když mi Tomáš Novotný napsal, že
bude zájezd do Austrálie, šel jsem
si koupit mapu světa. Chvílí jsem se na
ní díval, pak ji zase sroloval s pocitem,
že je to blbost. Pak přišla letenka.
Teprve když jsme přelétali Libanon,
Sýrii, Irák a letěli nad Perským záli
vem, ožil jsem strachem o život. Vždyť
se tady všude válčí a letadlo se čtyřmi
sty lidmi na palubě ve výšce pouhých
deseti kilometrů přece neni žádná
neviditelná papírová vlaštovka!
Po mezipřistání v Bahrainu začlo sví
tat a já osel prospal celou Indii. V Sin
gapuru se přesedaloajá měl pár hodin
na bloumáni letištní halou. Okolo mne
prošla moc pěkná holka, s barevnými
vlasy trčícími na všechny strany, oble
čená v černé síti. Otočil jsem se po ni.
Vedle mne se zastavila pani s nákupní
taškou, otočila se též a z úst jí vyklouzlo:
“Bože!" Podíval jsem se po ni a zahlédl
ty polabské roviny plné jitrnicové
romantiky a špekové poezie. S úlevou
mi došlo, že jsem v Singapuru. Baba
ale stála neochvějně na návsi Českého
Morálkova, či Tučných Nadávkovic.
Kdepak, tamtudy neprojde nic, ani
hodně slušně učesaná perestrojka.
Všechno umlátěj knedlikama.
A pak jsme letěli dál, stále na jih, ale
teď už do chladnějších krajů.
Začínal jsem v Perthu. Na letišti mě
čekal Jirka Lochman, písničkář a cir
kusák. Toho já bych tu nečekal. Ale
závodní výbor čs. cirkusů mu před
deseti lety z politických důvodů zaká
zal krotit lvy. Tedy vyčadil. Dnes je
jedním z nejznámějšich australských
fotografů divokých zvířat. Co mi se
ženou vyprávěli o australské přírodě,
se sem nevejde a taky o to teď nejde.
Jel jsem odehrát dvanáct představení
pro Čechy a moc jsem od toho neče
kal.
Před devíti lety zrušili už tehdy plá
novaný zájezd kvůli fejetonu Požár
v bazaru, takže jsem čekal spíše uví
táni palcátem. Oni zase čekali zarputi
lého řvouna se sukovici, takže překva
pení i úleva byly na obou stranách.
Až se zdálo, že místo od místa já i pub
likum se probouzíme z emigrantské
zapšklosti. A nebýt ponurých zvěsti
z Rotterdamu, byl bych na závěr i šťast
ný. Když jsem viděl, že rozřehtám i po
únorově pohlaváře obce sokolské,
trochu mě zamrzelo, že jsem je párkrát
rozzlobil.
"Čtyřicet let už jsem v emigraci, ale tak
hezkej večer jsem ještě nezažil," říkal
mí jeden dědek v Sydney, který by mě
do toho dne pravděpodobné nejraději
nechal kamenovat. "Ale je to tak,"
pokračoval, "myslet si můžem každý,
co chcem, hlavně, že isme všichni pro

ti bolševikům.” Řečeno možná trochu
jednoduše, ale přesněji to nejde.
Takže pokorně přiznávám, že toleran
ci se můžeme stále učit na všech bře
zích našich, dnes už časově tak roz
sáhlých emigrantských proudů.
Tedy jak to ještě jinde popíšu, bylo
v Austrálii dobře. Perth je tichý a zele
ný jako zapomenutý kousek ráje, Adelaide se zálivem a vinicovými kopci
okolo má v sobě cosi ženského půva
bu, Melbourne, otevřená antarktickým
vrtochům rozváží svou půvabnou antikvárni tramvajovou šiti věčně bludné
ho Evropana, Sydney se svým monu
mentálním gaudiovským skalnatým
pobřežím by i duši rozervané nabídla
svobodu a Brisbane se odvážně vyda
lo napospas severním tropickým deš
ťům. A že se mi zpět do toho evrop
ského jara, plného nových lásek, ne
chtělo, vrátil jsem se ještě na týden
do podzimně zbarvených kopců ko
lem Adelaidy.
"Na co myslíš?", ptala se mě tarr,
australská holka v hospodě.
"Na život," odpověděl jsem po pravdě.
"Vypadáš tak nějak filozoficky," za
smála se a pozvala mě druhý den ksobě
na večeří. Ale tu noc už jsem chodil
v Singapuru po čínském městě, sledo
val hrající si krysy a rozpačité kočky
s usekanými ocasy a ještěrky přepa
dávající obrovské šváby. Vlhký nehyb
ný tropický vzduch byl plný smradu
z otevřené kanalizace a hořících svaz
ků voňavých tyčinek.
A pak už se zase vzneslo letadlo a když
se nad Pákistánem rozednilo, ukázali
nám na světelné mapě, že přeletíme
Kábul a míříme do Ruska. Tak jak je to
s těmi všemi válkami? Když jsme při
letěli do moskevské oblasti, zatáhla
se okénka svobodného australského
letadla a my se museli povinně dívat
na film. Venku svítilo slunce a zuřila
glasnost.
Nad Polskem jsme mohli zase rolety
zvednout. Na zasněžených Krkono
ších jsem vypotřeboval zbytek filmu
a byl dojat, že proti slunečnému Polsku
se Čechy koupaly pod bílou mlžnou
hladinou, ze které vystupovaly mohut
ně věžívoté mraky. Už zase vařejty svý
knedlíky!
"V Austrálii jsem zpíval česky," odpo
věděl jsem Kitty. "A hned bych se tam
vrátil. Tam je dobře, jenom měsíc tam
chodí naopak."
"Jak je to možné?", podivila se.
"Člověk tam totiž chodí hlavou dolů.'
Chvíli se na mne napnutě dívala a pak
jsme se dali do smíchu.

Jaroslav Hutka
Rotterdam 14. června 1988

V poslední době se množí případy,
že “čerství” uprchlíci z Českosloven
ska z netrpělivosti podnikají všelijaké
experimenty, aby na vystěhování do
USA nemuseli čekat tak dlouho, jak je
nyní v kraji zvykem, aby se vyhnuli
úředním formalitám, obešli AFCR a
jiné pověřené organizace, obešli se
bez sponzorů apod. Jakkoli pochopi
telné jsou jejich pohnutky, tak ne
efektivní a kontraproduktivní jsou
jejich skutky.

Vyskytly se připady, že se jednotlivý
uprchlík vydal do Spojených státu
jako černý pasažér, v pevném pře
svědčeni, že to s imigračními úřady
"nějak vodržkuje". Nevodržkoval; moc
se divil, když za ním zapadla mřížová
dvířka vězeňské kobky.
Jiný vykuk přiletěl do USA z Německa
na turistické vizum, aby hned na le
tišti J. F. Kennedyho v New Yorku "za
žádal o politický azyl". Stačil vykouřit
na americké půdě všehovšudy dvě
cigarety, než ho rezolutní Yankeeové
posadili do nejbližší Lufthansy směr
Frankfurt. Drahý výlet — a nakonec
zmařená šance na legální vystěhováni
do této země.
Nejinak dopadli koumáci, kteří se
vydali rovněž do Spojených států
vybaveni pouze turistickými vízy,
skálopevně přesvědčeni o tom, že na
místě samém lze vždycky všecko "ně
jak zařídit" — povolení k pobytu, pra
covní povoleni atd. Jeden z nich do
konce zkusil (patrně pamětllv svých
čs. zkušenosti) zkorumpovat imigrač
ního úředníka umaštěnou desetidolarovkou.
Neméně iluzorní a nebezpečné jsou
pokusy, vloupat se do USA "zadními
vrátky": z kanadských Niagara Falls
do stejnojmenného amerického mě
stečka, anebo přes “zelenou hranici”
z Mexika do USA. Je střěžena i v černo
černé noci pomocí Infračervených
dalekohledů, takže naděje na Infiltraci
je nepatrná, pokud dotyčný neni Mexi
čan s podrobnou znalosti terénu, který
okamžitě za čarou ochotného bratra
má.

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

"Někteří z nás se opírají zády o Ber
línskou zeď, hledí zasněně směrem
k Atlantiku a sni o exportu obráběcích
strojů a dovozu oliv. Za jejich zády,
mysli si, leží země Hunů. To však je
nesmysl. Za nimi leží města jako Var
šava, Budapešť a Praha: to jsou evrop
ská města."
Důrazně požadoval dr. Glotz "přepažujícistruktury" mezi západní Evropou
a východní části střední Evropy. SPD
vítá intenzivnější kontakty mezí Ev
ropským společenstvím a RVHP vitá
však také všechny bilaterální a multi
laterální kontakty mezi evropskými
státy.
Pro uskutečněni sjednocené Evropy
jsou mnohé perspektivy. Zásadní
program strany má smysl jen ten
krát, jestliže místo dnešních kompro
misů směle formuluje perspektivy
zítřka.
s. u. e.

O čem se mluví
REGIONÁLNÍ KONFERENCE Čs. so
ciální demokracie se konala 11. červ
na v Londýně. Kromě členů strany z
Velké Británie se jednání zúčastnili
také dva delegáti z kontinentu — dr
Karel Hrubý ze Švýcarska a ir. Jiří Gut
z Nizozemí.
ČS. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE oficiál
ně vyzvala jak Socialistickou interna
cionálu tak Evropský parlament, aby
obě instituce při příležitosti 20. výročí
přepadení Československa sovětský
mi ínterventy požadovaly odchod ci
zích vojsk ze země a právo na sebeurčení Čechů a Slováků.

PAMÁTNÍK OBÉTEM stalinismu bude
zřízen — v Moskvě! Rozhodlo o tom
počátkem července politbyro KSSS.

LIDOVÉ NOVINY — pražský samizda
tový časopis vysoké úrovně — podni
ká další kroky k legální registraci.
Úřední šiml mává paragrafy, zavádí
"přestupkové řízení", komise ONV
potahuje redaktora Jiřího Rumla,nic
méně karavana jde dál. Znamenité
číslo 6 (červen) otevírá článkem “Pás
mo důvěry především doma" Vřele
souhlasíme.
E. BAHR A E. EPPLER, vedoucí před
stavitelé západoněmecké SPD, pronesli
projevy na evangelickém církevním
dnu 11. a 12. června v Erfurtu, NDR
Východoněmečtí posluchači, jichž se
dostavilo mnoho tisíc, odměnili dlou
hotrvajícím potleskem zejména Epplerova slova, že "mocni jsou bezmocní,
když cítí, že se mění vědomí lidí".
PAMĚTNÍ DESKA pro sudetoněmeckého sociálně demokratického politika
Wenzla Jaksche byla 4. června slav
nostně odhalena ve Vídni-Ottakringu
na průčelí domu Lmdauer Gasse 3436 Nápis na desce říká mimo jiné:
"Vášnivý zastánce rovnoprávnosti
národů. Sláva i tragika sudetoněmeckého dělnického hnutí jsou úzce spja
ty s jeho jménem." Oslavy se zúčastni
lo přes 500 osob — Rakušané, Němci i
početná skupina Čechů — a také
Jakschova vdova Joan a jeho děti
Mary a George.

ROGALISTA JOSEF H. 24. unikl 7
července spektakulárním způsobem
z Československa: Ve 4 hodiny ráno
odstartoval z kopce u Břeclavi s dra
kem vlastní výroby a za ranního roz
břesku zdárné přistál na oranici blízko
Bernhardsthalu v Dolních Rakousich.
Nebyl však sám: pevné připoután k tá
tové břichu překonal hranici i jeho
tříletý synek David. Po šťastném při
stání odjeli oba chlapci autostopem
do Traiskirchenu.
SOUKROMÉ CESTY sovětských
občanů do kapitalistických zemi se
loni zdvojnásobily, povolovací for
mality byly podstatné zjednodušeny.
Také žádosti o vystěhování jsou vy
řizovány benevolentněji, pouze asi 2%
podaných jsou nadále zamítány Pro
hlásil to R Kuznécov, vedoucí vízo
vého odděleni ministerstva vnitra
SSSR.
PODSTATNÉ UVOLNĚNÍ pasové
politiky v Polsku a Maďarsku a zna
telná liberalizace cestováni dokonce
i pro občany SSSR údajně nezůstane
zcela bez následků ani v Českosloven
sku Podle spolehlivých zpráv z Prahy
uložil ÚV KSČ příslušným orgánům,
aby "přezkoumaly dosavadní politi
ku vůči emigrantům"
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DVĚ VZPOMÍNKY
Když Sel můj táta v neděli "na vejlet",
jak říkal, vypadal jako vandrák. Jed
nou, když jsem Sel s ním, jsme narazili
na tábor cikánů, kteří k mému převelkému překvapeni přijali mého tátu
v /eho vandráckém ohozu mezi sebe.
O to větší bylo mé překvapeni, když
mi jednou po návratu z nedělního
vandru povídá: "Cestou na nádraží
jsem viděl ministerskou limusinu a
chtěl se někam ztratit, ale nebylo kam.
A tu najednou ta černá nestvůra zasta
vila přímo přede mnou a vystoupil pan
ministr a rovnou ke mně a třese mi
rukou — Nečas. Lidi se otáčeli a divili,
s kým se to pan ministr zastavil, s ja
kým pobudou. Mne nikdo v tom ouboru nepoznal, to je výhoda těch hadrů.
Ale jeho poznal hned každý."
Takový byl Jaromír Nečas. Upřímný,
vlídný, laskavý, bez sebenši známky
vlídný, laskavý bez sebemenší známky
bombastu, nabubřelosti a jiných ne
řestí, jakými mnoho politiku tehdy
oplývalo. Muž rovné páteře a slov
až do konce.
Před válkou býval guvernérem Pod
karpatské Rusi, kde si nejen oblíbil
ukrajinský zpěv, ale také osvojil vy
tříbený smysl pro sociální problémy.
Nebylo tedy divu, že pak byl nejúspěšnějšim ministrem sociální péče, které
ho předválečné Československo mělo.
Za protektorátu byl předsedou Nejvyššiho cenového úřadu a současně
členem podzemního hnuti. Jeho ob
líbenost u von Neuratha ho přímo
předurčovala k této riskantní hře.
Když mu bylo gestapo na stopě, za
chránil se útěkem do zahraničí. Celá
zloba nacistů se pak vybila na jeho
manželce a dceři, které nemohl za
chránit. Jejich životní pouť skončila
v osvěčimském pekle.
V první československé vládě za války
v Anglii byl státním ministrem. Měl
pak konflikty se svým ministerským
kolegou Outratou — rovněž státním
ministrem — a prezident Beneš vyřešil
situaci tim, že oba ministry zbavil úřa
du. Za čas přijal Outratu zpátky — zlí
jazykové v emigrantském Londýně si
šuškali, že potřeboval jeho finanční
vliv u britské vlády, kde Outrata uplat
ňoval licenční práva na kulomet znač
ky Bren a z nich financoval českoslo
venské vládní zřízeni za války. Jaro
míra Nečase zpět do vlády nikdy už
nepřijal. Z konfliktu s Eduardem Out
ratou si Nečas odnesl svou první mrt
vici. Uchýlil se pak do jižního Walesu
a oblíbil si jeho lid. Když jsem s ním
naposledy mluvil, kladl mi na srdce,
abych spoléhal na Welšany vice než
na své spoluobčany z Československa:
"Ukrajinci a Welšaně jsou lidé se zla
tými hrdly. Nikdo se jim ve sborovém
zpěvu nevyrovná. Praví slavíci. Welšané máji mimoto zlaté srdce. Držte
se jich, příteli, ti vás nikdy nezklamou."
Tak mluvil ten muž vysoké postavy
a měkce hebkého hlasu. Za tmavými
skly jeho brýlí byly oči plné zklamání
nad lidskou malosti. Byl příliš čestný,
aby někomu lichotil. Příliš rovný na
prostředí plné patolízalstvi. Několik

MlleJ Vašku,
o Chartě teď čtu často. Frankfurter
Allgemeine píše na první straně o tom.
jak vás vláda napadá. Zdá se. že se
v pražské gubernii načalstvo matičce
Moskvě odrodilo a že je na čase, aby
prijéchal revizor z centrály a pořádně
gogolovsky jim dal zabrat.
No, já tyhle věci pamatuji z června
1968. Ještě mám někde schovaný člá
nek, který jsem tehdy poslal Rudýmu
právu: že demokratizaci ohrožuji
okresní a krajští funkcionáři. Nyní to
zažívá Gorbačov stejným způsobem.
Jenže, jak kdysi řekl Kája Marxik, co
se v dějinách jednou odehraje co tra
gedie, podruhé už to běži jako fraška.
Já stále ještě mám emigrantský syn
drom: zdává se mí, že mě po Praze
honí Uzlové. Ale na dnešek jsem měl
sen veselejší. Zdálo se mi, že jsem
v Praze roku 1968 a kráčím s průvo
dem jásajících Pražanů na Hrad. Jak
to ve snu už bývá, věděl jsem zároveň
i to, co se děje dnes a tak jsem vyvo
lával pod Hradem provokativně Husá
kovi pod oknem: Ať žije perestrojka.
ať žije glasnosť!
Ne, že bych na to věřil, nýbrž jen proto,
abych zlobil Husáka. A tak /sem v tom
veselém snu měl náhle pocit, že mohu
létat a skutečně jsem se jako malá
náhražka Supermana vznesl nad stře
chy Hradčan. A zároveň jsem věděl, že
mám takzvaný létací sen a mohu si
přát snít cokoli.
Jak /sem tedy vzlétal stále výš. vzpo
mněl jsem si na piseň, kterou jsme
zpívávali v Sokole: Jen dál a dál, jen
výš a výš. až nad oblaků lem. až od
hor k horám uvidíš tu celou českou
zem!"
Skutečně jsem viděl pod sebou celé
Československo jako na mapě Evropy
a rozhodl jsem se zaletět do Moskvy,
abych viděl, jak to vypadá tam. Jak
to ve snech bývá, v mžiku jsem tam byl.

KAREL KORNELL (1920-1988)
měsíců před koncem války zemřel na
další záchvat mrtvice. Prezident Beneš
výslovně zakázal všem osobnostem
československého exilu účast na
Nečasově pohřbu. Zášť vůči muži, kte
rý se nedovedl přetvařovat, který si
nepotrpěl na lichotky, šla za hrob.
Jaromír Nečas byl čestný člověk, pln
pochopeni pro jiné, slušnosti, s jakou
se hned tak nesetkáme. Často na něho
vzpomínám. . .
Bylo to o vánočních prázdninách roku
1938. Po Mnichově, po smrti Karla
Čapka. Byl jsem uprostřed oktávy,
když jsem se s nim setkal — poprvé
a naposled. Můj táta mi říkal, že s pro
fesorem Mackem studovali u slavnéhc
Albína Bráfa než se stal ministrem kra
janem v rakousko-uherské vládě. Ted
jsem jel za profesorem Mackem do
Prahy s dopisem od jeho bývalého
kolegy ze studií, kterým jsem se mu
měl představit. Protože byl čas vyso
koškolských prázdnin, vyhledal jsem
ho v parlamentě, v klubu Národní
strany práce, jak se tehdy sociální
demokracie jmenovala.

Uvítal mne pán vysoké postavy, jehož
obličeji dominoval dlouhý šedý vous
a laskavé, moudré oči za přehradou
zlatě orámovaných brýli.
"Tak co mi nesete? Jak se daří vašemu
otci v této bídné době?‘Skromně jsem
odpověděl na první otázku, na druhou
jsem reagoval tim. že jsem se vytasil
tátovým dopisem. Pan profesor jej
pozorně přečetl a pravil:
"Na vašeho otce se živě pamatuji. Byli
jsme tehdy esa u starého Bráfa, který
z nás chtěl udělat c. k. profesory, ale
my to odmítli, oba jsme byli tehda rebelanti, každý po svém. Ale teď o to
nejde. Z dopisu soudim, že jde o vás."
Ano, pane profesore, táta mne posílá,
abych se s vámi poradil o své budouc
nosti, co mám dělat. Chtěl bych stu
dovat národní hospodářství jako vy
a táta, jenže doba je nejistá, takže se
dobře nedají dělat plány do budouc
ností. Mohl byste mi poradit?"

Pan profesor se na chvíli zamyslil
a pak si mne jeho oči pečlivě, leč las
kavě změřily:

“Československý svět“ pro naše krajany

"Národní hospodářství. Váš otec se
v tom tehdy velmi vyznal. Sel byste
v jeho šlépějích a to zavazuje. Pokuste
se jit do Anglie, tam vás to naučeji
daleko lépe než bych to uměl já. Ano,
jděte do Anglie, tam to dovedou . . ."
Náš rozhovor se pak stočil na jiné ná
měty. pokud mne paměť nemýlí, ak
tuálního politického rázu, a co tomu
můj táta říká. Za nějakou chvíli jsem
se s omluvou rozloučil a opustil míst
nost. Když jsem odcházel z Rudolfina,
které tehdy sloužilo za poslaneckou
sněmovnu, netušil jsem, co všechno
na mne v příštích měsících čeká —
okupace, střetnuti s gestapem, úkryt
na tehdy mi ještě neznámém statku,
odchod do zahraničí s dopisem pod
zemního hnuti Janu Masarykovi. V
těch okamžicích jsem byl pln dojmu
z návštěvy u velkého muže s nesmír
nou skromností, jakých je kolem nás
málo.
Když jsem pak o několik let později
vnikal do tajů Keynesova učeni, vzpo
mínal jsem často na to, co mně. oktavánu řekl v pražském parlamentě ko
lem vánoc roku 1938: "Jděte do Anglie,
tam vás národní hospodářství naučeji
lépe než to umím já. Tam to dovedou...'
Ano. pane profesore, na vaše slova
došlo, jen škoda, že za takových okol
nosti. A škoda, že /sem vám to nikdy
nemohl sám povědět.

Jistě mnohé čtenáře potěšilo první
číslo letošního ročníku tohoto časo
pisu určeného našim krajanům v za
hraničí- Představuje totiž zajímavou
směsici slušných textových i obra
zových materiálů s nejapnými pokusy
o indoktrinaci.
K oněm druhým snahám patři úvodní
dvoustránka "Náš prezident", kde se
Jan Podhradský rozplývá nad životem
a dílem Gustáva Husáka, který je
v podtitulku označován jako "oddaný
vlastenec, dobrý člověk."
Dříve narozeným se jistě vrátilo
ovzduší padesátých let při popisu IV.
sjezdu svazáků, případně při četbě
úvodní části seriálu o vzniku CSR
Autor Vladimír Loyda ujišťuje, že
Československo za svou existenci
děkuje především Leninovi a vASR
Obořuje se pak na “zrádné vedení
sociální demokracie", které prý na po
čátku roku 1918 "spolu s c. k. solda
teskou pomohlo udusit generální
stávku, jež otřásla monarchii."
Obdobným bilakovským duchem je
nesen článek o letošním olympijském
roce a československých sportovcích.
Jinak — mimo několika skutečně
výborných snímků přírodních krás
— barevná záplava usmívajících se
dělnic, svazaček, pionýrů i přiobézlých soudruhů při jejich odpovědné
činnosti za mikrofony tribun.
A k tomu všemu verše Františka Hala
se. próza Františka Kožika, zájezd
české dechovky z Omahy, návštěva

Vinohradského divadla v Torontu,
a nikoliv špatná reportáž o činnosti
Vysokoškolského klubu v Praze.
V kalendáři výročí se jeho tvůrci poda
řilo zařadit úmrtí Jaroslava Haška
do jedenáctého století (3. 1. 1023) —
a týž připomněl, že se v lednu dožil
ve zdraví 65 let — Alexej Plůdek. Mezi
jeho citovanými díly chybí "Vabank" a
trilogie "Nepřítel z Atlantidy", pam
flety plné antisemitských výpadu. Ale
absence těchto patologických spisů
je pochopitelná, protože "Českoslo
venský svět" je čten také v Izraeli,
ale i obétmi nacismu a stalinismu v ji
ných zemích. A 4 dolary ročně jsou
také devizy.
... , .
,

Bratříčku,
zavírej vrátka!

