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ČAS OPONOU TRHNUL ... a ulice vnitřní Prahy, obě její největší náměstí
zaplnila mládež, ta, nad niž už leckdo (pokolikáté? a opět zbytečně!) zlomil
svoji hůlčičku. Dnešní dvacetiletí provolávají hesla, s nimiž šil kdysi (1968,
1948, 1938, 1918) do ulic jejich otcové, otcové jejich otců, otcové otců jejich
otců. Požadavky svobody, nezávislosti, sebeurčeni, stále znovu aktuální, stále
znovu revoluční. Se střízlivosti ji vlastní, bez fángllčkářství a frázi, vyjadřuje

nová generace životni pocit, který vice nežil na jazyku nese v srdci: hluboké
historické povědomí o hodnotě lidské důstojnosti. Při pohledu na oduševnělé
tváře demonstrantů na Václavském a na Staroměstském náměstí nelze ne
pomyslit na slova T. G. Masaryka, že se státy udržuji těmi Ideály, jež jim daly
vzniknout. S touto generaci vstoupila na československou politickou scénu
nová naděje. K sedmdesátinám republiky nemohlo být daru krásnějšího.
Foto: Dokumentační středisko
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Prohlášení přípravného výboru
sympózia

„ČESKOSLOVENSKO 88"
Dokumentem ze 6. záři 1988 jsme oznámili, že československé občan
ské aktivity Charta 77, Demokratická iniciativa, Jazzová sekce. Nezávislé
mírové sdružení a Sdruženi přátel USA připravují na dny 11. — 13. listo
padu v Praze sympózium ČESKOSLOVENSKO 88. Tématem je uply
nulých 70 let československého státu, zejména některé mezníky v jeho
historickém vývoji. Mnohé významné události se vázaly na osmičková
data (1918.1938,1948.1968). Sympózium by mělo být příležitostí k setká
ní domácích i zahraničních účastníků ze Západu i Východu. Pozvány jsou
i některé oficiální československé instituce.
Očekáváme, že příslušné úřední orgány pochopi sympózium tak, jak je
míněno: jako výraz společného úsilí o dialog, jako příležitost k demo
kratické diskusi. Sympóziu by proto neměly být kladeny překážky,
zvláště když setkáni podobného druhu proběhla bez úředních zásahů i
v řadě zemi Varšavského paktu a když se i československá vláda hlásí
do společného evropského domu, k demokratizaci, k pásmu důvěry a
spolupráci na linii dotyku.
Příprava sympózia se děje zcela otevřeně. Doufáme v rozumný postoj a
postup československých úřadů. O dalších podrobnostech připrav
symózia budeme informovat.
Za přípravný výbor sympózia
,

VÁCLAV HAVEL

Toto prohlášení, datované v Praze 9. září, bylo zasláno předsedovi vlády ČSSR,
Vládnímu výboru pro evropskou bezpečnost a spolupráci a ústřednímu výboru
Národní fronty. Když šlo toto číslo Práva lidu do sazby, nebyla reakce režimu
ještě známa. Poměr k sympóziu a jeho povoleni nebo zamítnuti — bude prak
tickou prověrkou, zda a do jaké míry bere Praha vlastni halasná vyhlášení o "glasnosti" vážně.

Jediná perspektiva jakéhokoli „nového” myšlení:

NÁVRAT K PLURALITNÍ DEMOKRACII
Snad není tak vzdálená doba, kdy
místo politování nad svou nepřítom
ností mezí vámi budu moci překročit
bariéru vybudovanou proti povědomí
evropské kulturní I politické souná
ležitosti a zúčastnit se s vámi tolik
potřebného dialogu o našich, přede
vším našich záležitostech.
My všichni, kdo se už od historické
Únorové deklinace pokoušíme vrátit
pojmu rovnoprávného politického
partnerství jeho reálný smysl a sociální
účinnost, víme, že se tak nestane bez
přímé spolupráce se všemi našimi
spoluobčany dočasně žijícími v za
hraničí. Existence českého a sloven
ského exilu je markantním důkazem
toho, že tzv. "nové myšleni", tolik zdů
razňované současným sovětským
vedenim, má velmi daleko k sociálně
politické představě o společném evrop
ském domě na principech a zásadách
humanitní demokracie.
Žijeme v etapě, kdy "logický konstruk
tivismus" marx-lenlnské Ideologie
doplňovaný dogmaty a poučkami sta
linské a brežněvovské éry a vštěpova
ný čtyři desetiletí do vědomi generaci
obou našich národů, doznává svoji
nemohoucnost i svoji faktickou (a ne
jen ekonomickou) prohru v soutěži s
nikoli Ideální, ale dalšího rozvoje roz
voje schopnou pluralitou otevřené zá
padoevropské společnosti. Ta zůstává

CELOU ŠÍRl VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ zaplnil proud vice než 10.000 mladých Pražanů, kteří o dvacátém
výročí přepadení Československa vyšli do ulic demonstrovat za svobodu a za staženi okupačních vojsk. Na
politickou scénu vstupuje generace, pro niž 21. srpen 1968 už není spojen s osobním prožitkem, která ale
také není poznamenaná žádnou z kapitulaci před agresory cizími i domácími. Rostoucí vlna protestu v zemích
střední a východní Evropy — ale také v Sovětském svazu — naznačuje, že totalitní režimy nebudou mít s touto
mládeži nijak snadné pořízeni.
Foto: Jiří Jírů

I nadále prostorem, kde všestranný
kritický dialog, vedený často I proti ní
samé, je zdrojem budoucích možných
sociálních proměn.
Společně s vámi cítíme, že pokus o
jakousi demokratizaci totalitních
struktur východoevropských společ
nosti je pouhým “revolučním parado
xem", a to především v tom, že zname
ná, I když jenom verbálně, uznáni a
rehabilitaci hodnot, které evropská
politická kutlura už dávno zařadila do
svých hodnotových stupnic. To, že
v oficiálních vystoupeních mnohých
komunistických mluvčích frekvence
pojmů demokracie, humanismu, plu
rality, otevřenosti a všelidských zájmů
se značně zvýšila a zcela převládla
nad předchozí rétorikou o třídních
nepřátelích, o třídním bojí a nesmiři
telnosti, ukazuje, Jak marná byla snaha
potlačit a likvidovat morální kodex
budovaný, doplňovaný a korigovaný
v poslednich dvou stoletích evropské
ho vývoje.
“Věčný" spor o uspořádáni společen
ského soužití občanů ve státě I států
mezí sebou je dosud ve světě veden
silou zbraní, hrozbou sily i hrozbou
aktivní obrany. Naši snahou je převést
tento spor do roviny racionální, ke
schopnosti domluvy, dohovoru a prak
tické koordinace, k zavedeni kritického
dialogu jako obecně uznávané formy
tolerantniho soužití v obci, ve státě
I nadnárodních a nadstátních spole
čenstvích.
V tomto sporu sehrála svoji roli idea
socialismu jako představa společnosti
sociálně spravedlivé, což je ovšem
úkol natolik nedosažitelný nakolik Je
žádoucí a v tom smyslu I trvalý, nikdy
neuzavřený. Idea sociální spravedl
nosti byla však vždy spojena s paralelní
představou lidské svobody. Sebelepší
sociální spravedlnost nenahradí ab
senci lidských práv a svobod, bez nichž
nelze mluvit o optimální společnosti
dnešní doby. V dějinách poslednich
poválečných desetiletí zažívá středo
evropský I východoevropský prostor
ověřitelnou praxi reálného komuni
stického socialismu v konfrontaci
s jeho teoretickou konstrukcí. Je to
zkušenost skličující a deprimující, která
jakoby zastřela a zatemnila vše pozitiv
ní, co idea socialismu ve své demokra
tické a tedy netotalltni Interpretaci
vnesla do povědomí evropského so
ciálně politického myšlení. V této části
světa je pojem socialismu dokonale
diskreditován diky oné reálné praxi,
která snad skutečně ověřuje pravdivost
poznáni.