"Kunst des Sonnenbrandes" má
v němčině dvojí význam: jednak "Umě
ní se opalovat," a pak skutečně — jak
je možno si sehnat úžeh. Je to knížka
nepříliš rozsáhlá, asi 160 stránek, a má
čtyři díly, Zabývá se satiricky dovole
nou — jak se má v té době jíst, dále, jak
je možné během tohoto období vlastně
spát, a konečně jsem přiložil — jak pro
mužské, tak i ženské zájemce — slov
ník flirtu na dovolené. Je tam také
několik reportáží z různých rekreač
ních míst — pod společným titulem
“Cesty k domorodcům,” a závěrečný
díl tvoři úvaha "Urlaub in Stunden,"
tedy dovolená, kterou si nevybíráme
v týdnech či dnech, ale hodinové —
kde si kdo může co ušku^nout.
Měl bych se tedy zeptat odborníka —
jaký je rozdíl mezi dovolenou ve Spol
kové republice a v Československu?

Profesor Josef Macek zemřel ve Vancouveru 19. února 1972. Zanedlouho
tam poletím. Snad se mi poštěstí návště
va jeho hrobu. Splatím tím osobní dluh.

Karel Korneli
Autor této vzpomínky už bohužel svůj
záměr nemohl uskutečnit. Krátce po
rukopisu, který jsme tu otiskli, došly
Právu lidu tyto řádky z pera Kornellova
přítele:

Zemřel Karel Korneli
Smrt přišla náhle a nečekaně. Jen
několik dnů před cestou do Kanady,
kde se chtěl setkat s krajany, zemřel
ve věku 67 let v anglickém exilu, v Reigate, český publicista, překladatel
a pedagog dr. Karel Korneli. V roce
1939 emigroval do Anglie poprvé.
Když se vrátil do vlasti, shledal, že
Jeho rodina byla vyvražděna nacisty.
Po komunistickém puči musel odejit
z rozhlasu, pracoval pak léta na tisko
vém odděleni britského velvyslanectví.
Přeložil řadu knih, tak i Wallaceova
"Ben Hurá”. Po srpnové okupaci 1968
odešel do Anglie do exilu podruhé.
V Reigate učil ekonomii a politické
vědy, psal knihy — jeho autobiogra
fické vyprávěni “I am a Czech" vyšlo
nedávno; vydáni další knihy o životě
v okupované Praze se již nedočkal.
Jeho čeští a četní angličtí přátelé
se s nim rozloučili v polovině května
ve starobylém relgatském kostele.
Jeho popel — tak jak sl přál — byl
rozsypán v kanálu La Manche. .

Karel Trlnkewltz

Někdy v polovině sedmdesátých
let jsem se náhodou setkal v Chotéboři s bývalým studentem pedagogiky,
který se právě vrátil z vězení Byl od
souzen k mnohamésičnímu trestu za
nebývalý zločin: Na jakémsi soukro
mém večírku zahrál přátelům na kyta
ru a zazpíval několik písni Karla Kryla.
A našel se udavač . . . Student byl vy
loučen z fakulty, a po návratu z vězeni
na něj zbyly jen ty nejhorší práce.
Ze zoufalství pil.
"Ale hlas mi vžit nemohli a zpívat jsem
nezapomněli" řekl, když mi dovyprá
věl svůj příběh. A vzal kytaru a spustil
samozřejmé Krylovy písničky.
Tehdy jsem si uvědomil, jak silná
musí být nenávist mocných k české
mu písničkáři, který se stal svědomím
národa. A začal jsem se zajímat o no
vější tvorbu Karla Kryla, pokoušel
jsem se na rušené Svobodné Evropě
poslouchat jeho pořady, sháněl jejich
nahrávky. Až přitom jsem si uvědomil,
kolik je mezi lidmi jeho písní, kolik
má posluchačů. A že by mu tohle veli
ké publikum doma a ve světě mohl
závidět leckterý módní zpěvák, ověn
čený přízní panstva a ověšený tituly
jako vánoční stromek.
Ale až po letech jsem mohl Karla Kryla
poznat osobně — když se rozjel až
k nám a stanul na březích Pacifiku
V San Francisku, kde jeho koncert
uspořádal Sokol ve svém sále v San
Mateu, zpíval Karel Kryl své písně,
vyprávěl, recitoval před přeplněným
sálem, svěřoval se s bolestmi a pochy
bami, rozesmával obecenstvo pří písni
o "heroismu práce", zesměšňoval ty,
kteří z touhy po osobním prospěchu
jsou ochotni strčit hlavu do písku
a nechat si vládnout kýmkoli, jen
když si budou moci necpat břicho.
A bylo smutno nad vyznáním Karla
Kryla, kterým odpovídá dívce Martině,
jež mu odněkud z domova poslala ma
lovaný džbánek s přáním, aby se vrátil
tam, kde by ho bylo nejvíc třeba.
Karel, přes svou velkou popularitu
doma i v exilu, ze sebe nedělá primadonu. A tak ani tady po koncertu, přes
časovou tíseň, nezmizel ze scény do
neznáma. Usedl a povídal si se všemi,
vzpomínal na domov a kamarády. A
svěřoval se i se svými plány. Nezahálí.
Pro příští rok připravil 14 padesátiminutových pořadů, které by měly vy
jit vTorontu pod názvem "Krylologie"
"Čeština je nejkrásnějši řeč", řekl mí
Karel na závěr Přál by si, aby se jí lidé
doma i v cizině stále učili, četli dobré
knížky, sjovníky, exilový tisk. A hlavně
— aby zůstávali vždy takovými, jakými
byli, neměnili své názory a postoje.
A vůbec už ne z prospěchu.

Kromě-říš 9. června 1988

Vladimír Křiž

Otevřený dopis panu V. H., Praha, Evropa
Jelikož sen je kolážista, který pracuje
ze starých materiálů nové příběhy,
ocitl jsem se v Gogolově pohádce,
v níž kováře Vakulu čert taky nosi nad
nočním Ruskem. Jako Superman
jsem obletěl cibulovité věže Vasilije
Blaženého a hledal jsem v Kremlu
okna, jimiž bych se mohl podívat, co
dělá nomenklatura, co Gorbačov a co
spiklenci kolem Ligačova. Neb můj
snový kolážista samozřejmě kdesi
v mém podvědomí vyhrabal úryvky
z filmu "Ivan Hrozný" a ukazoval mi
ligačovce v kostýmech bradatých
opričniků, jak kuji pikle v plápolavém
světle smolnic.
Sen je v podstatě film. A tak můj freudovský scénárista či spíše "cutter"
mého snu vlepil jako pokračující scé
nu popravu střelců, jak ji nařídil kdysi
car Petr I. a jak já ji znám z velkého
obrazu jednoho z peredvižniků. Na
popraviště však nevystupovali "střel
ci". nýbrž ekipa Miši Gorbačeva — a
on sám měl náhle podobu Stěnky Razina. Než mu usekli hlavu, vzbudil
jsem se.
Jako vždy, když se probudím zde v
Hamburku, zalije mě nejdřív pocit úle
vy, že už nejsem v gulagu jménem
ČSSR a že na mne KGB nemůže. Pak
jsem přemýšlel o svém snu. Vzpomněl
jsem si, že /sem kdysi četl knihu ital
ského spisovatele Luigi Malerby. který
si zapisoval sny jednoho roku. 9. úno
ra 1979 Malerba snil: "Náměstí, mohlo
to být Petrovo náměstí, ale místo dómu
se tam nachází velký palác s nesčet
nými vysokými okny. Stmívá se. lidé
stoji na širokém schodišti a čekají asi
na papežovu promluvu Mezinimijsou
dva mládi Rusové v uniformách, zdají
se být kadety vojenské akademie.
Jeden z nich se blíží k jedné ženě a
kope ji do nohou. Žena se s údivem

divá na uniformovaného Rusa. Druhý
mladý muž kope jinou z žen. Šíři se
jakási nervozita, ale nikdo se neodva
žuje otevřeně protestovat proti oběma
Rusům, dále kopou přítomné, ale jen
ženy."
Když jsem tehdy onen sen četl, vzpo
mněl jsem si, že taky Ludvik Vaculík
s v "Českém snáři" zapisoval sny A
tak jsem si nalistoval datum jeho dení
ku: 9. února 1979 Vaculík snil: "Seděli
jsme u zaprášeného stolu v pusté míst
nosti, odkud vystěhovali nábytek. Na
parketách zbyly obrysy koberců, na
zdech stíny obrazů. Byl tam Ivan. Ale
xandr, Jiří a jakoby ještě Petr Kabeš
nebo Karol Sidon. Byl to nádherný
úkryt pro naši poradu — nevím o čem.
Najednou shora od stropu padla do
prachu na stole kapka a rozprskla se
ve vodní kuličky, do nichž když se
opatrně foukne, koulejí se a šednou.
Chvíli jsme na to hleděli, potom asi
Karol pravil: Ti nás ale přesně vyhmátli
zas!"
Taky sen o ruské nadvládě. Pekl bych
evropský sen. Sen z evropského do-,
mu. jak si ho vymyslel Gorbačov, když
chtěl západnímu publiku nabídnout
podnájem. Jenže my musíme s oba
vami snít o tom, že mladí ruští důstoj
nici pak přijdou kopat ženy do chrámu
sv. Petra v Rimě. Neboť tak nám to
říkají naše zkušenosti, naše vzpomín
ky, z nichž pak střihač našeho podvě
domí montuje naše sny.
Vstal jsem a rozhodl se napsat Ti tento
dopis. Uvidiš-li Ludvíka Vaculíka, po
zdravuj ho ode mne. A vypravuj mu
můj sen. Je to sen do "českého snáře
1988".

Tvůj

Kdo z nás, kteří jsme odešli z Če
skoslovenska po roce 1968, by
neznal písničky Karla Kryla?!Pro
zpěvovali jsme si je doma, zpívali
je přes zákazy tajně na trampech
nebo soukromých večírcích.
Písničky, které žalovaly a hrozily,
sekaly nemilosrdně do novodo
bých sluhů dvou pánů. Zpěvák
Kryl nezmlkl ani v zahraničí.
Ozývá se dodnes na vlnách Svo
bodné Evropy.

Oldřich Luchs

JAK Sl
ULOVIT ÚŽEH
aneb na slovíčko
s Gabrielem Laubem
Jak německým tak i českým čtenářům
dobře znám: Gabriel Laub, mistr sati
rické miniatury, aforista, vlastně bás
ník humoru. V březnu zahájil svou
knihou "Kunst des Sonnenbrandes"
třetí desítku titulů, které už ve Spol
kové republice vydal.
Tento název by se vlastně měl přeložit
jako “uměni úžehu," ne?

Zásadní rozdíl vyplývá už ze slova
samotného — ze slovesa dovolit. Tedy
otázka zní, kdo si dovolenou může do
volit. Ve Spolkové republice, na Zápa
dě vůbec, je to otázka času a financí.
V Československu by se to tedy mělo
jmenovat "povolená." Mé se to tak
netýká, protože si uděluji — jsa na
volné noze — dovolenou sám, ale ze
zkušenosti vím, že je to činitel nesmír
ně důležitý. Zásadní rozdíl spočívá
snad v okolnosti, že je dovolená v za
hraničí levnější než doma Je přece
známo, že důchodci odjíždějí na půl
roku na jih — na Kanárské ostrovy,
nebo do severní Afriky, protože je to
přijde levněji než doma topit. Další
je takzvaný “baťohový turismus" —
doma poměrně asi málo známý — kdy
se velmi lacino procestuje kus světa
— pokud se příliš neklade důraz na
pohodlí. Vynikající způsob je to pře
devším pro mladé, kteří tak stráví v ci
zině dost dlouhou dobu a přivezou si
spolu se znalostí jiného jazýka i další
cenné zkušenosti — o kterých právě
mluvil Komenský, když pobyt v zahra
ničí doporučoval jako závěr všeobec
ného vzdělání. A konečně snad po
slední rozdíl mezi dovolenou na Zápa
dě a na Východě: Ani ti ruksakoví
turisté si nemusejí brát s sebou kon
zervy. protože je obvykle koupi v cizině
levněji než doma
Zaznamenal:

Vojtěch Kahoun

GABRIEL LAUB
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DNY, KTERÉ OTŘÁSLY REPUBLIKOU
ČSR1938: Pučistické pokusy fašistů a komunistů
21. záři 1938 kapitulovala čs. vláda před nestoudným nočním ultimátem
západních velmoci, které kategoricky žádalo, aby Československo
odstoupilo Německu všechna pohraniční území s víc než 50% němec
kého obyvatelstva. Tuto kapitulací se pokusila zneužit česká fašistloldní
pravice k uchváceni moci ve státě, aby vyšla vstříc Hitlerovi.
Česká pravice — pro kterou nacismus
představoval menší zlo než komunis
mus a kterou vedly fašistické skupiny
agrární strany a Stříbrného Národní
sjednoceni za podpory velkokapitálu
— se pokusila mezi 19. a 22. zářím
1938 inscenovat fašistický puč. strh
nout na sebe moc a změnit zahraničně
politický kurs ČSR v pronacistickou
orientací; připravovala se ke státnímu
převratu a k internaci prezidenta Be
neše.
21. záři v 10. hodin dopoledne se sešli
v bytě Dr Jaroslava Preisse, generál
ního ředitele Živnobanky a nejmocnéjšího čs. hospodářského kapitána,
představitelé pravice a zaujali sta
novisko, že "jestliže Beneš zavolá na
pomoc SSSR, povoláme německou
armádu a vznikne občanská válka".
(Ripka připisuje tento výrok Preissovi.
americký historik Schuman předse
dovi agrární strany Beranovi.) Účast
níci schůzky se domluvili na vnitro
politickém puči, na zatčení Beneše
a na vyhlášeni stanného práva v celém
státě.

Fašistické přípravy puče
před zářím 1938
Pokusy fašistické reakce revidovat
zahraničně politickou pozici ČSR,
vypovědět spojenecký pakt s SSSR,
donutit Beneše k abdikaci a nahradit
demokratický systém fašistickým
sahají až do jarních měsíců 1938.
Dokonce už za pražské návštěvy fran
couzského zahraničního ministra
Delbose v prosinci 1937 zaznívaly
v agrárních kruzích hlasy "Méně věřit
v cizí pomoc, přiblížit se víc k souse
dům, uplatnit rozum a hledat dorozu
mění s Německem", jak čteme v pro
tokolu správní rady Agrární banky
z 15. a 30. 12. 1937. Po anšlusu Ra
kouska se množily hlasy "Nemůžeme
se na nikoho spolehnout, naše za
hraniční politika stoprocentně sel
hala, musíme se přizpůsobit nově
konstelaci" (tamtéž 24. 2., 24. 3. a 3.5.
1938)
Už v dubnu 1938 prohlásil Preiss, že
dávno upozorňoval Masaryka i Bene
še na nesprávnou státní politiku vůči
Německu a že se nyní ukazuje, že měl
pravdu. 13. dubna pozval Beneš Preisse
na Hrad, aby neutralizoval jeho intriky,
ale Preiss komentoval svůj rozhovor
s prezidentem v dopise Beranovi
z 24 4. tézi o nutnosti dohody s Ber
línem a výhružným zjištěním, že "jed
náni s Němci musí vést lidé nezatíženi
minulými pakty". V témž dopise čteme
Preissovy útoky proti socialistům ve
vládě, kteří "svou roli stejně jednou
dohraji a nebude to ani tak dlouho
trvat".
Důvěrná zpráva pro Beneše z okolí
agrárního předsedy poslanecké sně
movny Malypetra z poloviny května
1938 prokazuje úsilí agrární pravice
rozšířit její pozice ve vládě, vytlačit
z ní socialistické strany, odstranit
Beneše z prezidentského úřadu a revi
dovat zahraniční politiku. Vůdce fa
šistického Národního sjednoceni
Stříbrný informoval v téže době svého
poslance Schwarze ve stejném smyslu
o těchto záměrech pravice.
V polovině června 1938 po zahájeni
jednáni vlády o "národnostní status"
představovala si fašistická pravice,
že je především nutné přizvat henleinovce do vlády (chtěla jim nabíd
nout tři ministerská křesla) a teprve
pak dosáhnout dohody s Henleinovou
stranou v duchu jejích subverzivních
"Karlovarských požadavků" z dubna
1938. Nepřála si v žádném případě
válku s Hitlerem, nemluvě o sovětské
pomoci k takové válce: vytyčila heslo
"Bůh chraň — bolševismus"; legen
dární je výrok agrárního ministra
zemědělství Zadiny na schůzi jeho
strany 19. 6. "Kdyby přišel Hitler,
nechá mi tuhle tisícovku, kdyby přišel
Stalin, tak mi ji sebere". Stejně cha
rakteristický je současný výrok z prů
myslových kruhů "Raději se nechat
glajchšaltovat bez bolševizovat".

Plán fašistického puče
dostává obrysy
Koncem července komentoval Preiss
vůči Beranovi pověstnou Runcimanovu misi a její průvodní zjevy "Kdyby
naše vláda ještě v poslední chvíli našla
sama sebe a dohodla se s Německem
— jaký úspěch by to byl pro nás! Ne
bylo by příště žádného poručníkováni"
(Preissovy dopisy Beranovi z 25. a
28. 7.) Zároveň propagoval přímá jed
náni Praha-Berlin ačs. kapitulací před
všemi nacistickými požadavky.

Úvahy o tom. že plány agrární reakce
ohrožují dosavadní vládní koalici,
se objevovaly během Runcimanovy
mise mezi koncem července a srpna
téměř na všech zasedáních vedeni so
ciálně demokratické a národně socia
listické strany Ministr Nečas si stě
žoval 24 8. v osobním dopise Benešo
vi na agrárního premiéra Hodžu a
podezíral ho. že u něj jde o "stejně
strašné věci" jako u jugoslávského
ministerského předsedy Stojadinoviče, čímž ho automaticky obvinil ze
sympatii s Berlínem a z úsilí o potlače
ní socialistů.
V týchž dnech prohlásil Beran, že
jediná záchrana Československa je
v jeho spolupráci s Německem, ta že
ale není možná, dokud je Beneš pre
zidentem a dokud "antifašističtí" so
cialisté šedi ve vládě. Na počátku zá
řijové krize argumentovali agrární
fašisté tím, že západním velmocem
je stejné Německo a nacistický systém
bližší než ČSR se svým "bolševismem",
a prohlašovali 7. září na schůzi správní
rady Agrární banky výslovně; "Těm
je nacismus bližší než náš bolševismus (intelektuální). Karel Čapek
— Gottwald — Smeral, jaké rozdíly už
isou mezi těmito ismy."
Beneš si dodatečně stěžoval BruceLockhartovi, že měl v první polovině
září mimořádné potíže s agrárníky,
kteří byli přesvědčeni, že Německo
je fakticky pánem Evropy a že by bylo
šílenství nejít s ním.

Fašisté startuji puč
O bezprostředním fašistickém spiknu
ti z 21 záři pronikly neurčité zprávy
do vedení národně socialistické stra
ny. Na schůzích jejího předsednictva
upozorňovalo několik řečníků v čele
se Stránským a Zenklem na "dvojitou
kolej" vnitřních sil. které mají podíl
na katastrofě, a vyjadřovalo obavu
z "pokusu pravice o nastolení fašistic
kého režimu", přičemž obvinili agrární
stranu a Národní sjednoceni z "fa
šistického spiknutí".
Úmysl zavolat na pomoc Hitlera měl
plnit spíš výhrůžnou funkci, fašisté
chtěli ve skutečnosti provést puč
vlastními silami, aby postoupili do
pozice uznávaného partnera Berlína.
Chtěli zneužit kapitulace vlády před
západním ultimátem a její pravdě
podobné demise po kapitulaci, aby
získali převahu v novém kabinetu
Ale vláda podala demisi už 22 záři
ráno — příliš brzo pro realizaci fašis
tického manévru.
Prudký výbuch masového lidového
rozhořčení nad kapitulaci vlády večer
21. záři a v noci na 22. záři neměl zda
leka jednoznačný charakter V zoufa
lých diskutujících hloučcích přebírali
lidé každé heslo jakéhokoliv typu,
které mohlo být ventilem rozhořčení.
Do demonstraci 70.000 lidi v Praze
proniklo téměř 1000 fašistických pro
vokatérů, především z řad Národního
sjednocení.

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

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

Dramatická noc na Hradě
Z autentického a podrobného obrazu
obléháni Hradu, který podal Benešův
osobni tajemník Drtina, je evidentní,
že nejmilitantnější jádro 6000 de
monstrantů, kteří pronikli do druhého
hradního nádvoří a odlehli hradní trakt
s prezidentovým bytem, tvořili fa
šističtí provokatéři v počtu asi 500
osob. Těm se podařilo strhnout
zhruba 1200 nefašistických demon
strantů k ptotíbenešovské hystérii:
chtěli vniknout do Benešova bytu, aby
jej svrhli — buď masovým terorem,
který by jej přinutil k abdikaci, nebo
dokonce tím, že by se zmocnili jeho
osoby a snad jej i lynčovali.
Agrární pražský policejní ředitel i
ministr vnitra ignorovali celé hodiny
zapřísahání úředníků Kanceláře prezi
denta republiky, aby nasadili proti
demonstrantům silnou policejní asis
tenci; pochopitelně, Benešův pád by
byl prvním úspěšným krokem fašistic
kého převratu a proto chtěli získat čas
pro teror fašistické lůzy.

Jen v důsledku Drtinový náhodné
osobni známosti s přednostou jedno
ho odboru ministerstva vnitra byla
v nejvyšší nouzi přes hlavu ministra
nasazena silná asistence četnictva
(pro Prahu nepříslušného), kterás na
sazenými bodáky demonstranty ro
zehnala. Zároveň organizovaly fa
šistické bojůvky obležení ústředních
sekretariátů národních socialistů
a sociální demokracie, kde vytloukly
okna a demolovaly fasády.

Komunisté vstupují na scénu
Poté co 22. září v poledne dostali jak
Beneš se svými druhy, tak socialisté
fašistické kravály pod kontrolu a bylo
zažehnáno bezprostřední nebezpečí,
zdály se být důsledky zcela jasné:
nejsilnější koaliční strana trčela až
po krk ve velezrádném spiknutí, takže
leželo na dlani, aby po demizi kapitulantské vlády z rána toho dne byli
Beran, Preiss a jejich kumpáni zatčeni.
A aby se realizovala alternativa z pro
since 1935 a konstituovala vláda bez
agrárníků, převážně socialistický vá
lečný kabinet, tentokrátsvládní účastí
KSC vzhledem k jejímu silnému růstu
prestiže (po květnových komunálních
volbách byla KSC druhou nejsilnější
stranou v Praze).

Ale tuto cestu nebylo možno nastou
pit, a to nejen proto, že socialistická
vláda v CSR na vrcholu zářijové krize
oy byla vodou na mlýn nacistům i brit
ským appeaserům Znemožnili to
komunisté, kteří chtěli zneužít levico
vou vládu k tomu, aby se na zádech
svých spojenců vyšplhali sami k uch
vácení mocí a instalovali v Českoslo
vensku systém sovětů.

Plány KSČ na uchváceni moci
Až do 21 září 1938 neusilovala KSC
o úplné odstranění dosavadní vlády,
ale směřovala ke změně její politiky
a jejího složení za současné institucionalizace mimoparlamentárních sově
tů. Ale jakmile vláda 21. září kapitulo
vala před západním ultimátem, usnes
la se KSC, jak doznal Gottwald 26 12.
1938 v Moskvě, "rozvinout okamžitě
akce ke svrženi vlády".
21. září večer domluvilo devět před
stavitelů vedení KSC s 25 sociálními
demokraty a národními socialisty,
kteří se stavěli proti kapitulaci, utvoře
ní "Výboru na obranu republiky" s funk
cí maskovaného ústředního sovětu.
V jeho čelo chtěli komunisté postavit
Dr. Ladislava Rašína, atikapitulantského poslance Národního sjednoce
ni, jemuž přisoudili "roli Kerenského".
— "Úmyslně jsme tam nechali vystu
povat lidi z jiných stran, kteří byli zná
mí jako leví, abychom tam nevystupo
vali jen sami", dosvědčuje Gottwald
Výbor měl být základnou nové, silné
vlády, která by nastoupila energický
kurs obrany země, a měl se představit
veřejnosti na masové demonstraci
pražského obyvatelstva 22. záři v po
ledne, která měla vynutit rezignaci
vlády. Ta ale odstoupila hned po při
jetí ultimáta o čtyři hodiny dříve, takže
výbor byl zbaven možnosti stát se je
jím nástupcem a nastolit moc sovětů.

O doplnění a složení výboru vyjedná
vala KSC se sociálními demokraty
a národními socialisty v parlamentě
ještě 22. září dopoledne. Ti však sice
pozdě, ale přece jen prohlédli cíl ma
névru, monopolní postavení KSČ:
mluvili o "komunizování lidu". Proto
zdůraznil Stránský 21 září v prezidiu
národně socialistické strany nutnost
opřít se o Benešovu autoritu, "jinak
dojde k bolševickému rozkladu", pro
to si stěžoval Zenkl 22. 9. v témž gré
miu. že "komunisté vytloukají kapitál
z události pro své mocenské čile".

Původně plánované konstituování
výboru jako základu sovětizačni "jakobinské" vlády proto ztroskotalo a
selhání plánu KSč přineslo ovšem i
neúspěch nastoleni moci sovětů ve
státě. Nemůže být pochyb, že toto
nebezpečí akutně hrozilo. Stránský.
Zenkl a jejich druhové osvědčili skvělý
smysl pro postižení pozadí, který jim
bohužel chyběl po roce 1945. Jaký
smysl, dokládají drtivě

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

Sovětská režie
Pražští komunisté nesměřovali ovšem
k uchopení moci a k nastolení systé
mu sovětů bez výrazných sovětských
podnětů, ano přímých direktiv Na
zasedání ÚV KSČ 20.-21.1938 prohlá
sil A A Ždanov, člen moskevského
politbyra, šéf důležité leningradské
organizace KSSS:
"Až vypukne válka, je povinnosti
komunistů pokusit se všemi silami o
to, aby se hospodářské a politické kri
ze, vyvolané válkou, využilo k vybur
cováni lidu a tim k odstraněni kapita
listického třídního panství ve vlastni
zemi . . . Válka národní buržoazie
musí nabýt charakteru osvobozenec
ké války, do níž musí zasáhnout děl-

Vy děti se jistě dočkáte lepších
časů!“ (Kresba Josefa Čapka ze
16. října 1938)
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nická třída a komunisté... Zde vidíte,
soudruzi, že Hitlerův přepad Česko
slovenska bude nejen předvečerem
konce fašismu, ale i koncem panství
buržoazie ve vlastní zemi."

Jeden z nejvyšších sovětských funkcio
nářů předložil tak čs. komunistům
recept, jak máji zneužít obranné války
proti nacistické agresi k ozbrojenému
svržení demokratického systému
v CSR. a podaljím návod, jak přeměnit
obranu státu v etablování moci sovětů
v Československu
14 záři vyslala pak Kominterna do
Prahy svého generálního tajemníka
Dimitrova, aby subverzivni propagan
dou pomohl přeměnit čs. ozbrojený
odpor proti Třetí říši v boj za nastolení
moci sovětů. Přitom mu byl "osud
dnešní čs. vlády, ano politického
systému Československa a dokonce
čs. státnosti zcela lhostejný", zdůraz
ňuje soudobá zpráva.
“Instalace moci sovětů v Českoslo
vensku po příchodu Rudé armády na
ieho území v důsledku přesunu 6s
ozbrojeného odporu v boj za komu
nistickou diktaturu má vytvořit první
silný opěrný bod a zároveň vývojovou
základnu sovětského systému ve střed
ní Evropě".
V tom směru agitoval Dimitrov in
tenzivně zvlášť mezi studenty, mla
dými důstojníky, levicové liberálními
novináři, levicovými sociálními demo
kraty a dělnickými a odborářskými
funkcionáři.
I když pokus o naprogramováni situa
ce z roku 1948 zůstal tehdy neúspěšný,
je bez něj pučistické úsilí KSč nepřed
stavitelné a také nevysvětlitelné.
A závěr? Fašisté i komunisté pluli
v pohnutých předmnichovských dnech
v dojemné shodě sice na různých
lodích, ale k témuž cíli — ke zničeni
československé demokracie ještě
před Hitlerovým vpádem.

Ivan Ptaft

120 let českého dělnického hnutí ve Vídni
Za značného zájmu celé české menši
ny uspořádala Čs socialistická stra
na v Rakousku 28. května slavnostní
akademii. Oslava ve velkém sále Děl
nického domu v Meidlingu byla věno
vána 120. výročí organizovaného
českého dělnického hnutí v hlavním
městě Rakouska. Kromě zástupců
řady menšinových korporaci poslali
Os socialistické straně pozdravná
poselství i četné významné osobnosti
rakouského veřejného života, mj býv.
spolkový prezident Kirchschláger.
starosta města Vidně dr Zilk, mezi-

KAREL MATAL, sekretář Os. socialis
tické strany v Rakousku, zasloužilý
menšinový, odborový i sociální pra
covník ve Vídni, oslavil 19. července
své pětašedesátiny

národní tajemník SPO dr Peter Jankowitsch, ministr vnitra Karel Blecha
a další. Spolkový kancléř Vranitzky
zdůraznil ve svém blahopřáni:", .. My
všichni jsme si vědomi toho, jak úzce
jsou dějiny českého dělnického hnutí
ve Vídni spjaty s rakouskými dějinami
a kolik Vašich význačných osobností
zasahovalo do osudů naši země."
Sekretář strany Karel Matal podal ve
svém slavnostním projevu podrob
ný přehled stodvacetileté historie
českých sociálních demokratů ve
Vídni. “Existujeme až do dnešního
dne proto, že kořeny našeho hnuti
byly od prvopočátku silně a zdravě."
prohlásil Karel Matal a dodal:
Přežili jsme zánik Rakousko-Uherské
monarchie, kdy se přibližně asi 150.000
vídeňských Cechů a Slováků, větši
nou dělníci a zaměstnanci vystěhovalí
do osvobozené vlasti. Přežili jsme rok
1934. kdy byla i naše strana zakázána,
přežili jsme nacistickou hrůzovládu,
přežili jsme zánik Tisícileté Riše,
přežili jsme reemigračni vlnu po roce
1945. kdy se zase tisíce českých dělní
ků a živnostníků odstěhovalo. Ztratili
jsme během několika desetiletí mno
ho tisíc našich členů, ani nemluvě
o ztrátách, které jsme utrpěli asimilaci
a biologickým procesem. Ale přesto
jsme neztratili víru v naše poslání.
Že ještě dnes existujeme, i když po
četně o mnohem slabší než kdysi, vdě
číme našemu přesvdčení, že Česko
slovenská socialistická strana v Ra
kousku má i nadále své opodstatnění
a určitý význam. Naše hnuti přežilo
120 let a přežije i další desetiletí".
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DIALOG

BOHEMIA STORE (
Pastrňák Petr
A-1070 WIEN.Undengasse 5

Tel.: 96 37 79

České knihkupectví Dialog

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

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

VIDEO
KŘESŤANSKÉ VIDEO — kazety s ná
boženskou tematikou určené věřícím
v exilu i v Československu — připravu
je kvalifikovaná skupina spjatá s roz
hlasovou stanicí TWR v Monte Carlu
Informace: CCVB, Box 3037, Kltchener, On N2G 4R5. Canada
ČESKÁ VIDEOKINA v Německu při
bývají. Až do dubna se promítaly každý
čtvrtek ve frankfurtském Dialogu staré
i nejnovější české filmy. Nyní se z ini
ciativy mnichovského Dialogu promí
tá každý druhý čtvrtek na tamním
Velehradě v Kreuzstr. 16. Ve Freiburgu
si pouštějí česká videa už druhým ro
kem na univerzitě. Kolínská Bohemia
e. V uvádi nyní české videofilmy kaž
dé druhé pondělí v měsíci v kulturním
středisku IGNIS, Else-Brandstróm-Str.

ČESKÉ FILMY na videu v normě NTSC
(USA a Kanada) zasílá a zastoupení
české filmové čí 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.

PŘESTAT KOUŘIT není problém,
jestliže si vezmete na pomoc psycho
terapeutickou zvukovou kazetu. Jsou
k dostáni v češtině i v němčině, kvalitně
nahraně (90 min.) a stoji pouze 30
šv. franků, 30 DM nebo 15 USD Ob
jednávky: Ingeníeurburo M. Hrabák,
Wallstr. 54. D-7890 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.

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

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

Výtvarné umění

Karel Trinkewitz
Déšť v listí spustil
valčík snový
Jak prsty —
snad Chopinovy . . .
Co listí slétá
v parcích!
Chci potkat Goetha —
s Ulrikou arci
Po ránu sjíždí,
krásou zajat,
déšť z hýždi
bronzový najád . . .
V keřích teď sedí
vrabci zkřehli
a v šedi
mlh tiše mře list
Nad mlhu kopce
vstaly
V rybníku zhoup se
sluneční talíř
Jen tak jsem zdvih list
a nechal klesat
Ztichly
varhany lesa . . .
VÝBÉR 400 HAIKU Karla Trinkewitze
z let 1960-68 (z tří tisíc celkem) při
pravuje exilové nakladatelství Obrys/
Kontur PmD v Mnichově Kniha bude
věnována památce Josefa Čapka,
tvůrce Kulhavého poutníka

Otevřeno denně odpoledne a v sobotu dopoledne, Zásilková
služba do celého světa — kromě českých a slovenských knih
a kazet také specializace na cizojazyčné titulky. Vyžádejte si
nejnovější seznamy.

KAZETY

Zeitschnft fůr Geschichte und Kultur
der bohmischen Lánder
A Journal of History and Civílisation
in East Central Europe

Haiku z Marienbadu

Buchhandlung DIALOG, Gutleutstrasse 13
D-6000 Frankfurt 1, tel. (069) 23 52 80

JUGENDSTIL — reprodukce Alfonse
Muchy, českého malíře, který žil a tvořil
v Paříži Nabízím kolekce 14 reprodukcí
60 x 42 cm za 120 SFr nebo 5 reprodukcí
60 x 42 cm za60 SFr (na dobírku, zabal
v roli). Možno dodat reprodukce i za
sklené a zarámované Vyžádejte si
katalog Objednávky na adrese:
REPRO-BILDER V. Reisner
Postfach 105
CH-8623 Wetzikon. Schweiz

GRAMODESKY

“NIZOZEMÍ" — nová kazeta Jaroslava
Hutky — vznikla ve spolupráci se sku
pinou sedmi hudebníků a byla natoče
na v delftském studiu SSD. Vychází
v české i holandské verzi. Kazeta
obsahuje písně Refugee, Bicycle, Po
sílám ti, Halelujá tramvaje, Sokrates,
Galileo. Nizozemí, The Pound, Posled
ní dáreček, Tak má milá a Mistře Jene.
Objednávky přímo u autora na adr.:
W Buytewechstraat 52b, NL-3024 BN
Rotterdam.

České a slovenské knihy
vydané v Československu i v exilu,
gramodesky, reprodukce, kazetky a další Vám obstará Zásilková
služba knih: Mirka Vychytil,
Postfach 10 23 36, D-6000 Frank
furt 1. Napište si o seznamy.

NOVÉ KNIHY
Knižní novinky, které došly redakci v po
sledních měsících:

Index e. V.. Posilách 41 0511,D-5000Kdln41

>50000 SLOV • texty odjinud 20 číslo 7
ročníku. Brož. 216 str., cena celého ročníku
včetné prémiové publikace DEM 30.-

Llsty. 57 via del Corso, 1-00186 Rome
ČTENÍ NA LÉTO (Listy i. 3/86). již devátá
literární ročenka, na niž se podílelo 67autorů
domácích i exilových, mj. Ivan Blatný. Anto
nín Brousek, Ota Filip, Eduard Goldstúcker,
Jiří Gruša. Mojmír Grygar. Bohumil Hrabal.
Květoslav Chvatík, Eva Kantůrkové, Ivan
Klíma. Alexandr Kliment. Pavel Kohout. Karel
Pecka. Sylvie Richterová. Nikolaj Terlecký,
Jan Trefulka, Čestmír Vejdělek, Jaroslav Vejvoda, Jan Vladislav a další Obálka a ílustr
Ireny Dědičové. Brož. 300 s , roč. předpl
DEM 25,Obry* Kontur — PmD. Max-Wdnner-Str. 31,
D-8000 Múnchen 50

HAVEL. Václav: Asanace. Hra o pěti jedná
ních Obálka a frontispis V. Míleva. Kart.
104 s„ DEM 22,-

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 zdarmal
KOTRLÁ, Iva: Návštěva v ETC. 33 povídek
moravské autorky nar 1947. Obálku s použ.
obrazu A. Havlínové navrhla B. Munzarová.
Kart 200 s., CAD 11.KŘESADLO. Jan Fuga triumf. Další práce
domácího autora, neméně bizarní jako jeho
prvotina Mrchopěvci Obálka s použ. malby
J Vocílky. Ilustrace J, Vocllka, V. Pazourek.
Kamil Troud. Kart. 371 s„ CAD 13.75
BLATNÝ, Ivan: Pomocná škola Bixley. Výbor
z tvorby let 1979-82 téměř zapomenutého
exilového básníka. Volné asociace s Inten
zivně lidským apelem, stále překračující
hranice jednotlivých evropských jazyků a
opět se vracející do mnohoznačné, hýřivé,
magicky bující češtiny. S úvodem Antonína
Brouska Obálku s použ. obrazu J Hovadíka
navrhla B. Munzarová. Kart. 190 s., CAD 8.50

Rozmluvy, 18 Church Hlll, Purley, Surrey
CR2 3QN Great Brltaln
FIRT, Julius: Knihy a osudy. Reprlnt ro
zebraného vydáni Indexu z roku 1972. Obálka
Jana Kotíka. Kart. 294 s„ GBP 7.50
Edice Triangl (St. Spere. Postlagemd, A-5083
Gartenau-St. Leonard)

SPERO, Stan: Zaprášené vzpomínky. Auto
biografické povídky převážné z padesátých
let. Obálka a dvanáct koláží Karla Trinkewitze.
Kart. 240 s., ATS 165,Cs středisko nezávislé literatury, CSDS,
Schwarzenberg 6, D-8533 Schelnfeld
SYNEK, Miroslav: Naděje a zklamání. Praž
ské jaro 1966 Práce domácího autora napsaná
s cílem poskytnout stručný, ale úplný přehled
událostí, jež otřásly Československem v le
tech 1968-69 K vydání připravil Vilém Prečan
jako 4 svazek ediční řady Acta creationis.
Kart., 157 s Facit této cenné knihy: ". Rok
Šedesátý osmý se nebude opakovat. A, tak
přičti generace dříve či později získají novou
příležitost změnit život tak, aby odpovídal
jejich dobrým představám. Půjde o fo, aby
svou příležitost dovedly rozpoznat, přijmout
a opatrovat lépe než jejich rodiče. Pokud se
lidé nezmóni v jiné bytosti, pokud v nich
neuhasne věčné doutnající jiskra svobody,
spravedlnosti a hrdosti, nelze nái příběh po
važovat za ukončený “

KALISTA. Zdeněk: Vzpomínání na Jana
Zahradnička S poznámkou Jaromíra Hořce.
Karl 64 s„ DEM 17.-

Cizojazyčné publikace došlé redakci
V angličtině

LAZECKÝ, František: Večeře u kata. Výbor
díla jednoho z umlčených katolických básní
ků. S doslovem J. Hořce. Reprodukcí dvou
graf listů Lubora Chochola. Kart. 64 s.,
DEM 14,WERNISCH. Ivan Žil. nebyl. Výbor z díla,
verše z let 1970-84 pražského autora nar.
1924. Kart 120 s„ DEM 22.-

KORNELL, Karel: I am a Czech Autobiogra
fické i obecné informativní o Československu,
"a far-away country of which we know nothing“ (Chamberlam), napsané exulantem
v Británii, který ve véku 68 let zemřel letos
zjara, záhy po vydáni knihy. Vhodný dar pro
anglicky mluvicí přátele. Lewes, Sussex 1988.
Váz 189 Str. GBP 8 95

Polygon, Postfach 1737, CH-8048 ZOrich

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

SVITAk. Ivan Nulový bod Ucelené vydáni
autorových stati porůznu otištěných Zápa
dem. Reportérem a jinými časopisy. Vyšlo
jako ročenka Reportéra Obálka: Milan Cimburek. Kart. 140 s.. CHF 19,

Ta naše písnička česká

88 Publlshers, Corp., Box 895, Postál Station
“A", Toronto. On. M5W 1G2, Canada

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,
Víc. 3182, Australia.

ROTH, Philip: Pražské orgie Novela vý
znamného amerického romanopisce, který
má ovšem o poměrech v Československu
a mentalitě jeho obyvatel poněkud skurilní
představy. Přeložili Jiřina a Karel Kynclovi.
Obálku s použ. kresby Š Brod-Hylandové
navrhla B Munzarová. Kart 102 s . CAD 8 50

IVANOV, Miroslav: The Memorandum. Další
otazníky kolem Ladislava Vaňka-JIndry,
kontraverzni postavy sokolského odboje
Do angličtiny přeložil, úvodem a poznám
kami opatřil a vydal Stanislav Berton, 38
Abingdon Rd, Roseville NSW 2069, Australia.
kde lze práci objednat Brož 72 s , USD 10 -

NAŠIM ČTENÁŘŮM v německé jazykové
oblastí — ale i mimo ni. včetné zámoří — do
poručujeme. aby sl i cizojazyčné, zejména
německé publikace zásadně objednávali
u exilových knihkupectví (adresy viz inzerce
PL) buď přímo, anebo také prostřednictvím
Pol-Verlag e V.. Postfach 13 09 31. D-5600
Wuppertal 1. Objednávat lze česky, sloven
ský. německy nebo anglicky, korespondenční
lístek stačí.

ARKÝŘ Buchhandlung und Verlag
D-8000 Munchen 40, Schellingstr. 20 (ve dvoře)
Jarka Binarová oznamuje, že ve spolupráci s nakladatelstvím
Arkýř otvírá v Mnichově blízko univerzity (zastávka metra)
krámek s knihami. Pro turisty z Československa má časopisy a
některé knihy zdarma — včetně slovenské a české náboženské
literatury. Otevřeno je denně od 14,00 do 18,30, v sobotu od
10,00 do 13,00 hodin. Na Vaši návštěvu se těší

Telefon (089) 39 37 92

JARKA BINAROVÁ
KAREL JADRNÝ-POKORNÝ

V němčině
BARRON, John: Špione túr den KGB. Die
folgenrelchste Spionageaffáre der letzten
Jahrzehnte. Případ Walker; rodina špionů,
která otřásla vojenskou mocí USA. Scherz.
Munchen 1968 Kart. 255 str.. DEM 29.80
BUSSEX, Erhard BRIX, Emil Projekt Mitteleuropa. Střední Evropa jako "kulturní labora
toř", utopie překonávající hranice ve světě
nepřátelských extrémismů a šovinistického
zápecnictví. Ueberreuter, Wien 1986. Váz
180 s , AUS 229DEDINA, Sídonía: Ais dle Tlere starben. Ro
mán české autorky — antipůl k Aezáčovu Ná
stupu. S předml. dr. Jána Mlynáříka. Langen
Můller. Munchen 1988. Váz. 214 s . DEM 28,-

DER DONAURAUM, Jahrbuch 1987/88 fúr
Donauraum-Forschung. Do čísla přispěli mj.
Felix Ermacora. Tamás Ungváry, Matjaž
Kmecl, Márlon Tardos a Friedrich Slezák,
z našich autorů Karel Matal, Ladislav Mfiačko
a A. Hrabovec Wort und Welt Verlag. Innsbruck 1988. Kart 174 s.. cena neudána (v mi
nulých letech ATS 180,-)

FRICKE, Karl Wllhelm: Zur Menschen- und
Grundrechtssituatlon politischer Gefangener
in det DDR. Analýza a dokumentace výcho
doněmeckého gulagu. Verlag Wissenschaft
und Politik, Koln 1986. Kart. 256 s„ DEM
26,-

GNEDIN, Jevgenij: Das Labyrinth. Vzpomín
ky byv. sovětského diplomata na stalinský
gulag. S předmluvou Andreje Sacharova
Herder-Taschenbuch Band 1405. Freiburq
1987. Kart. 192 s„ DEM 12,90
GROSS, Jan: Und wehe, du hoffst Sovétizace východního Polska po paktu Stalin-Hitler
1939-41. Herder-Taschenbuch Band 1404,
Freiburg 1988. Kart. 224 s„ DEM 12,90
HRABAL, Bohumil: leh hábe den englischen
Konlg bedient. Z českého originálu "Obslu
hoval jsem anglického krále" přeložil KarlHeinz Jahn. Suhrkamp, Frankfurt 1988. Váz.
301 s., DEM 34,-

KRONZUCKER, Oieter: Unser Amerika Po
stopách německé Imigrace, dnešní potomci
někdejších vystěhovalců z Německa — zají
mavé i pro emigranty jiného původu. Rowohlt,
Reinbeck 1987 Váz. 327 s.. DEM 26.80
LAUB, Gabriel: Mem lieber Mensch. Neue
Gespráche mít dem Vogel Filozofické roz
pravy s mluvícím ptákem o základních otáz
kách bytí S kresbami Mariana Kamenského.
Knaus. Munchen 1987. Váz. 160 s . DEM 24.-

LOWENTHAL, Gerhard: leh bin geblleben
Bilance pohnutého života "mezi židovskou
hvězdou a televizní obrazovkou": vzpomínky
německého konzervativního žurnalisty.
Langen Múller. Múnchen 1987. Váz 397 s .
DEM 39,80
OSTEUROPA-INFO číslo 73/74 je věnováno
literatuře, Do čísla přispěli mj. Ivan Binar,
Alexandra Marszalek a Gyórgy Dalos Vyda
vatel: Sozialistisches Osteuropakomitee
Junius Verlag. Hamburg 1988. Brož 145 s.,
DEM 14,PLETICHA, Heindrich: Wanderer, kommst
du nach Prag Anekdoty a povídky ze Zlatého
města. Herder, Freiburg 1988. Váz 240 s..
z toho 32 stran s akvarely Václava Jansy,
DEM 29.80

ROHAN. Bedřich: Kafka wohnteum dle Ecke
Nový pohled na starou Prahu, cestovní prů
vodce do minulostí "města tři duši"'. Herderbúcherei Band 1337. Kart, 128 s., DEM 7.90
ROTH, Herbert: Keln Jahr war vergeblích
Za (rumunským) ostnatým drátem a mřížemi
1958-64, autobiografické líčení, jak přežít
v extrémních podmínkách s rovnou páteří.
Sudostdeutsches Kulturwerk, Múnchen
1987. Kart. 125 s„ DEM 21-

SERKE, Júrgen: Bůhmische Dórfer Wanderrungen durch eíne verlassene llterarische
Landschaft. Encyklopedické dílo o pražských
autorech plšících německy (Víz recenze
Roberta F Lamberga v PL 2/88, str. 7). Paul
Zsolnay Verlag. Wien-Hamburg 1987 Se
stovkami snímků, kreseb, reprodukcí. Váz.,
přebal s muchláží J. Koláře. 480 s velkého
formátu. DEM 49.80

SIMON, Gerhard: Nationallsmus und Nationalitátanpolitík In der Sowjetunlon. Od to
talitní diktatury k postalinské společnosti.
Fundovaná vědecká práce na aktuální téma.
Nomos. Baden-Baden 1986 Váz. 486 s
DEM 78.-
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Kultura
KONGRESSHAUS v Curychu bude
od 19 srpna hostit reprezentační
výstavu, kterou připravila Galerie
Krause z pověřeni "Výboru 21 srpna"
ve Švýcarsku.
BATUZOVA NADACE uspořádala na
zámku Schaumburg výstavu plastik
a objektů čs výtvarníka Aleše Veselé
ho Vernisáž byla 10 července. Po
skončeni výstavy budou exponáty
přestěhovány do Muzea moderního
umění v Buenos Aires a později do
Židovského muzea v New Yorku So
chař Veselý. 52. patří spolu s J Koblasou.M Medkem, K Neprašem, V Pre
clíkem a dalšími ke generačnímu se
skupení. které volně navázalo na
českou surrealistickou tradici; jeho
plastiky jsou poznamenány tragickou
vizi světa a patři ke špičce našeho
současného sochařství.