Dnešní politik, který přes všechnu
dosavadní zkušenost nepropadl skep
si vůči obecně pojatému pojmu socia
lismu, může tuto svoji Ideu zdůvodňo
vat třeba takto: Proti komunistické
teorii a především praxí, opírající se
o tvrzeni, že základem socialismu Je
vedoucí úloha komunistické strany,
je nutno hájit tvrzeni, že socialismus
znamená prosazováni takových so
ciálních změn, jež jsou výsledkem
pohledu prizmatem zájmů a potřeb

naprosté většiny řadových občanů,
nebo jak říkám, oněch “neúspěšných
podnikatelů", tvořících základnu spo
lečenské pyramidy. Moderní politik
uvažující ve spektru myšlenek demo
kratického socialismu, a to ať už |e
součásti vládnoucího eslabllšmentu
nebo působí v opozici, zachovává sl
tento svůj pohled na společnost zdola,
průhledem masového občana, což ale
nemůže znamenat likvidací působení
oné trvalé menšiny "podnikatelů ú
spěšných".
Aktivní generace dnešních mladých
přemýšlivých lidí v této části světa ví,
že uspořádáni společnosti, jak ho
praktikuje reálný socialismus komu
nistů, nemá perspektivu. Současná
politika musí být schopna pqmocl
neldeologlcky podmíněné analýzy
hledat a trvale směřovat k sociálnímu
ekvillbriu společenského řádu, kde
nebude záměrně ničena nebo omezo
vána podnlkavost a vynalézavost jed
něch, ale nebude také přehlížena po
třeba a ochrana druhých. Nemám Iluzi
o tom, že tento úkol Je lehce dosaži
telný, trvale dosažitelný, ale politik
hodný toho Jména se ho nemůže vzdát
navzdory všem pragmatismům a ztrá
tě morálního horizontu politického
chováni.
Dívám-ll se zpět do doby před dvaceti
léty, pak "Pražské Jaro" roku 1968 bylo
neseno nejen představami reformních
komunistů, ale I poznáním, že komu
nistická Interpretace socialismu se
ukázala v praxi neúnosná a bezperspektlvní, neboť diktát rozhodovací
pravomoci omezený na dynastický
princip vlády komunistů svazuje a
znevolňuje společnost. Občané v ta
kové společnosti jsou zbaveni těch
nejvýznamnějšich hodnot, k nimž
novodobá evropská společnost do
spěla: humanitní pojetí lidské indivi
duality, svobodný rozvoj a uplatňováni
Intelektu, pluralitní spektrum kulturní,
hospodářské, náboženské a politické
a také závazek sociální odpovědnosti
jedince vůči společnosti.

Je-ll brežněvovská podoba stalin
ského lotalitarlsmu podobou jeho
konce, jak to naznačuje pokus Gorbačovova vedení v Sovětském svazu o
jakýsi osvícený absolutismus, pak pro
nás zůstává v platnosti úkol, který
před námi byl I před těmi dvaceti léty
— převést českou a slovenskou ná
rodní společnost přes úskalí “demo
kratizace" upevňující vedoucí pozicí
komunistické dynastie, k demokrati
zaci, která zvráti tento vyhnivajlcl
ideologický exudát tím, že dospěje
k otevřené pluralitní a tedy huma
nitní demokracii. To je Jediná perspek
tiva jakéhokoli "nového" politického
myšleni.

RUDOLF BATTĚK, PRAHA
(Z diskusního příspěvku pro meziná
rodni socialistickou konferenci o čs.
relormnim pokusu 1968. která byla
plánována v Německu, leč nakonec se
nekonala.}
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Sociální demokraté k výročí okupace
Německo
Předsednictvo SPD, Sociálně demo
kratické strany Německa, připomnělo
v předvečer 20 výročí přepadení Čes
koslovenska armádami pěti zemí Var
šavského paktu, že SPD odsoudila
okupaci CSSR 21. srpna 1968 jasně
a zcela jednoznačně. Postup in
tervenujících států byl v rozporu s me
zinárodním právem
V prohlášení se dále praví, že SPD
nemá žádný důvod, aby něco měnila
na tehdejším hodnocení. Dubček a
tehdejší vedení KSC se pokusili —
v podmínkách malé země — o totéž,
oč nyní usiluje Gorbačov v Sovětském
svazu. Rozbiti "Pražského jara" nejen
přineslo neštěstí mnoha tisícům lidí,
ale oloupilo celou čs. společnost na
dvě desetiletí o politickou odvahu
a silu k obnově. SPD očekává, že zku
šenosti roku 1968 povedou k tomu, že
bude tzv. Brežněvova doktrína defi-

PO UZÁVĚRCE
OZMÉNÁCH VPRAZE
V článku "Nejistá pozice Jakešova
vedení" (PL 3/88) analyzoval doc. dr.
Jiří Sláma "provazolezeckou rovnová
hu" rozložení sil na špičce komuni
stické strany. Po zasedání ÚV KSČ ve
dnech 10. ■ 11. října požádali jsme naše
ho autora o stručné posouzeni zmén, k
nimž v Praze došlo.
JlRf, JAK HODNOTÍŠ ODCHOD STROUGALA, COLOTKY A OSTATNÍ KÁDROVÉ
ZMĚNY V PRAZE? ZAPADONEMECKÝ DE
NÍK DIE WELT NADEPSAL SVŮJ KOMEN
TÁR SLOVY " GORBAČOV ZTRATIL SVÉ
HO MU2E V PRAZE" . JSI STEJNÉHO NÁ
ZORU?
• To bych tak neformuloval, nemárh rád
tyhle západní simplifikace. Je zřejmé, že
se Jakeš zbavil konkurenta, který mél
povést střízlivého technokrata přístup
ného reformám, tady ale nejde jenom o
jednu nebo dvě osoby, nýbrž prakticky o
celou generační střídu uvnitř normalizátorského bloku, tedy o omlazení spoleh
livé konzervativního mužstva.

TÍM MAS NA MYSLI TECH PÉT NOVACKĎ V POLITBYRU Z ROCNÍKO 1930 Až
1941?
• Ano, ale to je teprve začátek. Jakeš
tím uvedl do chodu proces, který zřej
mé vyvrcholí na sjezdu KSC. Ten se má
konat v prvním pololetí 1990, čili o rok
dříve než původně plánováno. Ovšem už
předtím budeme svědky postupného na
hrazování starých normalizátorů normali
zátory mladšími. Klíčové pozice si přitom
ponechává stará garnitura - Hofmann,
Jakeš, Fojtík, Biíak, aby zajistila konti
nuitu konzervativní politiky a dohlédla
na přeměnu tak, aby zůstala zcela v rám
ci dosavadního systému moci,
MINULE JSI OZNAČIL JAKEŠE ZA " PER
FEKTNÍHO SPRÁVCE MOCI" . POTVRDIL
TUTO TVOU DIAGNÓZU?

• Plné! Jakeš ted všemožně podpoří kon
zervativní "dorostence" , vesměs lidi,
kteří vstoupili do politiky až po sovět
ské invazi a profilovali se aktivním podí
lem na restauraci stalinismu u nás. Jim
ted uvolnil cestu nahoru, do politbyra,
do sekretariátu OV KSC , do všech tří
vlád donucených k demisi, a nakonec i do
nové vytvořeného stranického orgánu
pro Českou republiku - opět příležitost
pro dvě desítky strmých kariér. A tento
proces nabízení kariér zřejmé proběhne
na všech úrovních stranických i státních.

nitivně zlikvidována a že budezaručen
samostatný vývoj nejrůznéjších zemí
také ve Východní Evropé.

Předsednictvo SPD konstatuje, že
mélo smysl v uplynulých letech ne
přerušovat politický dialog mezi Čes
koslovenskem a Spolkovou republi
kou Německo. SPD kladla vždy důraz
na korektní vztahy k vedeni soused
ního státu, zároveň však udržovala
kontakt i ke kritickým skupinám jako
je Charta 77. V duchu své tradice vy
užívala SPD oficiálních kontaktů také
k tomu, aby podpořila humanitní zá
ležitost a pomohla postiženým oso
bám.