COLLEGIUM CAROLINUM v Mni
chově (Hochstr 8) vystavuje od 15.
července grafiky Oldřicha Jelínka; slav
nostní vernisáž byla provázena hous
lovými sóly Henricha Wolla z díla Johanna Sebastiana Bacha Pražský vý
tvarník Jelínek — nyní již řadu let
v mnichovském exilu — vynikl jako
ilustrátor, karikaturista, tvůrce jevišt
ních výprav a trikových filmů Také
Právo lidu již otisklo desítky jeho
duchaplných kreseb.

VAŠEK KADLEC. 47. čs výtvarník
a posrpnový exulant žijící ve Švýcar
sku, vystavoval od dubna do května ve
Špitále v jihoněmeckém Freiburgu
oleje, akvarely a pastely. “Obrazy
přesvědčuji fundamentálním smyslem
pro vyslovenou spontánnost a pře
krásnými barevnými kombinacemi",
napsal Ernst Z'graggen v dlouhé a
nadšené recenzi ve Freiburger Nachrichten.
ONDŘEJ KOHOUT, 35, a Eva Vonešová, 34, vystavovali v červnu své obrazy
v českém lokále Nachtasyl ve Vídni.
Oba umělci žiji v Rakousku od roku
1981.
ROSARKA ROTTER a Milan Valášek
vystavovali od 16. dubna do 7. května
své práce v Galerii Krause v curyšském předměstí Pfáffikonu.

MALÍŘ KUNDERA? Ano. světový
autor Milan Kundera, bytem Paříž, ne
jen píše, nýbrž prý i talentované maluje.
Pro chystanou výstavu v kulturním
středisku IGNIS v Kolíně letos na pod
zim chtějí pořadatelé získat několik
jeho obrazů.
SOUKROMÁ VZPOURA se bude
jmenovat další kniha rozhovorů Karla
Hvižďaly, tentokrát s hercem Pavlem
Landovským Kniha má vyjít vlastním
nákladem v Bonnu, její expedice pře
vezme knihkupectví Dialog

OTA FILIP vydá v nejbližšich týdnech
ve "svém"nakladatelství Fischer nový
román — Die Sehnsucht der Procida
(Asi 350 stran, DEM 39,80) O měsíc
později zde vyjde román JanaTrefulky "Unbesiegbare Verlierer”, který
přeložila Susanne Roth (215 stran.
DEM 36.-).
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Hrabalovy “Proluky“ polský
Bohumil Hrabal |e jedním z několika českých autorů, kteří jsou v Polsku
skutečně populární. Jeho knihy se poměrně brzy po vydáni českého
originálu dostávají do rukou polských čtenářů, neboť polská naklada
telství vědí, že Hrabal se prodává velmi snadno. A to je co říct, neboť
při velmi pestré a kvalitní nabídce knižních novinek v polských knih
kupectvích není lehké zaujmout zhýčkaného čtenáře dilem současného
českého autora.
Hrabal vydal v pražských nakladatel
stvích knihy, které se bez obtíži dosta
ly k polským překladatelům z češtiny a
ve velkém nákladu se rozešly po celém
Polsku. Jeho "Proluky" zatím v Česko
slovensku tiskem vyjít nesměly a ofi
ciální polská nakladatelství si přece
jen nemohou dovolit přejít přes ofi
ciální československé stanovisko a
dát do rukou čtenářů v Polsku knihu,
která by vyšla jen v českých exilových
nakladatelstvích. To ovšem nezname
ná. že by polští čtenáři o Hrabalovy
"Proluky" museli přijít.
Dnes už je výroba knih v polských
pololegálních a ilegálních naklada
telství tak rutinovaná, že výrobními
lhůtami lehce předstihnou oficiální
nakladatelství. A tak nedávno vydalo
ve Varšavě takzvané podzemní nakla
datelství Niezalezna Oficyna Wydawnlcza (Nezávislý vydavatelský ústav)
tenkou knížku o 113 stranách. Z čes
kého originálu "Proluk", který vyšel
v roce 1986 v torontském nakladatel
ství manželů Škvoreckých 68 PUBLISHERS, dílo přeložil Pawel Heartman. Za anglicky znějícím pseudony
mem se skrývá nadaný odborník:
dobře převést "Proluky" do polštiny
— stejně jako do jiných jazyků — je
dřina. On to Hrabal ztížil překlada
telům už tím názvem “Proluky”, proto
že najít ekvivalent v cizích jazycích je
zatracené těžké a užzholanemožnéje
přeložit "proluky" jedním slovem.
A tak Pawel Heartman uvedl svůj pře
klad titulem "Przerwy w zabudowie"
— to znamená "Mezery v zástavbě”
Na konci knihy Heartman píše: "České
slovo PROLUKA není možné přeložit
do polštiny jedním výrazem. Označuje
volný prostor mezi budovami, neza
stavěné místo, které se časem vyplní
PROLUKY je třeba chápat metafo
ricky a není možné nepřiznat výstižnost tohoto knižního titulu; jedná se
o knihu, která z tolika autobiografic
kých dél Bohumila Hrabala je snad
nejvíc autobiografická."
Přehled oficiálně vydaných knih praž
ského autora polský překladatel ne
musel uvádět, ten je polským čtenářům
dobře znám A tak pouze velmi zkrat
kovitě uvedl údaje o knihách, které
dosud vyšly jen v Torontu, nikoli však
v Praze.
Polská knížka, která kvalitou papíru a
tisku ovšem nemůže konkurovat státnim nakladatelstvím, stojí 500zlotých
To není mnoho, neboť inflační polská
měna roku 1988 nutí přidávat k cenám
čehokoli pořádnou řádku nul. Na
obálce, kterou navrhl polský výtvar
ník skrývající se pod iniciálami A.B.,
je vidět v řadách nad sebou šestnáct
stylizovaných pivních půllitrů s boha
tou pěnou, mezi nimiž se jaksi ztrácí
malinký sovětský tank. Polský čtenář
v baterii půllitru zcela určité uvidí
narážku na Jaroslava Haška — a mož
ná i na hospodu "U kalicha", která je
vedle Hradčan nejproslulejší pražská
lokalita v Polsku.
Překlad v maximální míře zachoval
vůni a barvu originálu a polský čtenář
ani nepocítí, kolik lopoty a hledání ve
speciálních slovnících, encyklope
diích, průvodcích po Praze a českých
zemích bylo třeba vynaložit, aby bylo
možné bez chyby a esteticky účinné
převést do polštiny všechny ty hrabalovské reálie, které dají co proto i
českému čtenáři. A když selhaly tiště
né zdroje informací, musel zřejmě
polský překladatel vyzvídat u svých
českých přátel — a asi je dostal dost
často do úzkých.

VTEŘINY VĚČNOSTI je název výboru
z nejlepších próz Ladislava Klímy
(1878-1928), který po dlouhé době
vyjde v Československu. Bude obsa
hovat posmrtně vydanou Slavnou
Nemesis, dále listy, eseje a sen
tence uzavřené vlastním životopisem
autora. Za poslední dvě desetiletí
Klímu doma nevydávali. V zahraničí
vyšla německy vydání "Utrpení kní
žete Sternenhocha".
F. X. HEŠÍK, literárním pseudonymem
F. X. Havlíček, spisovatel a žurnalista,
oslavil 25 května v jihoněmeckém
Bad Abbachu své pétasedmdesátiny.
Třeboňský rodák pracoval od třicá
tých let pro Melantrich (A-Zet, Večerní
České slovo). V roce 1949 odsouzen
do TNP, unikl po urazu v kamenolomu
přes Šumavu na Západ. Dlouhé roky
pracoval ve Svobodné Evropě. Hešík
patřil k zakladatelům a kmenovým
autorům exilového Českého slova

Výsledek je vynikající: tak jako český
čtenář má nabýt dojem, že Bohumil
Hrabal zasedne k psacímu stroji a už
se jen řinou ty fantasticky barokní
věty nadívané odbornými výrazy bůh
ví odkud čerpanými, dojde i polský
čtenář k přesvědčeni, že Hrabal bez
námahy zvládl své “Proluky" na po
sezeni. A že Heartman jen tak levou
rukou zvládl text mající hodně blízko
k jazykovému labyrintu.

S napětím teď budeme čekat na úsu
dek polských kritiků — máji k dispozi
ci pestrou paletu nezávislého tisku
vycházejícího mimo dosah cenzury. A
není vyloučeno, že se ozvou kritici
v oficiálně vydávaných polských ča
sopisech. Nebylo by to poprvé, co na
"podzemně" vydanou knihu zareago
valy "nadzemní” časopisy.
Čechům ovšem zůstává v takovém
případě rozum stát — a začíná jimi
lomcovat nepěkný pocit závisti. Kéž
by ten pocit závisti vedl v Českoslo
vensku ke snaze napodobit severní
sousedy. Pak by se u nás mohla čist
v češtině polská díla bez požehnáni
varšavské a pražské cenzury A kdyby
se stal zázrak, tak by o nich mohla vyjit
recenze třeba v "Kmeni" Na sever
od Krkonoš a Tater se už podobné
zázraky občas dějí.

Antonín Měšťan
GOETHOVY INSTITUTY, nedávno
otevřené v Budapešti a v Pekingu, mají
v brzké době dostat nové domicily
také v Praze, Varšavě a Sofii; už se
o tom vyjednává. Goethe-lnstitut
má 139 poboček v 68 zemích světa
"PRAŽSKÉ JARO a dnešní reformní
politika" bylo téma "studijní konferen
ce se svědky doby, odbornými histo
ricky, politology a novináři", kterou ve
spolupráci s mnichovským Collegiem
Carolinum uspořádala Akademie pro
politické vzdělávání vTutzingu u Starnberského jezera. Konference se od 8 do
10. července zúčastnilo asi padesál
hosti německých, českých a maďar
ských Referáty přednesli mj. profeso
ři Ota Šik, Jiří Kosta, Milan Průcha,
dále dr. Heinrich Vogel, dr. Eva Hartmanová, Jan Pauer, dr. Vladimír Kusin
a dr W Paul.

PEN CLUB NA BLEDU
V polovině května se sešli na Bledském jezeře, na sluneční straně Alp,
jak praví místní reklamní slogan, spi
sovatelé 42 národů už na 21. setkání.
Hostitelem byl Slovinský PEN.
Svaz slovinských spisovatelů má pro
své členy jedinou podmínku: musi
psát Slovinsky. Tím výběrové řízeni
končí Takže konference se mohli
účastnit a také bez překážek účastnili,
slovinští spisovatelé z celého světa,
včetně Argentiny a Austrálie, kde žili
léta v exilu.

A slovinští spisovatelé, kromě své
obvyklé práce, přišli i s návrhem nové
ústavy Slovinské republiky. Přídomek
socialistické vypustili. Protože Slo
vinsko tvoří zhruba 10% území i popu
lace Jugoslávie, ale podílí se ve všech
ukazatelích na více než polovině ná
rodního důchodu celého státu, mohli
si to zřejmé dovolit. A když jakýsi
velicí generál, asi po přikladu našeho
Šejny, připravil zatýkače pro "600
kontrarevolucionářů" v samý před
večer konference, stalo se, že tento
papír vyšel následujícícího dne. ale
bez vědomi dotyčného lampasáka,
v místním mládežnickém deníku.
Vůbec se ukázalo, že se pořadatelé
nehodlají bát. Když se sovětsky dele
gát Alexander Murjačik pokusil zasa
hovat do jednacího řádu konference,
byl upozorněn, že se nenachází ani ve
Varšavě, ani v Praze, a jeho přání tudíž
nebudou splněna.

K tomu měli co
říci zástupci baltských národů a Ame
ričan Jan Beneš, zatím co českoslo
venští delegáti Jiří Hájek (Plamen
a Tribuna) a Stanislav Vácha nic. Kro
mě. ovšem citátů z Gorbačova a usne
sení ÚV KSSS. Prostě obvyklé veřejné
vystoupení aparátčiků. Se Sověty
naproti tomu nepekli Poláci (exiloví
i z domova), Maďaři ani Bulhaři, a do
konce ani delegáti z NDR, včetně jed
noho Lužického Srba. Nad právy men
šin se (s odvoláním na sovětské tanky
sídlící v Praze od roku 1968) zamyslili
především Slovinci, kterým se zdá
vývoj v zemi — například neexistencí
cenzury značně odlišný i od soused
ního Chorvatska — ohrožen tanky.
Bylo to setkání, kde se věci nazývaly
pravými jmény. Už druhý den konfe
rence si sovětští aparátčíci vysloužili
předsednickou poznámku na téma, že
nikdo z přítomných není proti glasnosti a perestrojce, ale setkání má i
jiné úkoly než přetřásáni velkoleposti
těchto dvou pojmů.
Nu. a byly debaty kuloárové; sovětský
delegát Murjačik tam prohlásil (po
předcházejícím tvrzeni, že jeden jeho
známý byl v Československu, ale
žádné sovětské vojáky tam neviděl,
protože jsou jen ve svých posádkách),
že Sověti zajisté z Československa
odejdou, jen co bude vhodný čas.
(Debaty se většinou omezovaly na něj,
protože další sovětský delegát nemlu
vil jinak než ruský a ukrajinsky.)

Hovořilo se hodně o osudu malých
národů ve sféře národů mocných.

Order From Freedom House

Jan Beneš
SEN O EVROPÉ byl název spisovatel
ského kongresu, který se konal kon
cem května v západním Berlíně. Z
českých autorů byli přítomni Libuše
Moníková, Jiří Gruša, Pavel Kohout
a A. J. Liehm.

The Prague Spring: A Mixed Legacy
TŘÍDENNÍ CYKLUS přednášek o
is a collection of originál essays by Pražském jaru 1968 za účasti J. Košty,
K Kyncla. M Průchy, I. Bystřiny a
Czechs, most of whom were chief play- dalších
se konal počátkem června
ers in Czechoslovakia's 1968 drama. v západním Berlině. Maďarský autor
Gyórgy Konrád zde pronesl pozoru
The themes of the essays range from hodný
příspěvek, ve kterém mj. řekl,
descriptions of personál experiences že "ideologická válka je hlavním povo
láním druhořadých intelektuálů, která
during 1968 to political and economic Často
zasahuje i prvořadé. Je na čase
analyses of Czechoslovakia in 1968 and vytvořit mezi Východem a Západem
duchovni pořádek."
the twenty years following. That brief
spring s till lives as the drama of the most SOVÉTSKY EKONOM J Ambarzumov
zúčastnil semináře o Pražském jaru,
extensive liberalization of any Commu- se
který uspořádala Nadace Friedricha
nist systém and of its crushing defeat in Eberta v Heinemannové akademii ve
Referáty mj. Zdeňka
a Soviet-led invasion. Twenty years later, the reflections of the Freudenbergu
Mlynáře a prof. Horsta Ehmkeho se
writers gathered in this book assume a speciál meaning in light of zabývaly nejen rokem 1968, nýbrž
dnešním vývojem v So
Soviet evénts, for the Soviet Union is now being invaded by the very především
větském svazu Dr Ambarzumov pro
hlásil, že souběžně s kritikou Brežsamc ideas that moved it to invade Czechoslovakia.
něvovy doktríny dnes sovětští intelek
Though the finál results of the reform process in the Soviet Union tuálové zavrhují také ideologické zdů
cannot be predicted, it is certain that the USSR, and with it Eastem vodněni intervence z 21. srpna 1968.
Europe, will become different from what they were.
The Prague Spring: A Mixed Legacy
CoNTRIBUTORS
EdKed by Jiri Pehe
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Práci nabízejí

Překlady

Hledáme zkušené Inženýry

BADENSKO: Ověřené překlady dokumentů
a jiných podkladů z (do) češtiny, slovenštiny,
a ruštiny, tlumočeni u soudů a úřadů provádí
odborné přís. soudní tlumočník a překladatel
• un. pro! Dr. Otakar Nahodil, DrSc, BDO
Zasiusstr. 124. D-7800 Freiburg i Br.
tel (0761) 70 04 54
BAVORSKO: Úředně ověřeně překlady z češ
tiny do němčiny a naopak provádí rychle
a spolehlivé a u úřadů tlumočí
• Blanka Báji. M A . členka BDL)
Praetoriusweg 6/I, D-8000 Múnchen 83
tel (089) 637 14 86
BAVORSKO: 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 / 05 nebo
(08131) 29 01 68 přes den

BAVORSKO: Překlady —tlumočení z češtiny
do němčiny a naopak provádí a ověřuje veř.
ustanovený přís, překladatel a tlumočník
s dlouhol zkušeností (azylové a trestní ří
zení. polic, a tr. právo, listiny)
• Holand Richter, Dipt. Verwaltungsrat (FH}
Steinstr 46. D-8000 Múnchen 80
tel (089) 48 65 79 nebo 67 49 69
BAVORSKO: Úředně ověř, překlady veške
rých dokladů z češtiny a slovenštiny do
němčiny a naopak provádí rychle, levné a
spolehlivě odborně přís. soudní překladatelka
• Miroslava Selkmann
Fasanenstr 30. D-8025 Unterhaching
tel. (089) 61 89 76

BAVORSKO: Úředně ověřené překlady
veškerých dokladů z češtiny do němčiny
a naopak provádí
• Viktor Weiser
Heiglhofstr. 109. D-8000 Múnchen 70
tel (089) 71 83 90
HESSENSKO: Úředně ověřené překlady
i technické z češtiny do němčiny a naopak
provádí
• Alice Haubrich
Heinrich-Gártner-Str. 26. D-6501 Budenheim
tel (06139) 66 03
HESSENSKO: Překlady úředně ověřené
z češtiny do němčiny a španělštiny a naopak
Vám rychle a spolehlivě provede soudní tlu
močnice a dipl překladatelka
• Olga Kašpar
Bornemannstr 19, D-6000 Frankfurt 70
tel (069) 62 28 48
HESSENSKO: Ověřené překlady všeho
druhu z češtiny do němčiny a naopak:
• Hanka Nissel-Ellenberg
Keplerstr. 24. D-6000 Frankfurt 1
tel. (069) 55 32 50
HESSENSKO: Z češtiny do němčiny a naopak
překládá a překlady úředně ověřuje překla
datelská a korespondenční kancelář
• JUDr. Jana Stupecká
Tannenslr. 2, D-6250 Limburg 9
tel (06431) 423 63

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

Pohostinství

AFCR

WILDBACHKLAUSE je česká restaura PORADY novým čs. uprchlíkům
ce s kavárnou v podhůří bavorských
AMERICAN FUND FOR
Alp. Přívětivá, rustikální atmosféra,
CZECHOSLOVAK REFUGEES
180 míst, výtečná kuchyně s mnoha
AMERICKY FOND PRO
českými a mezinárodními jídly. V zimě
ČESKOSLOVENSKÉ UPRCHLÍKY
podmínky pro sjezdové lyžování i na
běžky přímo v místě. V létě vyhřívaný v Mnichové:
bazén, sluneční terasa se 100 místy, Reichenbachstrasse 12/1
D-8000 Múnchen 5
tenis a nádherné horské túry. Děti ví tel (089) 26 07 132
tány. V místě je možno se ubytovat v
rekreačních chatách (rezervace: tel. ve Vídni:
09361/616). Na Vaši návštěvu se těší Gumpendorferstrasse 5a/2
A-1060 Wien VI
krajané Hrdlička a Fanta.
tel (0222) 56 34 75 nebo 56 34 94
WILDBACHKLAUSE
v
Tralsklrchenu:
Bgm.-MartinstraBe 8
D-8964 Nesselwang-Reichenbach registrační budova tábora I. patro, dveče číslo 45
Telefon (08361) 795
v Kanadě:
Box 392
Port Credít P S
NAVŠTIVTE NAŠI RESTAURACI v Mississauga, On. L5G 4M1
Neuhofenu u Ludwigshafenu. Nabí
zíme Vám nejen dobrou kuchyni a pří Při registraci ve všech úřadovnách
jemné prostředí, ale také prostory do AFCR si můžete zajistit bezplatný od
běr exilového tisku.
600 míst vhodné pro menší i větší pří
ležitosti — svatby, zábavy, schůze,
srazy apod. Těšíme se na Vás!
V KOLÍNĚ NAD RÝNEM zřídilo Výcho
Miloslav Bohn, TuS Gaststátte
doevropské kulturní a osvětové stře
Jahnstralie 25
disko IGNIS informační službu pro
azylanty a vystéhovalce ze střední
D-6708 Neuhofen (Pfalz)
a východní Evropy. Telefon (0221)
tel. (06236) 54738
72 51 05.
ELIŠKA KOTRBOVÁ, právní zástup
kyně v záležitostech souvisejících
s čs. právem, oznamuje novou adresu
své kanceláře: Schellingstr. 48, D-8000
Múnchen 40. tel. (089) 271 83 55.
Dr. med. SVÉTOMÍR WOLF, odborný
lékař pro dermatologií a venerologii.
Althofstr. 46, D-4330 Múlheim-Ruhr,
tel. (0208) 36 09 08

PORÝNÍ: Překlady z češtiny do němčiny
a obrácené — ověřené — jakoí I literární
a vědecké překlady provádí zmocněný pře
kladatel.
• Rechtsbeistand JUDr Hans Gaertner
Postfach 42 01 74. D-5000 Kóln 41
tel. (0221) 21 81 57

PORÝNÍ: Úředně ověřené překlady veške
rých dokladů, rovněž technické překlady,
provádí přísež. překladatelka pro češtinu
a ruštinu
• Marie Růst
Grafenberger Allee 135, D-4000 Dússeldorf 1
tel (0211) 680 26 26 /večer/

Práci hledají

SKANDINÁVIE: Překládá a tlumočí pro sou
kromníky i podniky z a do švédštiny, češtiny,
ruštiny, němčiny a angličtiny úředně zkou
šený překladatel a soudní tlumočník
• Peter B Freund
Lárkvagen 17A S-18351 Taby, Sverige
tel (0047) 01800 /MBS/ nebo 08-756 96 30

DIPL. PEDAGOG, všestr. založený, adaptibilní. absolvent sportovní fakulty UK v Pra
ze, aprob sport + čeština. 20 let pedag. pra
xe na gymnáziu, trenér volejbalu, bohaté
zkušenosti v obl sport, medicíny, odr 1986
s rod. v SRN, hledá možnost uplatnění.
"Kdekoliv v Německu".
OBOR POZEMNÍ STAVBY: VŠ 27 hledá
zajímavou práci v oboru i mimo něj v Ně
mecku. nejradějl Bavorsko (není podmn.)
Německy mluvím, jsem šikovný, práce se
nebojím. Krajané, "pomozte prosím"!

ŠVÝCARSKO: Překlady dokladů provádí pro
vešk. oficiální účely, vč. nabytí cizího a zproš
tění čs občanství, do tři dnů za sazby o 50-70%
nižší než překl. instituce soudní tlumočník
a překladatel
• Ing. Jiti Komárek. lic. oec.
Greifenseestr 19, CH-B050 Zúrích
tel (01) 312 00 24

DIPL. ING. (38) měř, řídicí a vyp elektro
nika. tč. v SRN, angl., něm., bohatápraxeve
vývoji a projekci, hledá práci v oboru i for
mou “Sponsorování".

USA: Veškeré ověřené překlady z češtiny,
slovenštiny, polštiny, němčiny, francouz
štiny, angličtiny (a do těchto jazyků) veške
rých dokladů a dopisů provádí rychle a levně
a u soudů tlumočí překladatel a tlumočník
• Fred Franka
246 West Washington St, San Dlego, CA 92103
tel (619) 295-8953

NÁVRHÁŘKA v oboru ruční pleteni s 25letou úspěšnou praxí (něm. st. obč ) hledá
práci kdekoliv. Možno i dálkově, příleži
tostně nebo na "částečný úvazek"
KUCHAŘ, 19, a jeho matka kuchařka-prodavačka, 38, s částečnou znalostí angličtiny
hledají sponzora v Kanadě. Žádné práce se
nebojíme, dlužni nezůstaneme. Zn. "Poctivé
jednání"

USA: Notářsky ověřené překlady veškerých
dokladů a dopisů, tlumočeni u soudů, úřadů
a institucí odborné, rychle, spolehlivé a levně
provádí soudní tlumočník a překladatel
• Jan J. Neumann, Ph. O.
3002 Nauqatuck Ave , San Dlego,
CA 92117-2527
tel (619) 273-4044

a techniky pro základní I detailní plánováni
projektů MSRT, autom. ■ El-technlky u che
mických 1 Jiných průmyel. zeřtzenl. Podmínky:
znaloet němčiny a pasiv, techn. angličtiny,
svob. podnikání, zkušenost v plánováni.
Kopie vysvědčeni, chronol. pople dosevednl
činnosti v němčině s uvedením minim, hodi
nová sazby a terminu začátku práce pro
významně německé e švýcarské podniky
zašlete ne adresu: M HRABAK. Ing. - BUro
fůr MSRT und E-Tachnlk, Walletr. 54. D-7890
Waldshut-Tlengen 1.

Kdo zná adresu?
POŠTA VRÁTILA opět tři zásilky Prá
va lidu jako nedoručitelné, Stanislav
Cmejrek a Magda Offenburgerová
z Německa i Ivan Říha z Vidné se od
stěhovali neznámo kam.
MlLA ŘEHÁKOVÁ z Prahy, býv. servírka
z Parkhotelu, žijící nyní v SRN, ať zavolá
(0221) 31 44 27
GERDU POLÁKOVOU, dříve bytem v Brně
Na Ponávce 13. hledají její příbuzní v USA
Dále se hledá RIVA (Růžena, Růža) FAUFEDEROVÁ, narozena v ČSR, která za války
sloužila v britské armádě na Blízkém výcho
dě Sdělení na adr Hitachdut lozey Czechoslovakia, 15. Achad Haam Str., Tel-Aviv
65 141, Israel.

NANY A ŽIŽA hledají Piďu, mechanika pro
svého renaulta dauphlna. Ozvi se! Kdo ho
znáte. Honzu Pyntiře z Tachova, zavolejte
v Německu na tel. č. (06371) 158 17 nebo
napište J. Dmterovi. Hembachstr. 15. D-6790
Landstuhl.

Obchodní spojení
LÉKAŘSKÉ PRAXE v celém světě: při
podnikáni, financování, půjčkách, po
jištění. prodeji a koupi lék. praxi a jiných
firem krajanům neutrálně poradí Agen
tur Pazdera, Kreuzplatz 20, CH-8008
Zúrích, tel. (01) 932 32 22. Provoz denně
24 hodin.
HLEDÁM SPOLEČNÍKA vyučeného
v oboru gastronomie (kuchař, číšník)
s podílem 50:50. se kterým bych chtěl
založit restauraci nebo opravdovou
hospodu s dobrou dom. kuchyni. Jsem
odborník s dlouhol. praxí, 10 let samo
statný. Prostor pro společné podnikákáni: Dússeldorf, Kóln, Essen, Wuppertal Zn. 'Svědomitost".

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.

Kdo pomůže?

175 Flfth Avenue. Suitě 3196, New York
City, n.y. 10010
jedinečná sbírka

JASMÍN villa

fotografií, rozhovorů a článků ze
současného New Yorku, která se
nepochybné stane ozdobou téch
knihoven, které sl dílo 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!

801 S. Oceán Blvd.
Pompano Beach, Florida 33062

Navštivte krajanský motel

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

Dipl.lng. Albert Matěj
Oberer Grifflenberg 138
D-5600 Wuppertal 1
Telefon (0202)4215 00

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 obři 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 Cechy 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.

•"VETERÁN" PRO SBĚRATELE:
Skoda Felicia r.výr. 1960
červená s bílou střechou,
nárazníky a křidélky. Mo
tor po GO 5000 km, karo
serie měla GO loni. Adr.:
P. Malec, Friedhofstr. 31
D-6639 Rehlingen (Saarl.)

•NABÍDKA BIBLIOFIL.TISKŮ:
Prodám 2 neprodejné pré
mie Spolku č.spisovatelůbeletristů r.1903 a 1904:
Vzpomínky členů Máje, Viková-Kunětická, Guth, Ro
kyta, Klášterský, Kvapil,
Thomayer a d. po 60,- DM;
bibliofilie: Karel Dyrynk
Sazba akcidenční, 2 díly,
vydal Spolek Typografia v
Praze 1920, polokůže, oba
díly za 90 DM; Petr Kles,
Spisy veršem a prózou, edice Zodiak 1932,nákl.120
čísl.výt., upravil K.Svolinský, polokůže, 140 DM.
Telefon q (089) 129 49 43
Mnichov. Prosím namluvte
zprávu česky na záznam.

DĚKUJEME

PRO KAMARÁDA. 24, s azylem v SRN 4
roky, hledám jakýkoli legální způsob jak
se dostat natrvalo do USA Kvalitní angličti
na, všestr. znalosti, schopnosti a zájmy
v těch oborech a řemeslech, pevné zdraví.
Zn. "Klima nerozhoduje”
AlOlC všech stavebních strojů. 28, pře
zkoušený v Německu, hledá se svou rodinou
jakoukoliv práci v Kanadě nebo USA. Máme
německý azyl. Žádost o vystěhování nestačí,
musíme mít sponzora Najde se někdo, kdo
nám pomůže? "Oboustr čestnost a poctivost"
POMOC při vystěhováni do Austrálie hledá
ml. čs. rodina s něm. občanstvím (2 všestr
středošk + 2 děti) Australský úřad v SRN
nepomáhá a odrazuje Půjdeme kamkoliv a
nebudeme zatěžovat. "Důvěra".

UBERSETZUNGEN
Překladatelská služba specializo
vaná na náročné technické a jiné
odborné texty - patenty, popisy
výrobků a technologii, návody k
použití, reklamní tiskoviny, pro
spekty, nabídky a smlouvy.
JAZYKY: angličtina, arabština, bulharština, čeština, činština, francouzština, ho
landština, italština, madarština. němčina,
polština, rumunština, ruština, slovenština,
srbochorvatština. španělština aj. Vyžádejte
si naši podrobnou nabídku.

KOMBUCHA — léčivá čajová houba známá
ve slaré Cmě už 400 let před n. I.. oblíbená
I ve střední Evropě za časů našich babiček
— se těší novému zájmu. Kdo ví podrob
nosti o pěstování a účincích a kdo může
evt kousek "živé"' houby poskytnout, nechť
se laskavě ozve na adresu redakce.

Samizdat Made in USA
PLÁNUJETE DOVOLENOU
NA FLORIDĚ?

OST

ČESKÝ ŠTUKATÉR restauruje a do
plňuje starý, zanedbaný štuk Vytvá
řím též nový s vlastními motivy. Pracují
levné, spolehlivé, čisté 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 (angl. něm., ital ,
atd.) — vám na svatbách, plesech apod,
v Německu, Rakousku i Švýcarsku rád
zahraje GEORGIE, jehož speciální
vybavení 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.
HYPNOMASTER — elektronické za
MAŠINKA KAPUT? Zlaté české ruce vedení meditace. Podrobné informace
opraví kdeco — např. rozbitou pračku, o Jéto a řadě dalších moderních po
myčku a jiné spotřebiče — odborně, můcek si můžete bezplatně vyžádat na
rychle levné, pokud bydlíte v Kolíně adrese Pol-Verlagu pod značkou "Bio
technologie. "
n. R. a okolí. Tel. (0221) 88 18 40

STAV. PROJEKTANT, klempíř, pokrývač.
SS + nedokonč. VŠ. 24. s manželkou. 22,
kancel, výtv , gymn. + nedokonč. VŠ, hledají
sponzora v Kanadě Zn. "Jakoukoliv práci"

POZORUHODNOU publikaci
Bohumila Boba' Krčila — první
západní samizdat "Sebráno v New
Yorku" o 414 stránkách — vydalo
NČKS, Nezávislé fis. kulturní stře
disko v New Yorku

WEST

"HELE, VÍS CO, POJĎ. Já jsem alergickej na kočky." — Ukázka z knížky
kresleného humoru Pavla Kantorka,
"Bajky na dobrou noc," kterou vydal
Milan Cimburek, Badenerstr. 698,
CH-8048 Zúrích

ZA PRÍSPéVKY na tiskový fond Práva
lidu anebo za dobrovolné “zaokrouhlení" předplatného směrem nahoru
srdečné děkujeme ve Spolkové re
publice Německo našim čtenářům
a čtenářkám E Bernatové, R. Fremuntovi, R Horskému, A. Líznerovi,
Z Pospíšilovi a P. Rostoharovi, ve
Švýcarsku L Beranovi, ve Velké Bri
tánii R. Fowlerovi, v Kanadě J Vrá
nové, v Austrálii S Bertonovi a G. V
Galickovi, ve Spojených státech M.
Halouzkovi, H. Sovové, I. Stuchlíkovi a
F. Voglovi.
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POSLEDNÍ EKONOMICKÝ POKUS (I)
Efektivnost národního hospodářství se definuje jako vztah mezi
tím co dává (např. národní důchod) a co je třeba na to vynaložit
(výrobní fondy, materiálové náklady a pracovní sílu.) Používají
se také pojmy output (výstup resp. to co dostaneme) a Input
(vstup, to co musíme vynaložit). Měřeno tímto ukazatelem šla
efektivnost československého hospodářství nejen před rokem
1948, ale i po něm ještě určitou dobu nahoru. V roce 1948přinášelo 1 000 Kčs vstupu 159 Kčs výstupu národního důchodu
podle stávajících čs. měřítek. V roce 1953 vzrostla tato částka na
203 Kčs a v roce 1960 dosáhla doposud největší částky v ději
nách poúnorového Československa — 219 Kčs. Tento vzestup
ný vývoj efektivnosti národního hospodářství byl jednou přeru
šen. V roce 1954 klesl výstup z 203 Kčs roku 1953 na 200 Kčs
roku 1954.
Pokles efektivností národního hospo
teprve se může uvažovat o ekonomic
dářství byl signalizován i tím. že téměř
ké reformě — jinak se všechno zhroutí.
desetiprocentní přírůstky národního
Druhý směr, označovaný později jako
důchodu klesly najednou v roce 1953
šikův, považoval za východisko zá
na 6,4% a v roce 1954 na 3,5%. V roce
sadní přestavbu systému, zamezení
1955 dosáhly sice opét 10,3%, ale
centrálního operativního řízení, pře
v následujícím roce 1956 činilo tempo
chod na ekonomické řízeni při plném
růstu 5.3%. Tím také skončila éra
využití zbožně-peněžnich a tržních
desetiprocentních přírůstků národní
vztahů.
ho důchodu. Započala — nejprve teo
Vývoj připravované reformy je nedílně
reticky a potom také prakticky —
spjat s politickou situací, tak jak se vy
éra hospodářských reforem, přesněji
tvářela od počátku šedesátých let a jak
pokusů o hospodářskou reformu ve
zatím vyvrcholila v roce 1968 Přísluš
smyslu dosaženi vyšší efektivnosti
níci druhého směru reformy si byli
národního hospodářství.
vědomi toho, že bez podstatných
Obsah reformy, která formálně vstou
politických změn není možno reformu
pila v platnost 1. ledna 1959, zni pro
v její plné šíři prosadit.
dnešního člověka, který v novinách
Úsilí o skutečnou reformu řízení ná
čte o připravované tzv. přestavbě hos
rodního hospodářství se dostalo lo
podářského řízení, velice povědomě.
gicky do svého kulminačniho bodu
Měla se zvýšit odpovědnost centrál
současně s dobou, kdy se začaly vy
ních orgánu za rozpracování dlouho
tvářet podmínky pro postupný pře
dobých výhledů (dnes se mluví o
chod k demokratické společností,
prognózách) jako hlavních podkladu
v roce 1968. Především bylo prosaze
pro vypracování pětiletých plánů.
no rozhodnutí o vytváření podniko
Pětileté plány měly být pro podniko
vých rad pracujících jako základního
vou sféru závazné jen u úkolů, na
předpokladu — i když ne úplného
jejichž splnění závisí dosaženi hlav
— pro autonomní fungováni hospo
ních cílů. Aby bylo zabezpečeno, že se
dářské sféry. Rozběhla se příprava
splní výrobní úkoly, kterými se měla
realizovat změna struktury národního zákonů, kterými se měla reforma uvést
do pohybu. Politický vývoj jasně smě
hospodářství, byly formulovány jako
řoval k porážce konzervativního,
závazné úkoly a závazné investiční
dogmatického křidla KSČ. To byl
akce. Deklarovala se tzv. soustava
ekonomických nástrojů. Vedle závaz nezbytný první předpoklad míru
ných úkolů měly být podniky řízeny milovného přechodu k demokracii.
Proto také zasáhly sovětské tankové
soustavou dlouhodobých normativů.
Normativ svým způsobem měl auto divize spolu s vazaly Varšavského
paktu.
maticky regulovat chování podniků
v nejdůležitéjších oblastech ekono Ústupový boj po okupaci trval ještě
několik měsíců. Teprve po husákovmického rozhodováni: ve vývoji mezd,
v tvorbě zisku a financování obnovy ském puči v dubnu 1969 bylo jasné, že
se v plné sile vrací zdánlivě překo
základních fondů. Např. růst průměr
naný stalinistický režim. První krok,
ných výdělků byl stanoven v závislosti
který Husák udělal, bylo zastavení
na růstu produktivity práce: rostla-li
produktivita o 2% mohly průměrné veškerých prací na přípravě ekono
mické reformy.
výdělky vzrůst o 1%.
v závislosti na růstu zisku byl stano Nicméně čs. hospodářství ještě ně
ven podíl, kterýsi podnik mohl odvést kolik let běží tak, jako kdyby reforma
do svého prémiového fondu nebo do aspoň částečné působila. Graf integ
investičního fondu, o jehož použiti rální efektivnosti ukazuje, že efektiv
měl rozhodovat sám.
nost po roce 1969 sice kolísá, nicméně
Tento pokus o reformu měl velice dále roste a kulminuje zhruba v roce
1974. To se relativné příznivě odrazilo
krátké trvání. Již v roce 1962 nastal
návrat k dřívějším formám řízeni. Ofi v hospodářském vývoji. Tvrzeni, žeciálně se uvádí, že příčinou bylo dojde k hospodářskému krachu se
zhroucení nereálně vypracovaného ukázalo jako chybné. Současně s tím
pětiletého plánu, přerušení obchod se i ve svobodném světě objevily
ních styků s Čínou, dvojí neúroda, dvě . komentáře, že se Husákovi hospodář
přírodní kalamity, berlínská otázka ská politika daří a že tedy může dát
lidem místo svobody a demokracie
apod.
aspoň slušnou životní úroveň. Také
Nakolik je každý pětiletý plán nereál tento názor byl chybný.
ný zatím přenechme hospodářským
historikům. Od samého počátku se
Co se vlastně stalo?
ukazovalo, že podnikové investice,
První byť velice krotké kroky eko
jejichž finančním zdrojem byl inves
nomické reformy byly podniknuty
tiční fond tvořený podle příslušného
normativu, zdaleka nejsou a nebudou
v roce 1967. (Šlo o hrubý důchod
v souladu se státním plánem. To byl
a s tím spojená opatření.) Nicméně
hlavni důvod, proč se v reformě ne
byly pochopeny jako signály nastupu
jící ekonomické reformy. Měnilo se
pokračovalo; centrum moci vidělo, že
i ekonomické klima a také to. co se
ztrácí nejen přehled, ale také možnost
bezprostředné řídit národní hospo
dnes oficiálně propaganda snaží zou
dářství. V reformě se tedy nepokračo
fale vydupat ze země — ekonomické
valo.
myšleni.
Někdy v roce 1963 v průběhu diskusi,
Projevilo se to tak. že podnikové
jak "zdokonalit" tzv. soustavu ří
investice byly zaměřovány na to. aby
zení a plánování, se pomalu začíná
se vytvořily výrobní předpoklady pro
uspokojování poptávky, která byla
rodit představa nové ekonomické
reformy. Usneseni 12. sjezdu KSČ
všem vedoucím pracovníkům podniků
z roku 1962 o vypracování středně
známa. V časech husákovského puče
dobého plánu na roky 1964 až 1970
byla většina těchto investic již rozesta
ztroskotalo, protože hospodářská
věna a nezbylo nic jiného než je do
končit Proto i nové obnovené centrál
situace se stávala stále horší a ne
ní operativní řízeni muselo tuto sku
přehlednější. Národní důchod v letech
tečnost nejen respektovat, ale vytvá
1963 a 1964 klesl pod úroveň roku
řet předpoklady pro dokončeni těchto
1962. Členové politbyra, pracovnici
investic — nemělo-li dojít k velkým
sekretariátu ÚV KSČ a ministři ne
národohospodářským škodám.
věděli jak dál, nevěděli to ani ti, kteří
to ze své profese vědět měli — vedoucí
Důkazem toho, jak čs. společnost byla
□racovníci Státního úřadu plánovacipřipravena na novou cestu vpřed je
•io. Proto se také vytvořilo něco jako
i skutečnost, že hospodářství bez
oezvládi. To umožnilo vznik poměrně
úhony přestálo několik nákupních
otevřené diskuse o tom, jak se má re
panik, které byly vyvolány jednáním
formovat stávající tzv. socialistické
okupačních orgánů. Dokončováni
Hospodářství. V podstatě se formovaly
s ekonomickým rozumem založených
dva směry.
investic a jejich uvádění do provozu
se příznivé projevilo i v oblasti nabídky
První, podle tehdejší terminologie
zboží obyvatelstvu.
konzervativní, hlásal návrat k tzv,
programovému, koncepčnímu prosa
Přesto vznikaly náběhy na poruchy
zováni vedoucí úlohy KSČ a ovládání
v zásobováni obyvatelstva normálním
hospodářství hlavně prostřednictvím
zbožím. Byl to důsledek toho, že sys
střednědobých, tj. pětiletých plánů.
tém řízení přece jen vytvářel zábrany
Jeho hlavní argument byl, že je třeba
pro racionální hospodářské rozhodo
nejprve řešit tzv. věcné problémy, tj.
váni. Racionální ekonomické myšleni
zajistit určitý výrobní sortiment a pak
z let těsně před rokem 1968 se po

stupné vyčerpávalo. Myšlení podni
kové sféry se přizpůsobovalo faktu
obnoveného centrálního operativního
řízení. Začaly se objevovat problémy
se zemědělskou výrobou, s palivovými
a energetickými zdroji a se zakládá
ním nových investic. Objevil se však
ještě jeden pomocný zdroj — zahra
niční úvěr.
Od roku 1973 se devizová pozice zhor
šuje a ČSSR se dostává do pozice
dlužníka, kterému dělá problémy
splácet dluhy Hospodářská situace
nutí ČSSR v poměrné velkém měřítku
dovážet ze svobodného světa nejen
obili, ale také krmivá a suroviny pro
průmysl a různé potravinářské zboží.
Obchodní bilance začiná být pasivní.
Na překonání a uhrazení záporného
salda si začiná ČSSR půjčovat konver
tibilní měnu. Banky západní Evropy
a jiné jí horlivě poskytují.
Ani jednotlivec, ani stát nemohou žit
věčně na dluh. Jak je možno vyčíst
z grafu, rok 1974 je posledním rokem,
kdy ještě působily okolnosti vyvolané
přípravou ekonomické reformy a kdy
se dařilo pomoci půjček udržovat
určitou stabilitu vnitřního trhu. Ná
sledujícím rokem začiná integrální
efektivnost národního hospodářství
nezadržitelně klesat. To je pravý pro
jev návratu k centrálnímu operativní
mu řízení — důsledek skutečnosti, že
“vedoucí úloha KSČ" se opět plně
prosadila.
Souběžně s klesáním integrální efek
tivnosti se až do roku 1979 zhoršuje
čs. obchodní bilance a roste dluh
v konvertibilních měnách. Režim
se tomu pokouší čelit něčím, co by se
dalo nazvat “quasireforma". Oficiál
ně to bylo nazváno soubor opatřeni ke
zdokonalováni soustavy plánovitého
řízeni národního hospodářství. Jádro
"zdokonalováni" mělo spočívat ve
vypracování "kvalitního" pětiletého
plánu, který stanoví hlavní úkoly,
limity a ekonomické podmínky pro
jednotlivé roky pětiletky.
To vše ale bylo hned od počátku za
stíněno tvrdou realitou zadluženého
státu, který musí stůj co stůj uspo
kojovat svoje věřitele. Proto období
1981 až 1985 je obdobím politiky od
dlužování, která se ovšem prováděla
"socialistickým" způsobem. Export
se prováděl (a ostatně ještě i dnes
provádí) zakaždoucenu. Importy jsou
administrativně reglementovány tak,
aby byly výsledně nižší než exporty,
aby zde byly peníze pro splácení dlu
hů. To vše samozřejmě na úkor životní
úrovně obyvatel.