Nynější čs vedení se snaží krok za
krokem překonávat šok z roku 1968
a zavádět opatrné reformy. Nelze se
však zbavit dojmu, že se v Českoslo
vensku pokoušejí o perestrojku bez
glasnosti, o pružnější hospodářskou a
zahraničně ekonomickou politiku bez
naléhavé potřebné demokratizace.
SPD vítá, že se ČSSR po mnoha letech
zahraničně politické pasivity nyní opět
aktivně zapojuje do evropského dia
logu.
Nová politika ČSSR bude ovšem úspéšná teprve tehdy, až se bude moci
i ve vlastní zemi opírat o širší podporu
než dnes. Dokud stále ještě stovky
kritických intelektuálů musí pracovat
mimo své obory, a dokud se s reformisty roku 1968 nakládá jako se zrádci,
nelze takovou širší podporu očekávat.
SPD proto soudí, že v Československu
je nutno rehabilitovat všechny osoby,
které byly diskriminovány a pronásle
dovány pro svoje postoje za "Pražské
ho jara"

Rakousko
Zahraničně politický mluvčí SPÓ,
Socialistické strany Rakouska, její
mezinárodni tajemník poslanec dr.
Peter Jankowltsch, vydal k dvacátému
výročí 21. srpna 1968 tiskové prohlá
šení prostřednictvím "Socialistické
korespondence" ve Vídni.
Označil "Pražské jaro" za konstruktiv
ní a tvůrčí pokus o reformu systému
zevnitř, i z dnešního pohledu za jednu
z nejvýznamnějších etap východoev
ropského reformního hnuti, které nyní
konečně zasáhlo i samo centrum vý
chodoevropského komunismu, So
větský svaz.
Význam Pražského jara tkví v uvol
něni silného náboje tvůrčích politic
kých iniciativ v čs společnosti, které
navazovaly na nejlepši tradice česko
slovenské demokracie živé ještě do

konce čtyřicátých let Právě tento
proces ukázal, že demokratický odkaz
velkých státníků Masaryka a Beneše
není zapomenut ani v dnešní společ
nosti ČSSR.
Pražské jaro, navzdory jeho násilné
mu potlačeni tehdejším vedením SSSR
v čele s Leonidem Brežněvem, bylo ale
důležitým signálem i pro ostatní náro
dy na evropském Východě, aby po
kračovaly v hledání vlastních cest
politického vývoje. Od Pražského jara
vede přímá cesta k pozdějším reform
ním hnutím v Maďarsku a Polsku.
Pro sociální demokraty, zdůraznil dr
Peter Jankowitsch, zůstává Pražské
jaro důležitým mezníkem a orientač
ním bodem v poválečné historii vý
chodní Evropy. Je také stálou připo
mínkou, abychom se zabývali kriticky
politickým vývojem v těchto evrop
ských státech a podpořili vývoj smě
rem k větší míře pluralismu, progresiv
ního rozvoje lidských práv a základních
svobod.

Proto považuje právě také rakouská
sociální demokracie účinné reformní
síly jako je Charta 77 za partnery bu
doucího dialogu. SPÓ bude pozorně
registrovat, jaký politický prostor je
těmto silám poskytován, řekl mezi
národní tajemník strany závěrem.

O čem se mluví
Kulturní středisko TGM

vzniká v Izraeli
KIBUC KFAR MASARYK nedaleko
Haify, který před válkou založili židov
ští vystěhovalci z Československa,
chce oslavit památku prvního pre
zidenta ČSR zřízením kulturního stře
diska T G. Masaryka, v němž by měla
být soustředěna dokumentace spoje
ná s jeho životem a dílem. Do projek
tu se pustila hrstka nadšenců více
méně s holýma rukama. Podujeti ovšem svým významem daleko přesa
huje hranice Izraele, takže by zaslu
hovalo širokou podporu veškerého
československého exilu, organizaci
i jednotlivců. K projektu se v budouc
nu ještě podrobněji vrátíme. Bližší
informace je možno vyžádat (česky
nebo Slovensky) na adrese: YadT.G M ,
Kfar Masaryk, Mobile Post Oshrat
25208, Israel.
NEW YORK: Týdeník Time představil
v čísle 37/88 nejvýznamnějši politické
karikaturisty současného světa Z Čes
koslovenska řadí do tohoto promi
nentního výběru Vladimíra Renčína.
autora nepřeberného množství inte
lektuálně poťouchlých společenskokrítických cartoons.

JÉSTÉ JEDNOU (NEJEN) O MNICHOVU
Absolvovali jsme v tomto osmičkovém
roce nejedno výročí pohrom národ
ních a státních; půlstoletí Mnichova
bylo jedním z nich. Na české i na sudetoněmecké straně bylo při té příleži
tosti popsáno dost papíru a pronese
no mnoho slov.
Pokud se německých vyjádření týče,
nutno objektivně uznat, že jen málo
z nich mělo agresivní tón. Rekrimiminací zřetelně ubylo. Není však příliš
důležité naslouchat nepoučitelným
extrémistům včerejším a dnešním,
neboť jejich není budoucnost. O to
bedlivěji nutno sledovat slova přátel.
Dnešních i včerejších.
Z úst stárnoucích pamětníků, posled
ních žijících účastníků heroického
(a žel marného) boje sudetoněmeckých sociálních demokratů proti to
talitnímu přívalu před padesáti lety,
nezaznívaji slova výčitek a hrozeb,
revanše a nenávistí. Naopak. Leč lec
kdy nelze přeslechnout hořkost — a
někdy i (lidsky pochopitelnou) snahu
po hledáni viníků mimo řady vlastních
rodáků.
Rakousko-uherská monarchie se ne
pochybně rozpadla především proto,
že podcenila dynamiku moderního
nacionalismu, že nedovedla včasnými
reformami vytvořit společenství rov
noprávných národů na základně de
mokratické a federativni. Ignorovala
příliš dlouho požadavek národního
sebeurčeni, a nesáhla k žádnému z pro
zíravých — jak dnes víme — modelů
kulturní autonomie, které už před sto
lety vypracovali rakouští sociální de
mokraté.
Monarchie zře/mě nemohla přeskočit
vlastní stín; odhodlala se k nabídce
reforem teprve pět minut po dvanácté.
Kdyby rozhodující lidé ve Vídni nebyli
tak zaslepeni, mohlo Evropě a všem
jejím národům zůstat mnoho ušetřeno.
Nacismus. Druhá světová válka a všech
ny její následky. Nepochybně by dnes
nestáli Rusové na Labi. Svět by vypa
dal jinak.

Bohužel ani naší první republice se
nepodařilo vyřešit národnostní otázku
tak, aby se všichni občané cítili plno
právnými. spoluodpovědnými nositeli
její státní myšlenky. Dala sice každé
mu jednotlivci rovná práva individuál
ní. nebyla však schopna stejně velko
ryse uspokojit také kolektivní aspirace
Slováků, sudetských Němců a ostat
ních etnických skupin. Zřejmě to byl
úkol, který převyšoval síly mladé ČSR.
První republika tak do určité míry pře
vzala dědictví Rakouska-Uherska;
budoucí konflikty byly naprogramo
vány.