Efektivnost dále klesá
Pokles integrální efektivnosti pokra
čuje nezadržitelně. Graf sice končí
rokem 1985, avšak i zatím došlá čísla
pro rok 1986 znamenají další pokles.
Z hodnoty 184 docílené v roce 1985
klesá integrální efektivnost na hod
notu 179 v roce 1986. K čemu to vede
a jaká je situace, vyjadřuje novope
čený generální tajemník KSC Miloš
Jakeš Stačí citovat z jeho referátu,
který — doufáme, že správné — uve
řejňuje Rudé Právo dne 19. prosince
1987:
"Nedosahujeme plánovaného tempa
růstu produktivity práce."
"Spotřebováváme více materiálu než
stanoví plán, a při tom je stále slyšet
stížnosti na jeho nedostatek."

‘‘Jednou z hlavních příčin, proč pro
ces intenzifikace nepostupuje žádou
cím tempem, je skutečnost, že se vě
deckotechnický rozvoj nestal jeho
základním faktorem."
"Nemalé problémy se v současností
koncentrují v oblasti vnitřního trhu.
Ve srovnáni s minulými lety se jeho
zásobováni. . . zhoršilo."
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Brzda pokroku
Skutečnost, že "systém" není schopen
zajistit "plynulé zásobování", že není
schopen poznávat objektivní skuteč
nost, že nedostatečné objasňuje kon
cepce a programy a že svým působe
ním snižuje zájem podniků na nároč
ných úkolech neznamená nic jiného,
než že jde o systém, který je brzdou
progresivního vývoje společnosti, a to
jak v politickém, tak i v ekonomickém
slova smyslu. Proč?

• Neexistuji metody, které by umož
nily, aby plán byl dokonalou prognó
zou chování se jak obyvatelstva, tak
výrobců a ostatních organizaci živé
lidské společnosti.

• Neexistuji metody, jejíchž použitím
by bylo možno přinutit reálné hospo
dářské subjekty, především obyvatel
stvo a výrobce, aby se natrvalo cho
vali podle toho, co jím předepisuje
plán.
• Neexistují žádné metody ani systém
— ať už počítačový nebo jiný — kte
rým by bylo možno zachytit stávající
a prognózovat budoucí skutečnost
ve formě vnitropodnikových a mezioodnikových proporci při respekto
váni zájmů jednotlivců nebo skupin
obyvatelstva.
Rozepsaný plán předpisuje podnikům
jako ukazatele, které mají plnit, jed
notlivé stránky hospodářského pro
cesu. např. objem výroby, závazné
produkty, mzdové objemy, materiá
lové a jiné náklady, zisk apod. Tím je
pružné reagování podniku na měnící
se okolní podmínky, především na
změny v poptávce jako nejdůležitější
předpoklad jeho úspěšného rozvoje
vyřazeno. Podnik je povinen vést svá
hospodářská jednání a činnost tak,
aby splňoval kriteriální podmínky
plánu, který nemůže být tím, čím by ho
vládnoucí vrstva chtěla mít.
Základní otázkou úspěchu nebo ne
úspěchu nastávajícího pokusu o hos
podářskou reformu, který je presento
ván jako “komplexní přestavba hospo
dářského mechanismu" je proto, jaký
prostor bude podnikům vytvořen, aby
mohly autonomně, tj. co nejrychleji
reagovat na probíhající změny hospo
dářského vývoje. To však zůstává
nadále velmi omezeno neboť:
1/ Vedoucí funkcionáři hospodář
ských organizací, tj. ředitelé, jejich
zástupci, vedoucí oddělení apod. jsou
nadále jmenováni instituci, která na
reálném úspěchu podniku není bez
prostředné zainteresována, příslušným
sekretariátem KSČ. podle jejího inter
ního nomenklaturního pořádku.
2/ Jednáni podniků má být v prvé řadě
usměrňováno tzv. dlouhodobými
normativy, které předepíší, jak mají
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vypadat vztahy mezi jednotlivými
stránkami hospodářského dění v pod
niku.
3/ Citát z RP (22.12. 1987): "K zabez
pečení vybraných prioritních záměrů,
zejména státních programů rozvoje,
státních úkolů ve vědeckotechnickém
rozvoji, v mezinárodní dělbě práce,
obrané, bezpečnosti a tvorbě federál
ních hmotných rezerv, jakož i omeze
ného okruhu deficitních výrobků,
budou stanoveny adresné jmenovité
úkoly státního plánu."
4/ Opět citát z RP: "Do doby dosažení
výrazného pokroku v dynamické
rovnovážnosti ekonomiky budou ve
vybraných případech stanovovány
rovněž limity vybraných deficitních
zdrojů (zejména paliv, energie surovin
a rovněž devizových zdrojů) pro vy
brané účely a vůči těm organizacím,
u nichž nebudou moci být uplatněny
prvky devizového samofinancování

Nebude tedy existovat žádný objek
tivní regulátor toho, co podnik pro
svoji výrobní spotřebu nakoupí nebo
nenakoupí. Vzhledem k tomu, že
podnik bude nadále nucen se ucházet
o příděl energie, surovin a jiných
materiálů a výrobních prostředků
není možno očekávat, že by se jeho
chování natolik změnilo, aby bylo
dosaženo "výrazného pokroku v dy
namické rovnovážnosti ekonomiky”
neboli, řečeno normální češtinou,
tržní rovnováhy. Ta může nastat je
nom tehdy, když bude trh skutečné
fungovat, tak jak se někdo může na
učit skutečné plavat jen ve vodě a
nikde jinde.
Celá konstrukce tzv. přestavby řízení
je koncipována tak, aby se nadále
udržovala tzv. vedoucí úloha KSČ
a nikoliv tak, aby hospodářské sub
jekty, tj. především podniky mohly
výrazné, rychle a s přehledem rea
govat na změny hospodářského vývo
je
Abych byl objektivní, uvádím, že sa
motná koncepce tzv. přestavby řízení
počítá s tím, že změny v hospodář
ském vývoji budou a že je třeba na ně
reagovat. Toto reagováni bude však
funkcí centrálního řízení.
Informace, že se něco změnilo, např.
že se poptávka přesunuje z jednoho
výrobku na jiný, čímž se u dosavad
ního výrobce ménf proporce mezi
materiálovými a mzdovými náklady,
což by vyžadovalo změnu mzdového
normativu, je sice rychle registrována
podnikem ale (s podstatným zpoždě
ním) příslušným vládním orgánem.
Než ten — maje zcela jiná hlediska
a kritéria než vyrábějící podnik — se
odhodlá k nějaké změně tzv. nástrojů
řízeni, uplyne doba, která je ve zdrcu
jící většině případů mnohem delší
než doba, ve které by reagoval podnik.
Tím se reakce podniku jeví jako ne
pružná, ačkoliv je zaviněna tím, že
příslušná informace musí absolvovat
cestu přes centrální orgány řízení.
Proto ani předložená koncepce tzv.
komplexní přestavby hospodářského
mechanismu ČSSR nepovede k tomu,
že se čs. hospodářství stane natolik
pružným, aby reagovalo na potřebné
změny v kvalitě a sortimentu výroby,
nemluvě již o tom, že by mělo vůbec
možnost dosáhnout úrovně demokra
tických industriálních států.
Řeči o tom, že je nutno "uvádět nejnovějši vědeckotechnické poznatky
do výroby" (Jakeš a spol.) zůstanou
za těchto podmínek jenom řečmi
a hospodářský růst se bude nadále
docilovat neúměrně vysokými in
vestičními náklady.
V závěrečné částí této studie, která
vyjde v příštím čísle Práva lidu, se
pokusíme odpovědět na otázku, zda je
vůbec možné provést takovou hospo
dářskou reformu, která by čs. hospo
dářství otevřela cestu mezi vyspělé
industriální státy — a jestliže ano,
tedy za jakých podmínek.

ANTON RUSEK
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MORAVANKA s kanadským občanstvím,
40/168, ekonomka, rozv bezdět., hledá
charakt.. pohledného, vzděl.. podnikavého
krajana 40-48. se smyslem pro humor, za
ůč. sňatku. "Společný domov v Kanadě"
8329

TMAVOVLÁSKA 27/169 žijící v Praze, se
zájmem o přírodu, cestováni, kulturu a
hudbu hledá sympat. muže. "Uměni žit"
8330

SYMPATICKÁ ŽENA, športový typ, úradnička 40/168/62 hladá muža na spolužitie.
“Vo dvojici sa to lepšie tahá" 8331
ČECHOAMERlCAN, 30, z amer. středo
západu hledá partnerku kolem třiceti ke
společnému "vacation backpackíng" po
USA a zbytku planety. "Národnost neroz
hoduje" 8332

PRO NAŠI POHLEDNOU maminku z
Prahy, 53, hledáme sympatického a serióz
ního Čecha žijícího v Německu. "Vzájemné
porozuměni“ 8333

LA PEDRERA II —vesnička klubového rázu: Fáze
1 je dokončena a beze zbytku vyprodána, fáze 2
a klub jsou ve výstavbě.
Bližší informace, prodej a pronájem:

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

Seznámení

BARKA A DANKA, 12 a 13, s tátou Láďou,
47/167. rozvedeným nikoli jeho vinou, si
nežijí špatné v Connecticutu, asi 70 km od
Nového Yorku. Opravdu jim ale schází dob
rá česká máma. 30 - 40, odkudkoliv, i třeba
z Evropy "včetně ČSSR" 8301
POHLEDNÁ, tmav blond Vš 36/166, svob.,
řím. kat., nekuř, z Mnichova hledá symp.
podnikavého muže pro trvalý vztah. "Odkud
koliv" 8302
SVOBODNÁ 41/168, vzděl.. Intel., praktická,
přijemn vzhledu, žijící v SRN. hledá oduševn.. charakt. partnera s úrovní. Smysl pro
pěkný domov, láska k umění, přírodě a
mnohé víc. "Naprostá solidnost podmín
kou" 8303
DIPL. ING. 38/176, tmavovl z Mnichova,
řím. kat., se znal, němčiny a angl. hledá
jemnou a vnímavou dívku, ženu se zájmem
o umění, přírodu a rod. život. "Odepíši
všem" 8304
ČEŠKA Z CURYCHU střed věku hledá pří
telkyni. přátele, přítele z Mnichova či okolí
k vzáj. navštěvování a spol. podnikání. Kul
tura. legrace atp. "Těším se" 8305
ROMANTICKOU a hezkou krajanku do 29.
která by ho provázela na malíř, toulkách,
hledá výtv umělec žij. ve Švýcarsku. "Lyrik
hledá múzu" 8306
HLEDÁM PŘÍTELE evt. i invalidního ke
konverzaci či korespondenci, který navzdo
ry zrál, věku má o vše zájem. "65 až 70 let”
8307
HLEDÁM KONTAKT s Čechy a Slováky
v Západ. Berlíně, písemný i jinde ve světě,
za účelem diskuse o exilu, č. a slov, kultuře
v zahraničí atd "Výměna zkušeností" 8308
MOJE PŘÍTELKYNĚ, 62. důchodk. bez jakýchk. závazků, žije nyní ve vl. třípok. byté
ve Španělsku Hledám pro nl vhod., Intel
manžela se švýc., rak a pod. pasem, který
by také rád prožíval důchod zcela nebo
částečně u moře. "Nekuřák má přednost"
8309

VYSOKOŠKOLÁK 180/87 střed let. žijící
v SRN, hledá duchaplnou a symp. přítelkyni
okolo 50 se zájmem o hudbu a cestováni
"Léto” 8310
AZYLANT VE VÍDNI, VŠ 56 střed, velik.
hledá sympat vzdělanou dámu z okolí nebo
i zámoří. "Naděje" 8311

ABSOLVENT VOJ. AKADEMIE 60/173/80,
Čech s něm. obč., hledá ženu od 45 do 55
k přistěhovaní, neni však podmínkou Pro
sím vým. foto "Společný život" 8312

ČESTNÉHO a charakterního přítele hledá
kultlv., sport., samost. 57/165ze Švýcarska.
"Nezklamu" 8313
ŽIJU VÝBORNÉ, ale sama v Záp Evropě
Hledám proto přítele nad 40 (do + - 60) let
pro "radost ve všem ve dvou" 8314
BRATISLAVČAN 45/180 v južnom Němec
ku hl'adá životnú partnerku. Nefajčím. nepijem, luxus a bohatstvo Ti nemožem zaru
čit. len priatelštvo, toleranciu, Upřímnost
a něhu. "Dufam. že Ta najdem" 8315
VE ZNAMENÍ BÝKA narozený Čech, pod
nikavý soukromník, sport, typ, 58/80/180,
který rád tancuje, lyžuje, plave a cestuje,
hledá partnerku plnou pochopení. "Vedvou
se to lépe táhne” 8317

DĚVČE Z MORAVY 43/160, VŠ. Žijící ve
Švédsko, bez závazků, stabilní ekonomie,
hledá hodného seriózn muže ke společné
cestě životem "Upřímnost" 8316
ČECH 41/165 žijící v SRN hledá ženu od
30 do 60 let. něm obč., evt i s dětmi. "Vla
dislav" 8318
OSAMĚLÝ HLEDÁ OSAMĚLOU: SŠ60/173
/80, obč. SRN, hl. Intel hodnou ženu od
45 do 55 let k přistěhováni, neni však pod
mínkou. Prosím o výměnu fota. "Jen čestné
jednáni" 8319
SYMPATICKÝ KLUK, VŠ 27/174 pův z Mo
ravy, bydlící v Bavorsku hledá dívku či ženu,
která nechce být sama a touží po lásce.
Jsem sportovec a baví mě vše co je pěkné.
Prosím foto, "odepíši všem" 8320
ATRAKTIVNÍ MORAVANKA bez závazků
38/165 s vlastní existenci ve Vídni by se
chtěla seznámit s Intel, krajanem. "Upřím
nost za upřímnost" 8321
VDOVA ČS. P0VODU s něm st občan
stvím, Sš 59/162, hledá přítele (evt partne
ra) kdekoli ve svob. světě, který by pomohl
jejímu synovi 22. doplnit vzděláni a najit
uplatněni v oboru "chemie" 8322

JSEM HODNÉ SAMA. Ač nejsem ještě
zcela volná, ráda bych našla spolehl, přítele
vyšší a silnější postavy do 48 let (neni
podm.), pok. možno ve Švýcarsku. "Tel.
číslo vítáno" 8334
HLEDÁM PARTNERKU se smyslem pro
humor, citem pro umění, sportovního du
cha i těla, toužící po plném avyrovn. životě
a schopnou respektovat pravidla společné
hry. Jsem Cech, 43/176, žiji ve Francii “ne
zrovna špatně“ 8335
HEZKÁ HOLKA, 22, žijící v Rakousku,
hledá intel. protějšek do 40 let, se smyslem
pro všechno. Zámoří vítáno. Najde? “Re
gina" 8336
PRO SVOU MAMINKU, 50/168, pohlednou
tmavovlásku, výbornou kuchařku, hledám
chápavého partnera (i ze zámoří), který by ji
vysvobodil z její nynější samoty v Praze.
Zn. "Nikdy neni pozdé" č 8201
SERIOZNÍHO 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 POMĎŽE SŇATKEM mému bratrovi,
30. z CSSR? Oboustranná dohoda před
notářem v Německu. Rakousku nebo Švý
carsku. "Odměna 5.000 DM" t. 8203
HLEDÁM KRAJANKU, evt s dítětem, která
pomůže sňatkem abstinentovi a nekuř.,
23/175, tč. v Rakousku, najít "nový domov
v Německu" t. 8204

HOVOŘIT O ČAPKOVI, Šrámkovi, zazpívat
si česky při kytaře, počítat hvězdy, lézt po
horách, potápět se v moří .
ale i "zabrat"
lze jen s Češkou, kterou hledá dípl ing.,
59/162/62, nekuřák, zdráv, zn. "Německo
či Švýcarsko" č. 8211

KDYBYS BYLA ŠŤASTNÁ, i já bych byl
šťastný. Jsem 26/173/63 a zatím žiji v Ra
kousku na penzionu Ozveš se mi? "Spolu
svobodným světem" 8323

MORAVÁK, 24/183. štíhlý nekuřák, hledá
dívku v západním světě k seznámení, ale
i sňatku. Foto potěší, odepíši všem. "Podá
vám Ti svoji ruku" č. 8215

SVOBODNÝ INTELIGENTNÍ nekuřák. 32/
177, hledá hezkou šikovnou a spolehlivou
životni partnerku z ČSSR Prosím foto. "Ka
lifornie" 8324
DOBfiE VYPADAJÍCÍ soukromý podnikatel
v Kanadě hledá hezkou, plnošt. přítelkyni
(38-44), nejradéji zubní techničku (laborantku). "Ontario" 8325

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 kiosk"č 8217

KDO POMŮŽE SŇATKEM 32letému Pražá
kovi k legálnímu odchodu z ČSSR? Odmě
na 5000,- DM "Serióznost" 8326
ČECH STŘEDNÍHO VĚKU, žijící v SRN, by
rád nalezl přátelství ženy žijící v Austrálii
nebo Americe "Rád se přestěhuji" 8327
JSEM BLONDÝNKA, 28, hledám již rok
marně sponzora do Kanady. Hrozí mi až tří
leté další čekáni v Itálii, bez podpory, bez
povoleni k práci. Jsem pracovitá, všestran
ná. nezklamu Vás. Prosím pomozte! Adresa:
Alena Krbálková, Sporting Residence, 470
via Aurelia. 1-00165 Roma.
(Inz.č. 8328)
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
SPORTOVNĚ ZALOŽENÁ VŠ z vých. Cech,
sportovně založená nekuřačka se zájmem
o kulturu a cestování, hledá partnera v ně
mecky mluvicí oblasti. "Nový domov" č. 8210

Mag. Zdeněk Motloch
Hauptstr. 29/26, A-2332 Hennersdorf, tel. (02235) 815 67
ROZENÁ PRAŽAČKA, 40, od r 1972 ve
Stuttgartu, hledá upř., Intel., sportovně
založ partnera všestr zájmů do 42 let.
Schopnost akceptovat partnera a vážit si
upřímn lidských vztahu na cestě životem
ve složité době. "Stuttgart" č. 8232

VYSOKA Z MORAVY, 34. žij v jižní Evropě,
hledá hodného, upřímn., starosti, člověka
klid, povahy, který už nechce být sám. pro
společný život" č. 8235
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
HLADÁM PARTNERKU s dobrým srdcom,
pokial možno slov, lebo českého povodu.
Som Slovák, 58/168, vdovec, fin. nezávislý,
žijem 18 rokov vo Švajčiarsku (kanton BL).
Zn. "Trápí ma samota" 8241

SEZNAMOVACÍ INZERÁTY jsou bezplatná
služba, kterou poskytujeme našim osamě
lým předplatitelům — je zahrnuta v uhra
zeném ročním předplatném Práva lidu
které činí 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.-

ŽIVOTNÍ PARTNERKU, dívku štíhlejší po
stavy do 33 let. hledá Moravák žijící v Ně
mecku, Odepiš, vzdálenost nerozhoduje.
Odpovím všem a foto čestné vrátím. "Samo
ta se těžko snáSr č. 8227
VDOVA Z BRNA, 67. hledá kdekoliv na světě
hodného životního partnera "Zdravotní
sestra" č 8230

Zamýšlíte podnikat? Chcete si za nízkých úrokových sazeb
peníze půjčit a na vysoké je ukládat?
Švýcarské bankovnictví a pojišťovnictví skýtá nejvyšši možnou
záruku solidnosti a bezpečí. Nejsme vázáni žádnou společnosti;
můžete se spolehnout, že Vám objektivně poradíme spojeni,
které je pro Vás osobně nejvýhodnější.
Velice záleží na tom, do jakých rukou se dostanete, kam sahají
možnosti příslušného pracovníka.
Znáte desatero výhod POJIŠTĚNÍ VAŠEHO KAPITÁLOVÉHO
SPOŘENÍ VE ŠVÝCARSKU? Víte jak splátky z ciziny dg Švýcar
ska platit, jaká skladba pojistky je pro Vás osobně, nejvýhodnějši?,, „
Rádi Vám vše vysvětlíme v naši mateřštině, rádi Vám neutrálně
poradíme.
Uáš Hubert Pazdera
tůr Versicherungs-. Finonz- und Unlernehmensberotung
S°W'e lrnm°b'lienrKlnClel und Verminlun9

Kreuzplatz 20, CH-8008 Zůrich (Schwelz)
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.

ODBORNÉ. NEZÁVAZNÉ. SERIÓZNĚ
poradí našim krajanům ve Švýcarsku
v jakýchkoli pojišťovacích otázkách
Karel Kukal. HELVETIA — Versicherungen, Hungerbergstr 27/16,
CH-8046 Zůrich, tel. (01) 371 13 91
SERIÓZNÍ POJIŠTĚNI VŠEHO DRU
HU ve Spolkové republice Německo:
Zdeněk Kedroutek, Kurfůrstenstr. 16, D-8034 Germering bei Múnchen, tel. (089) 841 40 18

— 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, Kurfůrstenstr. 16, D-8034 Germering bel
MOnchen, tel. (089) 841 40 18

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

Čtyř- až šestinásobné zvětšení kapitálu!

NÁVŠTĚVY Z ČSSR — a ze zahraničí
vůbec — se mohou někdy stát závaž
ným problémem a takřka neřešitelnou
finanční zátěží. Pro klidný spánek
Váš a Vašich hosti 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 stáři 85 roků, které zahrnuje i evt.
převoz onemocnělého či zemřelého na
účet pojišťovny. Kdo je pojištěn, neni
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.

Stoprocentní

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

OSAMĚLÝ SLOVÁK vo Viedni. 38. slobodný.
rim kat., nefajčiar a abst., hťadá slušnú
ženu slovanského póvodu so štát
občianstvom USA, s ktorou by bol "život
vo dvojici veselši" č. 8231

Pojištění

Řidičský průkaz pojistíme řidičům
z povolání i amatérům. Informace:
Agentur Pazdera, Kreuzplatz 20. CH8008 Zůrich, tel. (01)93232 22,volačka
z Německa (004 11).

VESELÝ MORAVÁK, SŠ 43/175, žijící
v ČSSR. nekuřák se spoustou nápadu a
humoru, hledá k sezn přítelkyni s něm.
občanstvím. "Nápad" č. 8200

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

Nabídka služeb
LETOS NA PODZIM máme odletět do
Austrálie. Máme s sebou ale i naši Reny fenku čistokrevného německého ovčáka,
velice milou, temperamentní a hodnou.
Velmi nám pomohla v začátcích emigrace,
právě svou veselou povahou, energií a
neutuchajícím optimismem. Máme ji nes
mírně rádi a nedovedeme si představit, že
se s ní budeme muset rozloučit. Jsou jí dva
roky, takže má ještě hodně let života před
sebou. Na australské ambasádě nám ale
řekli, že by musela na 4 měsíce do karan
tény a celá záležitost by stála 7000 dolarů,
částka, kterou absolutně nejsme schopni
zaplatit. Hledáme zoufale nový láskyplný
domov pro naši Reny anebo jiné přijatelné
řešeni. Kdo poradí či pomůže?
ROBERT KELLER
Hotel Adamtal
A-3172 Ramsau

Nemovitosti
• DOMY VE ŠPANĚLSKU za výhodné
ceny už od 60 tisíc švýc. franků opět
na prodej. Zajistíme financováni na
5O°/oceny. výborná možnost celoroč
ního pronájmu.
• KOMFORTNÍ BYT se zařízením Je na
prodej ve švýcarské lyžařské oblasti
Nendanz. Povolení kupu pro cizlncel

Podobné Informace Vám nezávazně
poskytne AGENTUR PAZDERA v Curvchu. adr. a tel. viz inzerát vlevo.

Bloelektronlkou
k ochraně Vašeho zdraví
• Měříme a odstraňujeme veškeré
škodlivé zářeni
• 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 životní kvalitu
každého uživatele. Vyžádejte sl 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 WaldshuťTiengen 1
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BABIČČINO NÁMĚSTÍ
... ODVAŽUJI SE POSLAT do Vašeho
čtvrtletníku příspěvek, který se poně
kud vymkl z doporučeni: čím kratší,
tím lepší. Jeho délka )e vlastně úměrná
délce váhání, může-ll sl čtenář něco
podobného myslit, napsat, natož ně
kam poslat. Váš časopis se však vy
značuje velkorysou shovívavostí, té se
tedy dovolávám.
ANNA FRIESE
D-8520 Erlangen
Vezu vnoučka v kočárku na procházku.
Jarní sluníčko už hřeje, dítě pokojně
spinká, a tak usedám na lavičku. Ko
lem mír a pohoda, jen ptáci cvrdlikaji.
Zapaluji si cigaretu a chystám se s po
těšením na další požitek. Mám s sebou
totiž Západ, Obrys a Právo lidu a nej
méně dvě hodiny času.

Listuji, pročítám zahloubám se do
článků, vracím se a kochám se svou
mateřštinou. Počáteční pohoda se
však pozvolna proměňuje v nervózni
tlak kolem žaludku, tep se mi zrychlu
je, srdce buši, je mi pomalu a jistě špat
ně. Nastává mně už známý, mou rodi
nou obávaný, mnou samotnou stále
zapomínaný a potlačovaný seismografický úkaz citlivé reakce na české
řádky.
Dovídám se například, že můj idol
Jaroslav Werich kdysi odmítl podepsat důležitou petici, ačkoliv ji určitě
podepsat měl, a že např. dr. Jiří Hájek
ochotně podepsal petici ještě důleži
tější, ačkoliv to raději dělat neměl.
Václav Táborský válči zase na jiných
stránkách se silně argumentujícím
Škvoreckým v Timeo Danaos. Ten
zase ve "Zpovědi" elegantně koketuje
s podezřením o jeho někdejším, po
chybném kavalirskěm onemocnění,
ačkoliv bych ho ráda měla neposkvr
něného, protože si ho tak vážím.
Ota Filip, ten čtivý fejetonista, nás na
bádá ke kolegialitě a rozumu. Další
vlastnici zvučných literárních jmen
píší a píší opět ve jménu lidu a pro svůj
lid, nenamáhajíce se otevřeně pro
mluvit o svých bývalých kariérách,
korytech, vlivech a přelivech. Ač atheisté, činí tak v biblickém duchu, že
jeden napravený je Všemohoucímu
tisíckrát milejší než deset spravedli
vých. Těch několik málo, kteří pokání
' činí, zaplňuji svým Mea culpa nesčet
né odstavce a stránky, tak jako to činili
pro své EGO už před třiceti lety.
Myslela jsem, že mohou být vlastně
šťastni, beztrestně se opalovat na
Floridě, na Riviéře nebo trávit zbytek
svého života lovem lososů, ale kde
pak, oni byli, jsou a budou povolanými
mluvčími lidu.
Vzpomínám si mimoděk na našeho
velmistra Luďka Pachmana, který
byl nejen dobrým šachistou, ale také
vysokým činitelem v odborech, pře
vodové páce strany. Bylo mi to lito,
když se před lety objevil v televizi,
ve tváři stopy vězeňských útrap, ale
dotklo se mne, že mluvil za nás, za
všechny emigranty. Mne se nikdy
nikdo na nic neptal, povolení, aby za
mne mluvil jsem nikdy nikomu nedala.
A tak přestávám číst a hlásím se teď
o slovo. O slovo obyčejného člověka,
nestraníka, jehož polovinu života stra
nici ovlivňovali, jehož rodné zemi stra
níci tak zavařili a navařili, až se v těch
výparech nedalo dýchat. O slovo oby
čejného nestraníka, jemuž ani po po
sledním útěku do svobody nedají stra
nici pokoj.
V roce 1935 jsem byla osmiletá holčič
ka a jela se Sokolem do Lán gratulovat
prezidentovi Masarykovi k narozeni
nám. Na svůj věk vytáhlá, odvážná
a od malička deklamující, byla jsem
vybrána přednést panu prezidentovi
básničku. Po dlouhém čekání se u
brány zámeckého parku objevila čer
ná limuzína, otevřely se dveře a gra
tulanti mohli konečně pozdravit svého
pětaosmdesátiletého T. G. M.
Když jsem přišla na řadu, spustila
jsem srdnatě: "Náš tatíčku Masary
ku..." ale když jsem tak zblízka spat
řila ten moudrý, asketický obličej, zali
ly se mi oči a básnička se rozplynula
v slzách. Pan prezident se chápavě
usmál, přijal moje roztřesené květiny
a pak mě pohladil svou krásnou, štíhlou
rukou po tváři. Bylo to mě první setkáni
se státníkem, dojem tak mocný, že

Co se chystá
KOUSEK OD LORELEY renovuje pár
českých a německých nadšenců bý
valý železniční domek na břehu Rýna.
Po dohotovení zde má vzniknout mož
nost k turistickému přespáni, ale také
místo setkání a výstav, filmových se
minářů, jazykových kursů, případné
ochutnávek vína Bližší informace ve
frankfurtském a mnichovském Dialo
gu.

/sem zůstala stát oslněna, ačkoliv se
na jeho prostém tmavém obleku ne
třpytily žádné řádý a vyznamenáni.
O dva roky později, na podzim, když
jsem stála právě tak roztřeseně na
stupínku smuteční tryzny a přednáše
la: "To kalné ráno, to sl pamatuj mé
dité ..jsem ještě nevěděla, že naše
země se toho 14. záři rozloučila se
svým největším mužem.
Masarykovu sochu za další dva roky
na našem náměstí strhli a přes noc se
náš Starý rynek stal náměstím Adolfa
Hitlera. Ve škole nás místo českých
básniček učili nazpaměťDeutschland.
Deutschland a Horst-Wessel-Lied,
o Heinrichu Heinem nebo Th. Mannovi jsme se neučili nic. Z naši primy
zmizeli také přes noc všichni "nearijšti" spolužáci, ale naše náměstí se
nikdy nepřejmenovalo na náměstí
Umučených židovských děti, zato
později na náměstí Reinharda Heydricha.
Po válce jsme se nevrátili ke staré,
masarykovské humanisticko-demokratické ústavě a odhozená socha
T. G. M. zůstala ležet dál v plesnivém
sklepení. Naopak jsme se dozvěděli
z povolaných úst Zdeňka Nejedlého
i Jiřího Hájka, jakým byl vlastně Ma
saryk zloduchem a přisluhovačem
buržoazie Naše zem si proto zvolila
jiného tatíčka, slavného vítěze a řády
ověšeného továryše generalissima
Josefa Vissarionoviče. Naše náměstí
se přejmenovalo na Stalinovo a ve
škole jsme tonuli v přílivu pionýrských
veršovánek a učili se nazpaměť Píseň
práce a sovětskou hymnu.

Moji přátelé i já jsme již dávno nebyli
dětmi, a proto nebylo již tak jedno
duché předkládat nám k deklamováni
různé budovatelské poémy našich
rádoby revolučních básníků. Dávno
jsme prokoukli, že se obsahy básni
a literatury mění podle politické si
tuace, právě tak jako tabulky na mém
náměstí. Připadalo mi směšné, že
jsem během svého velice mladého
věku čtyřikrát a později ještě dvakrát
měnila svou adresu, bydlíc ve stále
stejném domě. Stali jsme se nedů
věřivými a každý z nás objevoval po
svém na nekonečném poli světové li
teratury a poezie, i staré, ruské. Četli
jsme Dostojevského Běsy, a já se zase
jednou po létech zamilovala do básně,
do Puškinovy poémy Exegi monu
mentům.
"Svůj pomník vztyčil jsem
a nezaroste travou,
ta k němu pěšina již jde
a půjde lid —
nad sloupy císařů
se vznáší vzdornou hlavou,
až v nebes jas a klid . .

Jeden takový strašlivě skutečný pseudo-pomník jsem poznala. Stál bom
basticky na nábřeží Vltavy, překrývají
cí nevzdorně, ale drze krásné, staré
pražské věže. Byl stržen dříve, než
vůbec mohl zarůst travou, zato na
hrobě jeho tvůrce už dávno vysoká
tráva narostla. Tenkrát jsem prakticky
pochopila, co tim chtěl básník-Puškin
říci. Jak se krásně mýlil pozdě procit
nuvší Pavel Kohout ve své poémě:
“Byl Gruzinec, byl Džugašvíli —
to vlast mu dala orlí let.
A proto si ho v této chvíli
ukládá v písních celý svět
do kantilí a do kastanět.
A celá lidská rodina
hluboce se tl bude klanět
Gruzie, matko Stalina."

Naše náměstí se přejmenovalo ze
Stalinova alespoň na náměstí Rudoarmějců a později na náměstí Řeckých
hrdinů. Další přejmenováni jsem již
odmítla sledovat a básničky dál před
nášet. Slavná éra Alexandra Dubčeka
skončila dříve než stačili vytepat
nové tabulky a nové verše, a mé už teď
ani nezajímá, zda jsme měli ještě i
náměstí Ludvika Svobody a dneska
třeba Husákův starý rynek.

Sedím v parku, kde mezi dvěma věčně
zelenými tisy stoji omšelá socha Goethova. A doufám, že tam ještě nějaké to
století vydrží. Myslím na malé němec
ké městečko, kde mají ulici Jana Palacha a je mi najednou zima. Na mou
lavičku padá už také stín, a tak sklá
dám své časopisy a brýle. Dnes je mi
už šedesát a mé brýle nejsou dávno
růžovými brýlemi idealismu, ani ostrý
mi čočkami dospíváni. Jejich skla jsou
lehce tónována do uklidňujícího od
stínu, aby to další pozorováni tak ne
tlouklo a nebolelo do oči.

Nebolelo je pravdivý a nesentimentální výraz. Pocit radosti a bolesti patři
k podstatě lidského života. Radost

ným se zdá i zdařilý útěk do svobody,
i když skutečnost útěku svobodu
samu vylučuje. Bolestně je pak po
znáni, že ani Svoboda, ani Pravda není
tou absolutně Absolutní, ale prach
obyčejnou relativní, i když stále mrav
ní záležitosti světa a každého člověka.
A svědomí.
Vzpomínám si, jak jsem po strašlivě
trapné (nechci znovu opakovat slovo
bolestně} diskusí k americkému tele
viznímu filmu Holocaust a zjištěni, že
“VERGASEN" je stále ještě terminus
technicus určitě vrstvy obyvatelstva,
začala pošilhávat po jiné svobodě.
Po zemi nezávislé a neutrální, nesplně
ném ideálu mého zemřelého tatínka.
Myšlenky a rodinné debaty kroužily
kolem zaslíbené země švýcarské, než
jsme zjistili, že se ji říká "studený ráj",
nejen kvůli věčným ledovcům alp
ských vrcholků.
A co takové Rakousko? Krásná země,
jejíž přírodu jsme v Evropě zařadili po
Norsku s Švédském na čestné třetí
místo. Nejen to, duši naplňuje tklivá
nostalgie při čtení štítu s českými
jmény. Stará Vídeň se tolik podobá
staré Praze. Na trhu se prodávají paradajzy, karfiól, houska je Semmel a ne
Brótchen. knedlík je pořádný Knódel
a ne nějaký Kloss. Během několikale
tého váháni se pak člověk dozvídá o té
milé Vídni, že vážený kloboučník a
starousedlík Franz Ruzitschka velice
nenáviděl svého souseda a staroused
líka, rukavičkáře proto, že se nejmeno
val třeba Woprschalek. ale Kohn. Pan
Kohn sice tuto nenávist čirým zázra
kem přežil, ale pan Ruzitschka, který
se mezitím stal kloboučníkem I rukavičkářem mu to do dneška neodpustil...
Absolutní nostalgický vrchol, jaký
představuji Palatschinken mit Powidln,
nám pak dokonale zhořkl, když se
ukázalo, že mužem číslo jedna tohoto
neutrálního státu je prezident s na
prostou ztrátou paměti.
Na politickou a literární ztrátu paměti
jsem alergická. Jistě neprávem. Vlast
ně je to vlastnost tuze praktická. Potíž
je jenom v tom, že nezachvacuje všech
ny najednou.
Nakonec je jeden rád, že smi pracovat,
jíst a spát v zemi, kde byl kancléřem
demokrat WiHy B randí. Přes svůj zralý
věk ztrátou paměti netrpěl a jako první
státník v moderních dějinách Evropy
se omluvil a poklekl před mrtvými
a živými okupovaných národů druhé
světově války. Z našich státníků se
nám, emigrantům, ještě za ztrátu
vlasti, rodiny, řeči a s ní spojené kultu
ry neomluvil nikdo. A z našich býva
lých veršotepců a literátů také ne .. .

Divám se do kočárku a zamýšlím se
nad svým vnoučkem. V jaké asi řeči
a v jakém duchu bude on přednášet
své první básničky? A jaké pohádky
mu budu čist a vyprávět? O naši zemi?
Třeba ty krásné pověsti české z Králo
védvorského a Zelenohorského ruko-

KRONIKA
LITEVŠTÍ KOMUNISTÉ se horlivé
snaží udržet krok s vysoko vzedmu
tou vlnou národního obrození v bal
tických sovětských republikách. Stra
na nyní ustavila pracovní skupiny po
věřené zkoumáním otázek “regionální
autonomie", obnoveni litevštiny jako
státního jazyka a řady ústavních změn
VJAČESLAV DAVIČEV, sovětský
historik, napsal v časopise Literaturnaja gazěta, že sovětská velmocenská
a hegemomálni politika po mnohá
desetiletí vždy znovu ohrožovala svě
tový mír. Březnévova neschopnost
přivodila i období konfrontací začát
kem osmdesátých let; Západ měl
podle autora všechny důvody přijímat
sovětské odzbrojovaci Iniciativy s ne
důvěrou.
RYKOV. BUCHARIN a pět dalších za
sloužilých bolševiků, které dal Stalin
před padesáti lety popravit, byli nyní
posmrtně nejen občansky rehabilito
váni. ale dokonce — přijati znovu do
strany. (Zda budou muset za všechna
ta léta doplatit členské příspěvky,
zpráva neříká.)

VSUDEPfílTOMNÁ FIRMA
Snímek V. Antona
pisu, které se nakonec ukázaly fa
lešné? A koho budou zajímat ty malé,
pestré, problematické (a mně tak dra
hé} knížky z Indexu, Publishers 68,
atd.?
Dítě v kočárku otevřelo najednou svá
modrá kukadla a obdažilo mne krás
ným nevinným úsměvem. Vzala jsem
je do náruče a pomalu se s ním začala
procházet.
"Tohle je stromeček a tady kvete petr
klíč, to co právě proletělo kolem tvého
nosíku je první včelka a ten povyk na
hoře v koruně, to dělají ptáčkové. Jen
se podívej, Martínku, jen se uč, klouč
ku. Tomu všemu se říká příroda. Ta až
dosud přežila všechny straníky a ne
straníky. všechny státníky a politiky,
všechny idealisty i lháře, literáty a
novináře, pseudoumělce a pravé básní
ky. Jen se dívej, Martinku, dokud je čas,
dnes se musí i příroda strachovat o
svou nesmrtelnost. Snad ji to ještě
nějaký čas ti veledůležití vládci dovolí.
Jista si nejsem."
S vrcholku starého, mladou zeleni
pučícího dubu se tiše vznesla k odletu
divoká, střibrošedá holubice. V po
sledním paprsku slunce se zdála být
celá bílá, téměř jako ta slavná, mírová.

Téměř-

Anna Frlese
Erlangen, v dubnu 1988

POHŘBÍVÁNÍ PO ČESKU
Polský obrázkový časopis "Przekroj"
uveřejnil letos v únoru rozhovor Leszka Mazana se sekretářem Spolku
přátel žehu v Praze, Stanislavem Mo
tyčkou. Dotyčný rozvíjel v rozhovoru
se zřejmě šokovaným Leszkem Maza
ném z Varšavy československý stranicko-úřední názor na pohřby žehem
a vůbec.
"Jeden hrob zabere 6m3, na jednom
hektaru můžeme tedy pochovat jen
140 nebožtíků", vypočítal polskému
novináři. Ten se odvážil jen šeptnout:
"A co tradice .. . ?”
"Ano. tradice, zvláště na Slovensku...
Uvážite-li, že do roku 1945 bylo v Čes
koslovensku jen asi 100.000 pohřbů
žehem, máme jich teď jen v českých
zemích kolem 100.000 za jeden rok,
to jest 80 procent v českých zemích,
20 na Slovensku", rozpovídal se soud
ruh Motyčka. "Pohřeb kremaci je
rovněž důležitý ekonomický faktor.
Našim cílem je, aby nikdo nemusel
do krematoria jezdit dále než 50
kilometrů. V českých zemích máme
však dosud jen 25, na Slovensku jen
tři krematoria. Pracujeme tedy na
návrzích na stavbu nových krematorií
a vyvíjíme modernější a ekonomičtější
způsob spalováni plynem . . ."
Na tomto místě se polský novinář
zmohl na zjištění: "Byl jsem v Praze
na několika pohřbech žehem a na tak
zvaných slavnostech rozloučení
s mrtvým. To by se v Polsku nikdo
neodvážil nazvat pohřbem . . ."
Motyčka se zřejmě zamyslel a počal
rozvíjet několik sebekritických
poznámek: "Samozřejmě, cere
monie jsou různé, smrt a smutek jsou
však všude stejné. Snažíme se školit
naše mistry ceremoniálu tak, aby se
rozloučeni odbylo důstojně. Našim
cilem je, aby se rozloučeni nekonalo
před spálením, nýbrž až při ukládáni
urny, při vsypu popele do země nebo
při rozsypu popele na pohřební louce.

Ale máme s tim vším skutečně pro
blémy. Vemte si třeba vsyp popele
do jámy hluboké asi 70 centimetrů
a rozsyp popele na louce. Kosti
zemřelého se musí předem rozdrtit.
Kapacity drtitek kostí však dnes ne
stačí, takže pozůstali musi na pope
čekat někdy i několik týdnů. Ale uklá
dáni popele do dolíku je rovněž ne
ekonomické a vyžaduje mnoho místa
zvláště, když si příbuzní přeji tabul
nebo náhrobek. Další problém jsou
umové háje. Je jích málo. Pozůstali s
tedý berou urny domů a staví je dc
knihoven, do zasklených vitrir
s křišťálovým sklem atd. Mnohé rodi
ny, které už vlastní místo v umovém,
háji, čekají, až doma mají dvě nebe
tři urny, a teprve potom je ukládají.
Otevření kolumbárla stoji totiž dosi
peněz, takže příbuzným se výplat:
zaplatit jedno otevřeni a uložit hnec
dvě. tří nebo více uren najednou.
Našim cílem je," pokračoval s. Motyč
ka před polským hostem, "dosáhnout
úplné anonymity pohřbeného, tedy
pohřby rozsypem na louky v pře
krásné přírodě. Na těchto loukách
chceme pořádat koncerty, čtení veřšů v podáni předních umělců atd.
Pohřeb musí být v budoucnosti bez
platný. čili financován státem právě
tak. jako stát financuje dnes porod
nice. "
“A památka, jejímž symbolem je hrob?
Tradice a kult mohyly, křesťanský
obřad
?" zeptal se už zřejmě zcela
zničený polský novinář.
"I ceremonie jsou různé, a my se sna
žíme. aby ta naše byla co nejdůstojnějši. Hroby se už stejně přežily . . . ’
řekl na závěr Stanislav Motyčka. Pol
ský novinář uzavřel rozhovor se sekre
tářem Spolku přátel žehu v Praze zjiš
těním: My. Poláci, se budeme i nadále
držet našich pohřebních tradic .
Z polštiny přeložili
a pro PL upravili

Marie a Ota Filipovi

MINISTERSKÝ PŘEDSEDA Sovět
ského svazu, Ryškov, prohlásil počát
kem července při návštěvě Českoslo
venska v Praze, že SSSR má v úmyslu,
"do roku 2000" postupné stáhnout své
jednotky ze všech spojeneckých zemí.
ÚSTUP SOVĚTSKÝCH VOJSK z Afgánistánu probíhá podle zpráv západních
pozorovatelů plánovité. K 15. srpnu
údajné opustila zemi zhruba polovina
(z celkem asi 120.000) cizích okupantů.
SOVĚTSKÁ POSÁDKA v Maďarsku —
65.000 vojáků — má byt v dohledné
době stažena. Tvrdí to shodně zprávy
z Budapešti, Moskvy i Washingtonu.
HRANICE DO MAĎARSKA přešlo od
začátku roku ilegálně už nejméně
15.000 zoufalých rumunských obča
nů, povětšině příslušníků maďarské
a německé menšiny. Teror a bída
v Rumunsku se stupňují k nesnesitelnosti; hrůzu budí velikášské Ceausescovy plány, srovnat se zemi zhruba
polovinu všech rumunských vesnic a
jejích obyvatele přesídlit do věžáků
v újezdnich obcích.