Náš fejeton

LODNÍ POŠTOU DO ČECH

Hala pošty je plná předvánočního
ruchu a vydýchaného vzduchu Z šesti
přepážek /sou otevřeny jen tři. Úřed
nictvo pije pokojné kale za neprůstřel
ným sklem a pobaveně si prohlíží' po
chmurný dav obtěžkaný balíky Mám
silný pocit dé/avu ale to se mi v po
slední době stává častěji.
Mladík za jedinou otevřenou přepáž
kou pro dopisy a balíky je suverén.
Kabina se podobá cvičnému prostoru
NA PRVNÍ POHLED TEDY PRAŽSKÉ PERpro žongléry, dopisy plachtí vzdu
zonAlní ZMĚNY SKUTECNE POSILUJÍ
PROTIREFORMATORSKE POZICE. LIDÉ
chem, polovina jich přistává všude
DOMA Z TOHO JISTÉ RADOST MÍT NEBU
jinde jen ne v připravených koších,
DOU, PROTOŽE OD MLADŠÍCH ODCHOočko váhy zoufale mžiká pod náporem
VANCO STARÝCH ZNÁMÝCH STALINISTÚ
nahazovaných balíků. Je to radost ho
NELZE CEKAT ŽÁDNÉ PODSTATNÉ ZMĚ
pozorovat, jako všechny stachanovce.
NY K LEPŠÍMU. TATO JABLKA NEPAD
NOU DALEKO OD STROMU...
Nad mým balíkem se mladík pozastaví.
• Máš pravdu potud, že změny mají nepo Zběžně probere příslušné doklady a
nad celním prohlášením se potutelně
chybné posílit pozice dosavadní normalisměje. "Tak se konečně jednou nazátorské politiky. Přesto bych to neviděl
úplné negativné. Důležité totiž je, že po
dlábnou", podotkne žertovně. Ale né.
devatenáctileté stagnaci konečné dochází
posilám dřeváky, nemají v čem chodit",
k jakémusi pohybu. Nepochybné dojde k
odpovídám hbitě. Suverén poněkud
boji o moc. Ti mladší nositelé dosud málo
znejistí, neusmívám se, takže to asi
známých jmen se budou chtít profilovat
nebude vtip.
novými myšlenkami a kromě toho budou
"Jak to chcete poslat, lodní nebo vla
hledat kontakt k sovětskému vedení . od
kovou ", ptá se už zase úředním tónem.
kud reformní tlak asi časem zesílí. Jsou
to kariéristé, a tak budou v zájmu kariér
A je to tady. Milióntý Holanďan, pólynuceni dří ve či později srovnat krok se
glot a mořeplavec, ale ve vnitrozemí
sověty. To ovšem bude pozitivní jen po
jsou lvi. čekala jsem ho všude, jen ne
tud, pokud se Gorbačov udrží a pokud
za poštovní přepážkou. A já zrovna
se jeho politika prosadí na co nejširší zá
nejsem v náladě na osvětu. Tak pojď,
kladné.
hochu, zaskotačíme si.
PŘED TŘEMI MÉSÍCI JSI KONSTATOVAL.
"Lodní?" podivím se, "proč lodní?"
ŽE SE KRIZE ČESKOSLOVENSKÉ SPOLEČ
"Je to rychlejší", zní úřední odpověď.
NOSTI PROHLUBUJE. TĚMITO KÁDROVÝ
MI ZMĚNAMI SE OVSEM VEDENÍ KSC NE
"Přes které moře by to mělo jít?" ptám
PŘIBLÍŽILO ANI O KROK K JAKÉMUKO
se zvědavě
LI NÁZNAKU ŘEŠENÍ KRIZE.
"Rotterdam, pani, Rotterdam", zřejmě
nemá rád lidi co se moc ptají.
• Jakeš a jeho nejbližší dovedou myslet
výlučné jen v kategoriích moci, v tom se
"A pak?", nedávám se.
vyznají výborné. S problémy společnosti,
Váhá. "Marseille", nabízím mu řešeni,
s požadavky a tužbami lidí se pří liš ne
"to by bylo přes Středozemí".
zabývají , chybí jim k tomu koncepční
"Nebo přes Baltické?" Zjevně nechápe.
představivost, kreativita, odvaha. Takže
"No Rotterdam, Hamburg a pak Štětin
se společenská krize i nadále neřeší , od
nebo Gdaňsk, ale tam by mohli zase
souvá, problémy se prohlubují . Jakeš a
stávkovat", říkám. Polsky neumím ani
spol. upevňují svoji osobní moc, ale vše
obecné chátrání systému tím nezastaví ,
slovo, ale ani Mickiewicz by se za mou
v důsledku spíše ještě urychlí .
výslovnost nemusel stydět.
Záplava cizích jmen, z nichž rozuměl asi
11.října 1988
(Záznam: Lw)

jen to první, suveréna zře/mě rozzuřila.
"Nač potřebujete vědět jak to půjde,
ono to dojde, nestarejte sel", štěkne.
Nasazuji ten nejsladší tón, jakého jsem
schopna: "Já se nestarám, pane, jen mě
moc zajímá, jak chcete poslat balík
lodní poštou do země, která nemá
moře, to je vše, a mimoto jsem tam
předem vyplnila, že to chci vlakovou
poštou."
"My totiž bohužel nemáme moře",
dodávám.

Ale mladík neposlouchá. "Jakto ne
máte moře", paroduje podrážděně mé
sděleni, "co to tu vykládáte za nesmysly!
Já tam vloni byl, je tam moře móře".
"A móře kamení, a příšerné vedro, a pří
šerné pivo, žejo", doplňuji ho.
Neodpovídá, asi ho mate, že vůbec ne
vypadám jako cizinka. Nejsem snědá,
ani zababušená v šátku, gramatika sou
hlasí, slovník a slovosled taky, ale něco
mu tu neklape. Neodpovídám jeho před
stavě o "etnické menšině", hlavně ne
chováním. Zřejmě na to není zvyklý.
Sklo je sice neprůstřelné, ale to neplatí
pro kulky lidské zášti. Jsem jako řešeto,
ale koledovala jsem si o to.
"Helejtese, dámo", odhodlává se k úto
ku, "nepovídejte, že nemáte moře, když
jsem ho sám viděl. Nezdržujte, ptal jsem
se, jestli lodní nebo vlakovou."
Je nejen přiblblý, ale také tvrdohlavý.
Smrtící kombinace! A pro něj jsem blbá
já, protože na mé holandštině je slyšet,
že jsem se tu nenarodila a navíc zjevně
ani nevím, že moje rodná země leží
přímo na břehu mořském.

Dav za mnou začíná být netrpělivý.
Postarší pán, žmoulající típnuté cigáro,
opustil svou pozici za mými zády a teď
stoji vedle mne u přepážky a sleduje
celou jednoaktovku zblízka. Smrad je
k nevydrženi. To rozhoduje.
"Helejtese, pane", oplácím suverénovi
jeho zdvořilostní frázi, "vaše otázka
byla už na začátku zbytečná, takže
zdržujete sám sebe, jednak to tam máte
vyplněné, že to chci po souši a jednak

buď neumíte číst nebo jste propadl
ze zeměpisu. Pošlete to laskavě podle
papírů co máte v ruce, ale ne do Jugo
slávie prosím vás. na balíku to máte
kravskými písmeny, CZECHOSLOVAKIA I"
Šuplíkem pod přepážkou prolétá orazít
kovaný papír a mince takovou silou, že
se mince rozprsknou po podlaze. Ne
chávám je ležet, ať si za ně koupi mapu
Evropy. Smradlavé cigáro postupuje
k přepážce a bratrsky utěšuje zrudlého
suveréna: "To nám sem nalezlo póvlu,
co?"
Zbabělec, do očí se mi přitom podívat
neodváži. Mladá žena z fronty sbírá
peníze z podlahy a posílá dcerku mi je
odevzdat. Dávám holčičce gulden do
prasátka, ani se nemusím ptát jestli
nějaké má. Každý tu má prasátko, neboť
kdo si neváží malých, není hoden vel
kých, říká tu lidové přísloví. Kdyby to tak
uplatňovali i na něco jiného než na pe
níze.
Jdu domů. Severské Benátky se pomalu
noří do sychravé temnoty Mlha, déšť,
vítr a mokrý sníh, všechno zároveň, říká
se tomu tady "zima". Vánoce budou
bílé zas jen na pohlednicích a v tele
vizí. Je mi trochu smutno a trochu
stydno. Ale jen trochu.
Můj milióntý Holanďan mi prostě po
ložil špatnou otázku ve špatné chvíli
a tak to schytal za devětsettisícdevětsetdevadesátdevět svých krajanů, kteří
to léta letouci dávají schytat mně za
mé krajany. A celá ta léta mi není jasné,
kde se to v nich bere, to snad už gene
ticky podmíněně vědomi vlastní nad
řazenosti. Celá země je jen trochu větší
plívátko, na severu mírně děravé. Jejich
tak málo jako nás a na mnohem menším
prostoru, jejích moderní dějiny jsou
přesně tak slavně neslavné jako naše,
jen z čistě geografických příčin jim
připadlo jiné paraple . . .
A náhle mě napadá: moře! To bude tím
mořem! Mají prostě moře v žilách,
v mnoha ohledech, pomyslím si sarkas
ticky. "My totiž bohužel nemáme moře",
zní mi v uších moje vlastni věta. Proč
mi tam vlastně vlítlo to "bohužel"?