Z DĚJEPISU SSSR se letos na sovět
ských středních školách nezkouší.
Příliš mnoho lží bude nutno nejprve
odstranit z učebnic, příliš mnoho
jmen čeká na rehabilitaci, příliš mno
ho dějů je nutno nejprve uvést na pra
vou míru. V Praze se zatím zpotvořenému "dějepisu" vyučuje i nadále.
V GDAŇSKÉ ZÁTOCE — včetně slav
ných přímořských lázní Sopoty — byl
vyhlášen pro celou letošní sezónu
přísný zákaz koupáni. Znečištěni vody
dostoupilo takového stupně, že hygie
nici už vstup do vody nemohli povolit.
CIVILNÍ NÁHRADNÍ SLUŽBU uzáko
nilo Polsko jako zatím jediná země
sovětského bloku. Zatímco v ČSSR
jsou stále ještě odsuzováni k dlouhoietým trestům branci, kteří odmítají
z náboženských či morálních důvodů
sloužit se zbrani v ruce, nebudou již
jejich polští druhové kriminalizováni.
Polská náhradní civilní služba potrvá
tři roky misto dvouleté prezenční služ
by se zbraní; vykonávat se bude v prů
myslu.

SPOJENÉ STÁTY dosáhly se 116,7
milióny zaměstnaných nejen historic
kého rekordu, ale také prakticky plné
zaměstnanosti. Statistika sice vykazu
je 5,2% nezaměstnaných (6,5 miliónů),
je však známo, že každý měsíc zhruba
dva milióny Američanů dostávají a
další dva milióny dávají výpověď, aby
se poohlédli po novém džobu. "Pře
skakování" z jednoho do druhého
zaměstnání a vůbec vyšší pružnost
a mobilita Američanů tak způsobuji
milióny "statistických nezaměstna
ných".
ÚSTŘEDÍ ČS. SOKOLSTVA v zahra
ničí vydalo na zasedání v Paříži 23.-25.
dubna dvě prohlášení — k výročí zalo
žení ČSR před 70 lety a k výročím dvou
posledních svobodných sletů v Praze
1938 a 1948 Podrobné texty si mohou
zájemci vyžádat u starosty Sokola,
dipl. arch. Rudolfa Fialy, Stauffacherstr. 222, CH-8004 Zůrich.

HOTEL OREANDA v Jalté na Krymu
pronajal sovětský Inturist britské ces
tovní kanceláři Virgin Holyday. Hotel
budou řídit Britové, perzonál bude so
větský.
NEPLATIČŮ UBYLO, ale pololetní kon
trola vykázala, že 228 předplatitelů Práva
lidu dosud čte na dluh - z toho 73 v zámoří,
83 v Německu a 72 v ostatních zemích zá
padní Evropy. Dlužná částka představuje
DM 4.560,- Což je obnos nikoli zanedba
telný ... Žijeme v tržním hospodářství, kde
se za každé zboži musi dochvilné platit
Právo lidu je povinno dostát závazkům vůči
tiskárně a jiným dodavatelům - a také ov
šem vůči čtenářům. Splňte prosím i Vy zá
vazek vůči Právu lidu.
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Dědek Madden, otec České uličky
Fotbalisté pražské Slavie svým
příznivcům v poslední době mno
ho radosti nepřinášejí. Zni to až
neuvěřitelně: Jeden z nejstarších
a nejslavnějšich klubů Evropy
získal svůj poslední domácí
mistrovský titul před čtyřiceti
lety! Shodou okolností stejný čas
uplynul od smrti jejího nejúspěšnějšiho trenéra.
JOHNY MADDEN, dlouholetý útočník
Celticu Glasgow, reprezentant Skot
ska. byl nejen prvním zahraničním
fotbalovým trenérem, který do Cech
přišel, ale i prvním trenérem vůbec.

A na závěr
. BÝVAL JSEM ČLOVĚK, který dřivé
vášnivě miloval blízkost jiných lidi.
Moje kontaktní schopnost byla široká,
uměl jsem s každým mluvit a považo
val jsem setkáni s lidmi za obohaceni
vlastního života. Když jsem se vystě
hoval do Rakouska, byl zájem o moji
osobu poměrně živý. Zkusil jsem to.
Přijal jsem několik pozváni na party,
k večeřím, k besedám. Načež jsem se
téměř zcela odizoloval. Shledal jsem,
že je možno dělat něco lepšího než se
nudit při vyptáváni nebo nasloucháni
o autech, prázdninových cestách a
peněžních starostech. Snad jsem měl
smůlu, snad mě hostitelé chybně na
sazovali nebo jsem si volil řalešně
příležitosti, každopádně to na mne pů
sobilo odstrašujícím způsobem. Po
vrchnost informovaností spojená
s lascivnížvanivosti mne deprimovala.
Řekl jsem si, raději nic než tohle.
LADISLAV MŇAČKO
(Úryvek z autorova příspěvku v ročen
ce “Der Donauraum" č. 29. Zpětný
neautorizovaný překlad do češtiny:
redakce PL.)

PRÁVO LIDO
PRÁVO LIDU (založeno 1897. násilně zlikvi
dováno 1948. obnoveno v exilu 1978) je poli
ticky spjato s Československou sociální
demokracií.
Předseda strany: Dr. Vilém Bernard, Anglie
I. místopředseda a tajemník strany:
Dr. Karel Hrubý, Švýcarsko
II. místopředseda: Jaroslav Zbéhllk, USA
Vydává. Polltlsche Verlagsgemelnschaft
e.V. ve Wuppertalu. Adresa vydavatelství,
redakce a administrace:
POL-VERLAG e.V., Posttach 13 09 31
D-5600 Wuppertal 1, Spolk. rep. Německo
Vedoucí vydavatelství a odpovědný redaktor
Jiří Loewy
Právo lidu vychází čtvrtletně. Pro členy Cs.
sociální demokracie je cena předplatného
zahrnuta v členském příspěvku, jehož zapla
ceni v uplynulém roce opravhuje k odběru
v běžném kalendářním roce. Dobrovolné
příspěvky na tiskový tond jsou vítány. Pro
ostatní čtenáře činí roční předplatné v Evropě
DM 20,- (nebo ekvivalent v Jiné měně), v zá
moří (leteckou poitou) US $ 10.- (nebo ekvi
valent).
Odběr Práva lidu lze ukončit vždy před
koncem kalendářního roku krátkým písem
ným sdělením administrací. Nezaplacení
předplatného není samo o sobě pokládáno
za výpověď.
Prosíme čtenáře, aby nám hlásili včas změny
adres; nedoručitelné zásilky způsobují
značné vlcenáklady.
Bankovní spojeni:
Právo lidu, Konto-Nr. 100 6677 900
Bank fdr Gemelnwlrtachaft (BfG)
D-5600 Wuppertal 1. BLZ 330 101 11
nebo
POL-VERLAG e.V., Konto 555577
Dresdner Bank AG
D-5600 Wuppertal 1. BLZ 330 800 30
nebo
POL-VERLAG e.V., Postglrokonto 8317-432
Postglroamt
D-4300 Essen 9, BLZ 360 100 43
Podepsané příspěvky nemusejí vyjadřovat
názor redakce čl oficiální stanovisko vyda
vatelství anebo Cs. sociální demokracie. Za
obsah reklam zodpovídají Inzerenti. Nevyžá
dané rukopisy čl jiné podklady se nevracejí.
Příspěvky osob, žijících v Československu čl
v jiných nesvobodných zemích vycházejí
v Právu lidu bez vědomi a souhlasu autoru.
Sazba: Prague Typesettlng lne., Toronto
Printed in Germany

PRÁVO LIDU (Volksrecht). gegrúndet 1897,
gewaltsam llquldlert 1948, Im Exil erneuert
1978, Ist elne tschechoslowaklsche sozialdemokratlsch orlentierte Zeitschrilt. Sie
erschelnt 4x jíhrllch; 1 Jahresabonnement
kostet 20,- DM.
Herausgeber und Allelnlnhaber:
Polltlsche Verlagsgemelnschaft e.V.,
D-5600 Wuppertal 1. Reglstrlert Im Verelnsreglster des Amtsgerlchls Wuppertal unter
der Nummer 2734.
Verlagslelter und verantwortllcher Redakteur:
Georg J. Loewy. Wuppertal.
Anschrlft des Herausgebers. der Redaktlon
und Admlnlstratlon:
POL-VERLAG e.V.. Posttach 13 09 31
D-5600 Wuppertal 1
Verkehrs-Nummer des Verlags: 9 28 95
Zum Postzeltungsdlensl zugelassen
ISSN 0724-9969. Copyright PL 1988

POHÁDKY 0 DVOU
DOMOVECH

V Praze se oženil, založil rodinu a žil
do své smrti ve věku necelých 83 let.
Mužstvo Slávie vedl v letech 1905 až
1929 a udělal z něj jeden z nejlepšich
celků kontinentu.

Co vlastně pro vás. Hanko Mandliková,
znamená domov?

“Dědek” Madden vešel do historie
kopané hlavně vynálezem tzv české
uličky, přízemni přihrávky, která se ve
své době stala šlágrem fotbalových
hřišť. Jeho tréninky byly velmi pestré
a zajímavé. Vždycky něčím novým
překvapil. Zakládal si na poctivosti
hráčů a nesnášel fotbalisty, kteří nera
di trénovali a snažili se to ošidit. To
u něj byli GAUNERS či ROŠŤÁKY.
O příčinách mezinárodních neúspěchů
Čs. fotbalu v posledních letech byly
popsány stohy papíru, škoda, že
“dědek” nemůže vstát z mrtvých a
něco proti tomu vymyslet. Zapálil by si
svůj čibuk, labužnicky odfoukl oblá
ček, usmál se pod vousy a řekl: “Kouři
li hráč, neni hráčem. Trenér kouřit
může! Jú cešká plejas nou gúd! Šecko
mysli moc umí. Šit. Málo trening end
samý cholka end hospoda. Šecko fór
sranda end hevnou enerži for plej! Dekuju pekne!" "Dedek" měl vždycky
pravdu. Od toho byl placený. Na rozdíl
Od některých dnešních trenérů měl
i výsledky . . a podporu hráčů.

Václav Roudnický

Ve vlastní věci

PROMINENTI PŘED STARTEM “Běhu přátelství Wuppertal-Košice”:
(zleva) západoněmecký ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher; čs.
velvyslanec v Bonnu dr. Dušan Spáčil (v reklamním tričku a čepičce);
někdejší “česká lokomotiva" Emil Zátopek. — Bývalý olympionik, který
nedávno dovršil pětašedesátku, zavdal v minulosti nejednou příčinu
k tomu, že byl označován za oportunistu. Ve Wuppertalu však osvědčil
zásadovost a smysl pro sportovní etiketu: dres s reklamou odmítl a
běžel ve vlastní soupravě značky Adidas.
Foto Vanda Hvbnerová

Tři desítky reklamaci, několik dotazů,
zda Právo lidu nezaniklo, ba I jedno
rozhořčené vypovězeni předplatného
— to byly reakce čtenářů na skuteč
nost, že číslo 2/88 vyšlo až v červnu,
tj. ve třetím měsíci čtvrtletí.

0 družbě měst, novém maratónu
a velvyslanci v reklamním tričku

Abonenti jiných tříměsičniků — a
nejen českých — nám jistě potvrdí,
že tyto časopisy občas dokonce pře
tahuji čtvrtletí, pro které jsou určeny.
Děláme exilové Právo lidu za podmí
nek ne právě ideálních jedenáctým
rokem, ale čtvrtletí jsme ještě vždy
dodrželi, i když to někdy dalo fušku.
Proč jsme minule vyšli až koncem
kvartálu? Zaprvé dostal redaktor pou
kaz do lázni. A zadruhé opustila sazečka v kanadském Torontu své pra
coviště pro "radostnou událost". Clil,
dvakrát zapracoval lidský faktor. Tolik
na vysvětlenou.
Můžete i nadále počítat s tím, že se
vždycky — i za situací nepředvída
ných snažíme dodržet termín. Pokud
byste opravdu někdy nedostali Právo
lidu ani na konci čtvrtletí, klidně se
nás zeptejte. Moc se toho cestou ne
ztrácí, ale jednotlivé případy nelze
nikdy zcela vyloučit; v jisté evropské
zemi si před časem přivydělávali poš
ťáci prodáváním pytlů s dopisy do
sběru papíru . . .
Kdyby vám tedy objednané PL nedo
šlo v celém kvartálu, hned nám to dejte
vědět, abychom vám mohli poslat
náhradní výtisk.

Každý — byť i skromný, krátkodobý,
přechodný — návrat k pravidlům
civilizovaného sousedského soužití
evropských národů rozdílných
mocenských bloků je jistě nutno
uvítat. Družební svazky mezi městy
západní a zkomunizované části Ev
ropy, přijímané zpočátku na obou
stranách umělého předělu se stej
nými rozpaky a s podobnou skepsí,
prokázaly během let svou životnost
i určitou užitečnost. Východním sig
natářům partnerských smluv se přec
jen nepodařilo zcela zamezit "výměně
lidi a myšlenek"; v praxi se ukázalo
nemožné omezit družbu pouze na
malé skupinky důkladné prověřených
a ostře sledovaných papalášů.
Platí to jisté i pro družbu WuppertalKošice, která přec jen nejednomu
mladému východoslovenskému chlap
ci či dívce pootevřela okno do světa
a umožnila jim nasbírat vlastní zku
šenosti ve svobodné zemi, do které by
se jinak ještě dlouho nebyli mohli
podívat se zajištěnou možností návra
tu domů.
“Běh přátelství" uskutečněný letos
v květnu na trase Wuppertal-Košice
dlouhé 1765 kilometrů (všech 32 atle
tů vyběhlo společně, protom trať ab
solvovali střídavé štafetovým způso
bem vždy dva vytrvalci z obou měst)
— znamená nesporné akci většího než
pouze sportovního významu. Že se na
čs. hranicích se Spolkovou republikou
zvedly ochotně závory a běžci i s po
četným doprovodem směli “přes čáru"
bez kontroly dokladů, to už je sama
o sobě událost — i když by něco po
dobného třeba mezi Německem a
Holandskem, USA a Kanadou. Francií
a Belgií, Itálií a Rakouskem jisté ni
komu nestálo za zaznamenáni.
To jenom pro nás je to senzace, ač
kdysi bylo zcela samozřejmé, že se
z německé Žitavy jezdilo na pivo
do Varnsdorfu a Hrádku nad Nisou
bez jakýchkoliv byrokratických for
malit a že cesta z CSR dejme tomu na
Lipský veletrh byla před válkou pod
statné snazší než nyní.
Jak řečeno, každý krůček na dlouhé
cestě návratu k zdravému rozumu
si zaslouží oceněni. Snad ale na závěr
i několik kritických slov. Ve svobod
ných západních společnostech se
i spektakulární sportovní akce obvykle
financují "kapitalistickým” způsobem:
hledá se sponzor. Obvykle jsou to
banky a podniky, které dají určitou
částku a zato mohou podpořenou akci
využít k vlastní reklamě
Ve wuppertalsko-košickém případě
také nesáhli západní Němci do spol
kově republikánské, zemské nebo
městské kasy, ale místo toho uspořá
dali sbírku, aby sehnali potřebných
asi 180.000 marek Podařilo se jim to,
a jedním z nejštědřejších dárců byl
holandsko-némecký chemický kon
cern AKZO, který přispěl částkou
42.000 DM.
Zato ovšem si vyminil, že všichni maratónci si navléknou trička s novou
podnikovou značkou koncernu, rozpaženým cvičencem bez dolních kon
četin a názvem firmy. Do jaké míry
to bylo komerčně ospravedlitelné
vydání, nechceme posuzovat.

REDAKCE

Ihr Nachbarland Tschechoslowakei
Besuchen Sie Ihr Nachbarland - die Tschechoslowakei. Die Tschechoslowakei bietet fůr je
den das Richtige. wie z. B
• Zauberhafte Landschaften - Bóhmen,
Máhren und die Slowakei.
• Reizvolle Berge - das Riesengebirge. die
Hohe und Niedere Tatra.
• Berůhmte Stádte - Prag, Brno, Bratislava
• Historische Kunstschátze - Burgen und
Schlosser.
• Volksarchitektur, Volksteste
• Besondere Naturerscheinungen - Felsenstádte, Hóhlen. Karstgebiele. Eishóhlen.
Geysire und Urwálder.
• ^Tiete Wálder fůr Jagd und reme Gewásser
fůr Fischfang und vieles anderes
Ein Land, das sich fůr Kongresse, Symposien,
Incentive und auch alle andere Arten von Reisen eignet.
Náhere und ausfúhrliche Informationen bei

CEDOK-REISEN GmbH
Kaisers'6W "
Jam 1
Tel.
, Ji'—5-77
Tele* 14 0
und auch bei weiteren Reisebúros in Deutschland

VÁŠ SOUSED — Československo,
navštivte souseda, má pro každéhc
něco, vybízejí Cedok-Reísen ve Frank
furtu. Inzerát je z jedné západoněmecké sociálně demokratické publi
kace V reklamě pro členy SPD chybí
ovšem jeden důležitý argument: Na
vštivte Československo, sousední
zemí, ve které je dodnes zakázaná so
ciální demokracie — a to už čtyřicet
let, zemi, do které nesmíte posílat
sociálně demokratickou (a jinou svo
bodnou) literaturu, zemi, v niž dodnes
může pétatřicetiletý dělník — politický
vězeií — zemřít za záhadných okol
nosti na "embolii plic". . .

Zamýšlíme se však nad snímkem,
který ve zmíněném reklamním tričku,
ve společnosti německého ministra
zahraničí Genschera a Vysloužilého
olympionika Zátopka, ukazuje česko
slovenského velvyslance v Bonnu.

Dr. Dušan Spáčil se ve Spolkové re
publice Německo těší výborné pověsti.
Je to diplomat, za kterého se Česko
slovensko nemusí stydět, inteligentní
právník, kterého by zcela jisté nemi
nula kariéra ani za normálních (tj.
nekomunistických) poměrů.
Tím spíše bychom si přáli, aby muž,
který dnes ve svobodném Německu
reprezentuje Čechy a Slováky, osvěd
čil trochu více taktu ve vztahu ke ko
merční reklamě. Jsou věci, které di
plomat dbalý pověsti své země prostě
nedělá . . .
Lze si snad představit, že by si dr.
Werner Schattmann, velvyslanec
Spolkové republiky Německo v Praze,
natáhl tričko se značkou Severo
českých tukových závodů nebo Spol
ku pro chemickou a hutní? Nebo že
by jeho excelence velvyslanec Nizo
zemského království v Českosloven
sku, hrabě Lambert DAnsembourg,
dělal reklamu plzeňské škodovce či
olomouckým syrečkům?
Pověst Československa, jeho "image”
v zahraničí, neni hodnota lhostejná
ani nám, exulantům. Right or wrong
— our country! Proto bychom si přáli,
aby se čs. diplomaté v zahraničí (i
když zastupují režim, který nám není
sympatický) chovali důstojné a nepodbízeli se lacino ve snaze o po
pularitu za každou cenu.
Máme na tento požadavek nárok,
neboť občané hostitelských zemí.
ne vždy navyklí jemným diferenciacím,
posuzuji i n á s podle úrovně česko
slovenských diplomatů —ať se nám to
líbí nebo nelíbí

“Všechno Možná, že se vám tahle
odpověď bude zdát trošku samozřej
má. ale opravdu pro mne tahle zem,
kde jsem se narodila, kde žije máma
s tátou, brácha a jeho kluci, znamená
úplně všechno. Někde jsem četla, že
člověk si začne věci vážit až v okam
žiku. kdy je ztrácí, a prosté si nedove
du představit, že bych měla přijít o
domov."
Vime, že vám na tiskových konferen
cích kladou i otázky, které se ptaji na
to. že byste se snad někdy ze zahra
ničí neměla vrátit domů vůbec.
"Takové otázky mě urážejí. V rozhovo
ru pro západoněmecký "Tennis Ma
gazín" jsem řekla, že jsem a zůstanu
Češkou. Miluji svou vlast a opravdu
nevím, proč bych ji měla opouštět!”
Toto povídání vyšlo v pražském "Sta
dionu" coby ukázka z připravované
knížky "Hanka"sportovních novinářů
F. Kreuze a P. Vitouše 14. října 1986
Dva měsíce potom, co se H. Mandliko
vá ve vši tichosti provdala na Staro
městské radnici za mladého posrpno
vého uprchlíka JANA SEDLÁKA ze
Sydney. Na výše uvedenou knížku
i na případně svatební oznámeni čte
náři dosud marně čekají. Zato v čer
vencovém čísle měsíčníku "Tennis
Australia" se objevil článek: HANA
MANDLÍKOVÁ: WHY I CALL AUS
TRALIA HOME.
Hanka se potuluje mezi tenisovými
kurty v přiléhavém tričku s nápisem
G DA Y MATE a kdykoli narazí na ně
kterého ze svých budoucích spolu
občanů, vypne hrdě prsa a volá s do
cela dobrým australským přízvukem:
“HOW YOU GOIN\ MATE?" — "Australizace" Hanky Mandlíkové pokra
čuje hladce. O ničem se tak ráda ne
baví jako o své lásce k "sluncem spá
lené zemi”.
CO SE VÁM LÍBÍ NA AUSTRÁLII?
— ptá se reportér Graig Gabriel a
Hanka odpovídá: "Nejvíc ze všeho
lidé. Jsou tak otevřeni, bezstarostní
a přátelští. Mám tu spoustu kamarádů
a vždycky se ráda vracím “
JE K VÁM TENISOVÉ PUBLIKUM
PŘÁTELŠTĚJŠÍ NEŽ V JINÝCH ZE
MÍCH? "Vždycky jsem to cítila, už od
svých šestnácti let. Vyhrála jsem pár
turnajů a Australané si mě "vzali k srd
ci". Nevím proč, ale vždycky jsem se tu
cítila jako doma.”
ŘÍKÁ SE, ŽE AŽ SKONČÍTE S TENI
SEM OTEVŘETE SI S MANŽELEM
V SYDNEY RESTAURACI. JE TO
PRAVDA? "Je a není Restaurace je
Honzův byznys, můj je tenis. S tim
nikdy neskončím. Otevřu si tenisovou
školu pro malé holky. Mně raketav ru
ce vždycky slušela a poslouchala lépe
nežli vařečka . .
TĚŠÍTE SE NA DEN, KDY DOSTA
NETE AUSTRALSKÝ PAS? Přiroze
ně, ale ne z nějakých politických dů
vodů. Jsem prosté šťastná, že manžel
je Australan. Miluji tuto zemi. I really
do. Měla jsem strašnou kliku, že jsem
potkala toho pravého zrovna v Syd
ney . . ."

Chris Evertová kdysi řekla: "Hana
Mandliková se dá charakterizovat jed
ním slovem: UNPREDICTABLE. Ne
vyzpytatelná. U ní nikdy nevíte, čím
v příštím okamžiku překvapí. Co na
vás zahraje, jakou boudu na vás zase
ušije ...”
Z češtiny opsal a z angličtiny přeložil

Vladimír Hanák

Václav Roudnický
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