JANA BLÁHOVÁ

Musime se však tázat, zda je morálně
ospravedlnitelné prosazovat sebeoprávněnějši tužby a požadavky ces
tou spojenectví s nelidskými gang
stery. Vyčitá-h se dnes Edvardu Be
nešovi, že si měl včas uvědomit, s kým
vlastně to uzavírá pakt v Moskvě a kam
to nutně povede, pak nám naši němeč
tí přátelé musí stejným právem dovolit
otázku, jak mohla většina tak schopné
a vysoce vyvinuté etnické skupiny
spojit své osudy na život a na smrt
s hromadnými vrahy v hnědých koši
lích.
Roztrpčení, zklamáni slušných, re
publice oddaných Němců dobře chá
pu. Zatímco jejích zfašizovanl rodáci
ztratili vlast až po prohrané válce, oni,
upřímní demokraté, byli vyhnáni z do
mova už v roce 1938. Mnichov pro ně
znamenal emigraci, koncentráky, ob
čanské nebytí A po válce se neměli
kam vrátit.
Myslím, že se do pocitů těchto vyhnanců mohu dobře vcítit — a nejen
proto, že sám žiji už dvacátý rok mimo
vlast. Spolu s desetitisíci slušných
Němců, českých hraničářů a Židů po
zbyl jsem totiž i já svůj užší domov,
kraj dětství, definitivně a nenávratné
už na podzim 1938, Mnichovem.
Pravda, na rozdíl od většiny z nich
jsem se hned po válce mohl vrátit do
severočeského maloměsta, které jsem
jako osmiletý musel opustit. Ale byl
to ještě domov? Kvetoucí kdysi měs
tečko, po válce zchudlé a zšedlé, záhy
zažilo odsuny divoké i řádně orga
nizované. příval pistolníků a kořistniků, obecný rozvrat. Netrvalo dlouho
a obec, která se hrdě honosila svým
městským statutem z třináctého sto
letí, 52 průmyslovými podniky a přes
ně stejným počtem hostinců, počala
se měnit ve špinavou, zanedbanou
vesnici. Počet obyvatel poklesl na
čtvrtinu, sto popisných čišel zchátralo
až do základů během pouhých tří let,
počet podniků poklesl na dva,
Dnes, po třech desetiletích, se doví
dám z dopisů, že tam už nepřetrvala
ani příroda. Lužické hory prý skýtají
obraz zkázy. Někdejší temně zelená
Jedlová je skoro holá, i půda podléhá
erozí.. . Není se kam vracet, kraj dět
ství je ztracen provždy.
Snad proto chápu i ty ostatní, které
postihlo vykořeněni před padesáti
anebo i před méně lety. Vraťme se
však od subjektivních pocitů k po
litickým kategoriím.
Mnichovský diktát a pražská kapi
tulace před nim, to byly nesporně děje
hluboce tragické, které se zapsaly
černě nejen do české historie. Víme,
že Mnichov — symbol usmiřováni
útočníka, symbol bezmoci a marně
obětí — nezabránil válečné katastrofě.
Spiše ji přivolal v tak děsivé podobě,
jakou si dotud neuměla představit ani
nejzrůdnějši fantazie. (Ponechme
dnes stranou trpkou otázku, zda se
svět poučil, zda už není mnichovanů,
věčných usmiřovatelů, zda už se Evro
pa — slovy Karla Čapka — nikdy ne
bude podobat ukapané morce . . .)
Prvni republika jistě měla konstrukční
nedostatky. Přesto zaujímala mimo
řádně čestné místo v tehdejší Evropě.
A její nedostatky by pokojný vývoj byl
nepochybně překonal v průběhu ně
kolika málo desetiletí. Rozbitím této
republiky nebylo poslouženo nikomu,
ničemu. Míru zcela jistě ne. a nakonec
ani sudetským Němcům jako celku.
Z vraždy nelze vinit zavražděného.
Ojedinělé pokusy, podsouvat dnes
odpovědnost za mnichovskou katas
trofu, za selhání prvorepublíkánského
modelu výlučně Cechům, to jsou po
činy iracionální a ahistorické; nikam
nevedou, ničemu neprospívají.
Náš zesnulý přítel, historik a publi
cista Johann Wolfgang Brúgel, napsal
standardní dílo o dějinách česko-německých vztahů. Závěrečné dvě věty
I. dílu jeho vynikající knihy "Tschechen und Deutsche 1939-46" (Nymphenburger, Múnchen 1974) mají trva
lou platnost. V českém překladu by
zněly asi takto:
"Co platí o příčinách rozděleni Ně
mecka. to lze říct také o oněch Něm
cích, kteří v letech 1945/46 ztratili
vlast. Hrobník sudetskěho němectvi
se jmenoval Adolf Hitler."

Jestliže k historikově tézi třeba ještě
něco dodat, pak leda poznámku, že
nacisté nepohřbili pouze etnickou
existenci Němců v Cechách, na Mora
vě a na Slovensku. Pohřbili — za účin
né součinnosti komunistů — na dlou
hý čas svébytný život Střední Evropy,
její stabilitu, vysokou úroveň duchov
ní a mravní, ekonomickou, sociální a
kulturní, vlastně vše, čím byla v tomto
světě jedinečná.
Především touto nepřekonanou (ne
boť dodnes trvající) tragedii bychom
se měli zabývat přednostně — Češi,
Němci, Evropané — padesát let po
Mnichovu.
Jlfíl LOEWY
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O čem píše
Pogl^d

KRONIKA
Na redakčním stole leží zhruba pade
sát stránek formátu A4 — vesměs
zprávy o letošních akcích, provoláních
spolků, televizních a rozhlasových
pořadech a článcích k 20. výročí so
větské okupace. Kdybychom je měli
v plně Síří uveřejnit, nezbylo by už mís
to na nic jiného. Domníváme se, že
naši čtenáři o těchto akcích vět
šinou už vědí z jiných zdrojů tištěných
i éterických. Kromě toho se obáváme
že zájem o srpnové děje bude v listo
padu už dosti mizivý. Omezíme se pro
to na velice stručný výčet.
O kulturních podnicích k srpnovému
výročí referujeme zvlášť.

BERN: 20. srpna uspořádala švýcar
ská pobočka SVU jednodenní konfe
renci na téma "Kultura a násilí".
Po konferenci se
účastnící sešlí se stovkami dalších
návštěvníků v sále hotelu Bellevue,
kde na vzpomínkové manifestací pro
mluvili prof. Jan Milíč Lochman a býv.
ministr spravedlnosti dr. Rudolf Fried
rich. Smyčcové kvarteto z Lausanne
předneslo ve světové premiéře sklad
bu zemřelého komponisty Jana Nová
ka "Qudrisinium fidium" a Dvořákův
Americký kvartet op. 96.

CURYCH: Po koncertu orchestru Du
naj se 20. srpna konal vzpomínkový
večer, na němž promluvili Nationalrat
Ernst Cincera a prof. dr. František
Schwarzenberg. Po hudebních vy
stoupeních se konal ve 22 hodin pochodňový průvod; závěrečný projev
ve Stadthausanlage pronesl National
rat Walter Frei. V neděli 21. srpna
položili zástupci čs. spolků věnec
u pamětní desky v curyšském Múnstenhofu.
BERLIN: Německé "Pracovní spole
čenství 13. srpna" uspořádalo 19. srp
na v Domě u Checkpointu Charlie tis
kovou konferenci k dvacátému výročí
přepadeni Československa. Promluvi
li na ni prof. Michal Reiman a politolog
Jan Berwid-Buquoy; tiskovka měla ve
sdělovacích prostředcích poměrně ši
rokou publicitu.
VlDEŇ: Rakouské CSSR-Solidaritátskomitee uspořádalo 20. srpna mezi 18
a 21 hodinou vzpomínkovou manifes
taci před pamětní deskou T G. Ma
saryka v Jungferngasse. Ve dnech
16. a 17. září konala táž Organizace
ve spolupráci s politickými akade
miemi stran seminář na téma "Dvacet
let po Pražském jaru". Hlavními re
ferenty byli prof. Eduard Goldstúcker
a Zdeněk Mlynář.
NIJMEGEN: "Evropská síť pro dialog
mezi Východem a Západem” uspořá
dala ve dnech 17. a 18. září na Kato
lické univerzitě diskusní fórum k 20.
výročí Pražského jara, kterého se zú
častnili mj. Jiří Pelikán, František
Janouch a Jan Kavan,
NAGELBERG: V hornorakouském
městečku blízko Gmúndu byl 5. října
odhalen pamětní kámen s bronzovou
deskou, která nese nápis "Obětem
komunistického teroru v Českoslo
vensku" v češtině, němčině a anglič
tině. Z iniciativy redakce Nových ob
zorů a Sdružení bývalých čs. politic
kých vězňů byl v Nagelbergu vztyčen
už letos v únoru nedaleko čs. hranic
kovový kříž s trnovou korunou.

ÚČASTNÍCI SETKÁNÍ NA CS. — POLSKÉ HRANICI. Stojící zleva: Miroslav/ Jasiňski, Petr Uhl, JózefPinior,
Adam Michnik, Jan Lityťiski, Mieczislaw Piotrowski, Jaroslav Sabata, Ivan Lamper, Zbignew Bujak, Hana
Sabatová, Stanislav Devátý, Václav Malý, Jan Ruml. Prostřední řada: Zbigniew Janas a Václav Havel. V po
předí: Zbigniew Romaszewski, Petr Pospíchal, Jacek Kuroh, Jan Urban, Ladislav Lis, Danuta Winiarska,
Ján Carnogurský. Dva účastníci setkání z 9. července — Piotr Niemczyk a Alexandr Vondra — na snímku
chybí.
Foto: NAF Dementi

Prohlášení 25 československých exilových spisovatelů

KULTURA POTŘEBUJE PLURALISMUS
Strnulý sovětský systém se pohnul,
•v Kremlu a okoli se přestavuje
dlouho do noci a za zvýšené po
zornosti všech, jímž není lhostejný
problém lidské svobody. Patříme
k nim i my, čeští a slovenšti spiso
vatelé, dohnaní situací ve své zemi
k pobytu v emigraci. Sovětské
tanky, jež přišly v srpnu 1968
zastavit pokus o přestavbu v Čes
koslovensku, zbrzdily I naše úsilí
o rozvoj nezávislé české a slo
venské kultury. Kulturní scénu
znovu ovládli censoři a poslušní
funkcionáři, svoboda myšlení a
tvorby z ní byla zahnána do ile
gality. Abychom byli právi smys
lu své životní volby, nemohli
jsme než ji následovat. Náš osud
jistě není ojedinělý, je však svým
způsobem příkladný. Chceme
věřit, že i v oficiální kultuře naší
země dnes existují síly schopné
působit ve smyslu přestavby
a větší svobody. Současný úklid
v sovětském bloku bude však

jen tehdy tím, zač se vydává,
bude-li v uklizeném domě místo
I pro autory jako my. Budou-ll
v Československu vycházet
knihy bez censury, budou-ll tu
ideje moci volně obíhat a být
veřejně diskutovány. Je důleži
té připomenout to právě dnes.
Pokud se nezmění naše situace
a kultura v naši zemi nenajde
svůj přirozený pluralismus,
bude i probíhající sovětskoamerická družba jenom prázd
nou výměnou televizních úsmě
vů.
PODEPSÁNI: Václav Bělohradský,
Zbyněk Benýšek, Květoslav Chvatík,
Ivan Diviš. Roman Erben, Ota Filip.
Viola Fischerové. Jiří Gruša, Karel
Hvižďala, Pavel Kohout, Jelena Ko
houtová. Jiří Kolář, Petr Král, A.J.
Liehm, Lubomír Martínek, Milan
Nápravník, Jiří Němec, Sylvie Rich
terová, Zdena Salivarová, Josef
Skvorecký, Pavel Tigríd, Zdena
Tominová, Zdeněk Vašíček a Prokop
Voskovec.

Sledujeme pozorně reprezentativní
polský měsíčník Poglad, který vychází
v západním Berlíně; nejednou se za
bývá také československou temati
kou. Podívejme se krátce do letošního
srpnového čísla (8/88).
Přináší mj. materiály o setkání Polskočeskoslovenské solidarity 9. července
na hranicích mezi oběma zeměmi.
Z článků zaujme stať E. Janikowské
"Byt ženou". V Polsku je zaměstnáno
45% všech žen — v peněžnictví činí
jejích podíl 85%, ve zdravotnictví a socální péči 80%, ve školství 75%, v ob
chodě 71%, v kultuře 61%, v oděvním
průmyslu 84%, v textilním průmyslu
70%. Feminizace pokročila nejdál
v zubním lékařství: ze 17.000 lékařů je
14 500 žen Přitom 70% je v zaměstná
ní nespokojeno — mj. i proto, že prů
měrně vydělávají o 20% míň než muži
(jen 4% žen považují výdělek za dosta
tečný). V nejmladší generaci je patrná
tendence věnovat se rodině, výděleč
nou činnost považují mladé Polky spíš
za nutné zlo. Milión Polek (a 200.000
Poláků) vychovává své děti bez účasti
partnera — nejčastéjší důvod je roz
vod, méně často ovdovění. Tzv. osvo
bozeni ženy se v Polsku nekoná, na
opak, ženy na vývoj od roku 1945 do
platily ještě víc než muži.
R. Raster ve stati "Všichni mají všeho
po krk" shrnul výsledky oficiálně po
řádané diskuse o současném Polsku,
která se konala 6. - 7. května. Jeden
z účastníků prohlásil, že strana si před
stavuje "dohodu" s opozicí tak. že
opozice bude souhlasit s tezemi, které
vypracuje strana.
Někteří účastnici diskuse se dožado
vali, aby byla legalizována sociálně
demokratická strana (PPS). která se
bez povolení úřadů znovu ustavila.
Dále se ozvaly hlasy, že teď je v Polsku
zřejmé víc zájmu o dohodu s moskev
ským vedením mezi obyvatelstvem
než ve varšavské stranickéoligarchii...

A.M.

International Human Rtghts
Conference
*♦»
( racow 25 -28 August 1988

MEZINÁRODNI KONFERENCE O LIDSKÝCH PRÁVECH,
Krakov 25.-28. srpna 1988: Účastníci Jaroslaw Broda ze Solidarnošči
polsko-československé a Alexandr Vondra, spoluvydavatel české sa
mizdatové "Revolver revue".
Foto: Jana Stárková

MODERNÍ ČESKÝ SLABIKÁŘ VYNIKAJÍCÍ ÚROVNĚ TEXTOVÉ I VÝTVARNÉ
Nedílnou součástí českého slabi
káře "Máma, táta, já a Eda” je
MALÁ ČÍTANKA
Obsahuje výběr z prací těchto
autorů:
Ludvik Aškenazy, Eduard Bass,
Ivan Blatný, Josef Brukner, Karel
Čapek, Ladislav Dvořák, Karel
Jaromír Erben, František Halas,
Josef Hora, Bohumil Hrabal, Fran
tišek Hrubin, Josef Kainar, Jan
Karafiát, Ivan Klíma, Alexandr Kliment, Jiří Kolář, Miloš Macourek,
Pavel Nauman, Božena Němcová,
Jan Neruda, J. R. Piek, Karel Po
láček, Jan Procházka, Jaroslav
Seifert, Ondřej Sekora, Jan Ská
cel, Josef Václav Sládek, Karel
Šiktanc, Pavel šrůt, Ludvík Vacu
lík, Vladislav Vančura, Jan Vodňanský, Ivan Vyskočil, Jan Werich,
dále texty z lidové poezie, koled
a balad.
Metodický návod
Ke knize je připojen třicetistránkový brožovaný "Klíč k českému
slabikáři a malé čítance", praktic
ký metodický návod, kterak slabi
kář používat. Klíč je snadno sro
zumitelný i pro nepedagogy.

DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA!

Máma,táta,
já a Eda
Česka abeceda

Spolupráce editora Pavla Kohouta,
autora Jiřího Gruši a výtvarníka Miros
lava Wagnera dala vzniknout dílu trvalé
hodnoty, které by nemělo scházet v žád
né exilové a krajanské domácnosti s dět
mi od pěti do dvanácti let.

Překrásné texty plné poezie spolu
s vkusnými ilustracemi však zaujmou
i každého dospělého milovníka spa
nilých knih. Toto dílo nám může právem
závidět domov, který je už po desetiletí

odkázán na ideologicky zamořené učeb
nice pro děti, ale také jlnonárodni exi
lové komunity — a nepochybně i mnohá
z hostitelských zemí.
Rakouské spolkové nakladatelství se
tímto vydavatelským činem zasloužilo
o českou kulturu.
Kniha o formátu 205*260 mm má pev
nou omyvatelnou vazbu, 208 stran a je
průběžně čtyřbarevné ilustrovaná.
Použijete-li připojený kupón, rádi Vám
knihu opatříme a zašleme kamkoli ve
svobodném světě.

ANO, chci, aby se moje dítě (anebo dítě mých přátel) hravě naučilo doko
nale česky číst a psát. Objednávám proto slabikář Jiřího Gruši a Miroslava
Wagnera “Máma, táta, já a Eda” a přikládám (šekem anebo v hotovosti)
50,- DEM, 45,- CHF, 350,- ATS nebo (letecky do zámoří) 35.- USD; poštovné
je zahrnuto v ceně.

Jméno: ------------------------------------------ .----—— ------------------------------------Adresa: ------------------------------------------------------------------------------------------

ÓBV
Vyplňte prosím čitelně a zašlete s platbou na adresu:
POL-VERLAG e. V., Postfach 13 09 31, D-5600 Wuppertal 1
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Ohlasy
"OHLASY" jsou naše rubrika čtenářských
dopisů. Je určena především reakcím na ma
teriály uveřejněné v Právu lidu. Pro tuto ru
briku platí - podobně jako ve všech
ostatních časopisech a novinách - určitá
pravidla hry:
Čím stručnější a věcnější dopis, tím větší je
šance, že bude otištěn v plném rozsahu
Měl by se zabývat jedním tematem a ne
přeskakovat "z blatouchu na pampelišku".
Anonymní dopisy okamžitě zahazujeme, urážlivé osobní útoky na kohokoliv zásadně
netiskneme. Je obvyklé podepisovat dopisy
plným jménem; ze závažných důvodů lze
připustit výjimku, redakce ovšem musí v
každém případě znát jméno a plnou adresu
odesilatele. Vyhrazujeme si také právo dopi
sy krátit či jazykově nebo stylisticky upravit,
a to bez konzultace s pisatelem.

Dělníci na vinici
(Anna Frlese: Babiččino náméstl;
PL 3/88, strana 11)
. . VYTÝKÁTE Pavlu Kohoutovi, že
moc pozdě procitl. Nejsem — a nikdy
jsem nebyl — jeho přítelem, ale přec
jen se ho musím zastat, když se mu
pořád předhazuje ta pověstná básnič
ka na Josefa Visarionoviče Kdy je
vlastně pravý čas a kdy je moc pozdě
na obrácení, kdo o tom rozhoduje,
který výbor či která komise? Jestli
jste četla bibli, tak jste se dočetla,
že Bůh — omoč moudřejší než všichni
jim stvořeni hříšníci — nedělá rozdílu
na své vinici mezi dělníky, kteří začali
makat hned při východu slunce a
oněmi, kteří začali až v poledne, či
dokonce krátce před slunce západem.
Všichni jsou za příklon k ctnosti od
měněni úplně stejně — rozhodující
asi je nikoliv čas, ale upřímnost oné
přeměny.
Prosím, nezlobte se, když se při téhle
příležitosti pokusím napodobit Ludvi
ka Vaculíka, po onom srpnovém dni
několik let mého nejbližšího přítele
(mimochodem — jeho manifest "2000
slov" jsem podepsal taky moc pozdě
— až 22. srpna 1968!). Při téhle diskusi
by se on na Vás podíval hlubokým
pohledem a řekl by asi toto:
"Madame, ona je to moc pěkná věc,
být od začátku moudrý, být pořád
bezpartijní, pro nic se moc nenad
chnout a pro nic se neangažovat. Člo
věk nemůže dělat chyby, když nedělá
vůbec nic."
A teď si řeknete — potrefená husa se
ozvala. Asi jsem opravdu “procitl"
moc pozdě. Komunistou jsem se stal,
když nebylo dobře to nosit: Zavřelo
mne Gestapo, pak se vrátil v lednu
1943 můj bratra tudíž jsem se "zapojil"
do činnosti marxistické skupiny, která
mne taky politicky vzdělávala, např.
Stalinovým spisem "O dialektickém a
historickém materialismu". No a pak
jsem ve věku 25 let (1949) dostal úkol,
vychovávat v duchu těchhle "marxis
tických ideálů" skoro celou českoslo
venskou dělnickou třídu — utěšuje mne
jen to, že se o totéž pokoušejí v mé
druhé vlasti početní profesoři a učitelé
až dodnes . . .
A pak nám v roce 1952 přečetli na
partajní schůzí "důležitý materiál”
o sionistickém spiknuti, vedeném
zrádcem Slánským (o němž prezident
Novotný s pozoruhodným smyslem
pro právo, ale taky s trochou zdravého
selského rozumu prohlásil v roce
1960: “Nedopustil se sice toho, z čeho
byl viněn, ale lump to byl stejně!").
V hlubokém tichu nás předseda vyzval
k diskusi. Byl jsem jediný, kdo něco
pronesl: “Mně se. soudruzi, zdá", dél
jsem, "že se to v tý zprávě dost přehna
lo. Tak třeba tvrzení, že Slánskýzvraždil injekcemi svou babičku, zní dost
kuriózně!”
A teď se stalo něco, nad čím mi ještě
dnes jde mráz po zádech. Předseda —
byl jím hudební skladatel Stanislav —
dostal z toho šoku záchvat a musel
být dlouhou chvíli ošetřován, já se
podíval kolem a viděl jen strachem
pokřivené obličeje mých proletářských
spolubojovníků.
Za několik dni jsem podal výpověď
a sdělil, že se chci napříště věnovat
pouze šachu a politické činnosti že za
nechávám. Nebylo to tehdy bez rizika,
ale prošlo mi to a mohl jsem s po
bočným povoláním sportovního no
vináře hrát šachy.
Procitnutí nebylo definitivní, v roce
1955 jsem opět upadl do spánku, když
jsem slyšel z věrohodných úst, že
Nikíta připravuje něco úžasného, že
odhalí vbrzku zločiny a udělá ze socia
lismu ráj na zemi.
Ve Švédsku jsem pak v srpnu o tom
celou noc přesvědčoval holandského
šachového velmistra Donnera, on se
jen smál, neb byl opravdu štramácký
antikomunista Nakonec jsem pronesl
slavnou přísahu: Jestli se defini
tivně přesvědčím o tom. že se komu
nismus vylepšit nedá, tak nebudu stát
stranou, ale budu bez ohledu na ná
sledky proti němu až do konce bojo
vat. Poté, kdy nás StB v noci dovezlo

přes hranici u Železné Rudy, jsem při
jel do Holandska a najednou mne pří
tel Donner veřejně označil za anti
komunistu a válečného štváče. On se
totiž mezitím stal partajnikem namísto
mne. Byla z toho asi hodinová tele
vizní diskuse, dopadla pro něj velice
špatně. A tím jsem u posledního téma
tu.
Vážená paní Friese, ani v tomto, ani
v jiných televizních a neteleviznich
vystoupeních či rozhovorech jsem
nikdy nevystoupil "za všechny emi
granty". Nemohl jsem totiž mluvit
jménem exilu, neboť jsem odmítl se
stát členem jakékoliv exilové organi
zace a mnohokrát označil (třeba jsem
se mýlil, ale byl to můj upřímný názor!)
"exilovou politiku" za nesmyslné mr
háni energií.
Potvrzuji Vám tudíž, že jste mi nikdy
nedala svolení, mluvit Vaším jménem,
a Vás prosím, abyste buď potvrdila,
že jste ve svém článku neměla pravdu,
anebo abyste sdělila, které televizní
vystoupení máte na mysli: Bude hrač
ka pořídit jeho doslovný záznam!
LUDÉK PACHMAN, Německo

. . . RÁD BYCH VYSLOVIL největší
uznáni paní Anně Friese za její příspě
vek "Babiččino náměstí". Sláva, sláva
a třikrát sláva!
j. S., Německo

Odloučen od země...
(Bohouš Mašin: Odloučená země;
PL 2/88, strana 9)
. . AEšILI jsme "případ Mašin" na
plenární pitce a došli k závěru, že auto
rem je zjevné někdo z českého oddělení
Hlasu věrné Albánie. Navíc, že to na
psal v Tiraně, neboťo skutečné Austrálii
ví žádná celá nula nic. Jinak by nepsal
takové bludy.
Jen namátkou: Zásluhy Anglie na stvo
ření světa není třeba zdůrazňovat.
Každé dítě ví. že BŮH JE ANGLIČAN
Mezi dvěma milióny australských ob
čanů, kteří 28. ledna v Sydney uvítali
první flotilu, bylo anglických turistů
pár stovek, možná tisíc. Více než pýcha
jim stoupaly do oči slzy, že tu nesmějí
zůstat.
Co se politických následků a nízkého
sociálního postaveni AUSTRALANŮ
týká, dva příklady: novým "Dží-Dží"
(generálním guvernérem = oficiální
hlava státu a zástupce královny) byl
jmenován Australan dělnického pů
vodů BILL HAYDEN, bývalý vůdce
Labour party a ministr zahraničí. Před
sedou vlády státu NSW byl zvolen čty
řicetiletý NICK GREINER. Pokud tento
“nový" Australan něco viděl v pod
vědomí, nebyla to prababička v oko
vech, spíše ruské tanky v jeho rodné
Budapešti .. .
Monorail není ani tak visutá dráha
z příštího století, ale spíš se jedná o vlá
ček, jaký jezdil ve Wuppertalu už v do
bě, kdy Právo lidu ještě vycházelo
v Praze Navíc nebyl postaven z kapes
daňových poplatníků, nýbrž na náklady
dopravní společnosti TNT, jejímž za
kladatelem a prezidentem je SIR Peter
Ábeles, poválečný emigrant ze střední
Evropy. Od cestujících, po měsíci jízdy
zdarma, se očekává, že budou mít
iednodolarovou minci, nikoliv kapsy
nacpané penězi . . .

Podobné je to v případě kasin. V Syd
ney žádné kasino ze státních fondů
postaveno nebylo, ba ani ne z fondů
mezinárodních hotelových společnosti
jako v jiných částech země. Navíc v ka
sinech v Hobartu, Adelaide, Perthu,
Darwinu, Townsville a na Zlatém po
břeží se to více než "superbohatými"
hemži proletariátem vSech zemi na
dovolené, penzisty a "nezaměstna
nými" surfiky. Můžete si v nich jen

tak v tričku bez kravaty zahrát třeba za
dolárek, za dva. Pokerové mašinky se
spokojí s dvacetníkem (20 centů) Vy
padá to. že ruletu “pouze z filmu" zná
autor "odloučené země", nikoliv většina
australského národa. Pokud pan Mašin
skutečné nějakým nedopatřením žije
mezi námi a klokanské podnebí ne
prospívá jeho duševnímu zdraví, proč
se tedy neodloučí někam jinam? Za
opuštění Austrále se nezavírá . . .
PIVNÍ SKAUTI Z DVOJITÉ ZÁTOKY
(Double Bay, Sydney)
Jména a adresy pisatelů redakce zná.

Agrární „fašisté"?
(Ivan Pfaff: Dny, které otřásly re
publikou; PL 3/88, strana 5)
. . NEMOHU si pomoci, ale nelze
souhlasit se studií Ivana Pfaffa ad vocem září 1938. Existuje totiž soukromý
dopis T. G. Masaryka z roku 1929,
vážně se zamýšlející nad tím, jak zabránitzasloužilému ministru zahraničí
dr E. Benešovi v cestě na prezident
ský stolec. Starý pán zřejmé věděl,
k čemu se dr. Beneš hodí a k čemu ne,
a věděl, že na prezidentský stolec se
věru nehodí. Což dotyčný mimo jiné
dokázal v září 1938. Dr. Pfaff zcela po
míjí, že ultimatum západních velmoci,
"nestoudné noční” jak praví, si dr.
Beneš jak známo v Paříží sám objed
nal. V duchu obdobné bolševické ter
minologie řadí dr. Pfaff do "fašistické
reakce” klidné i Rašina juniora a Be
rana Nemyslím si. že to je spravedlivé
a historicky oprávněné. Rašina ml.
popravili nacisté, čímž zjevně ušetřili
práci bolševikům. Berana zavřeli nej
prve nacisté a pak komunisté, v jejichž
vězení zemřel
To čím se "provinil" bylo poněkud
realističtější vidění situace a snaha
vytáhnout národní káru českosloven
ského státu z louže, kam ji viditelné
dosavadní zahraniční politika přivedla.
V době krachu Benešem objednaného
a zaviněného pak to byla právě Bera
nova vláda, která zachránila do 15.
března 1939 tolik z občanských svo
bod. kolik jen bylo možné.
Pražský policejní ředitel i ministr
vnitra pak “ignorovali" policejní asis
tenci na Hradě, protože se vši pravdě
podobností bylí stejné znechuceni
krachem čs státnosti v Benešové po
dání, jako demonstranti na Hradě.
Jenže tyto úvahy se historiku Pfaffovi
nehodí do koncepce
"Fašisté“, čí ti. kterým se tímto dneš
ním derrogativem libí kolegovi Pfaffovi
nadávat, byli nad skonem republiky jen
stejně zoufali, jako naprostá většina
národa. Nezamýšlí se ani na tím, že
v Československé republice vyšla
z posledních svobodných voleb, které
jsme kdy měli, jako nejsilnější strana
voleb roku 1935 Henleinova partaj, —
ale přemýšlím o alternativě socialis
tické vlády bez agrárníků. Jak vypadalo
rozloženi sil?
Volební výsledky roku 1935
v procentech:
Sudetoněmecká strana
15,2
Agrární strana
14,3
Čs. sociální demokracie
12,6
Německá soc. dem.
6,9
Čs. nár. socialisté
9,2
Lidová strana
7,5
Živnostenská strana
5,4
Hlinková rudová strana
6,9
KSČ
10,3
Vláda "socialistické alternativy" by
tudíž byla představovala plných 28,7%
bez komunistů, anebo 39% s nimi.
Věru demokracie jako řemen, zvláště
pro těch 61% odstavených!
Válku s Hitlerem si nepřál (a taky ne
byla dost dobře technicky možná)
především dr. E. Beneš Neměl ovšem

V letošním roce, kdy vzpomínáme jedno dobré a tři nedobrá
jubilea naší moderní historie (1918, 1938. 1948, 1968) jistě
vás bude zajímat kniha, kterou jsme právě vydali:

Pavel Tigrid
KAPESNÍ' PRŮVODCE INTELIGENTNÍ
ŽENY PO VLASTNÍM OSUDU
Náš nejlepší žijící žurnalista předkládá v ní exilové čtenářské
obci originálně napsanou, poutavou a osobitě pojatou his
torii naší republiky, jak ji starý novinář vypráví české dívce
na pláži Jadranského moře, kde oba tráví dovolenou. Dívka
by ráda opustila vlast, kde vládne “reálný socialismus“, ale
váhá, protože komunistické školy jí nedovolily poznat sku
tečné dějiny naší země a skutečný smysl politických filozofií
moderní doby. Kniha je ideální příručkou zejména pro dív
činy vrstevníky, ale jistě si ji s hlubokým zájmem přečte
každý, komu minulost našeho národa a jeho osud nejsou už
lhostejné.
Cena SI7.00: stran 560

V reedici vydáváme také román

Milana Kundery
NESNESITELNÁ LEHKOST BYTÍ
První vydání bylo vbrzku rozebráno, a po velkém meziná
rodním úspěchu byl román letos v Americe zfilmován.
Cena S13-.00; stran 295
Sixty-Eight Publishers, Corp., Box 695,
Station A, Toronto, On. M5W 1G2, Canada
Telefon 416 - 964-0337
dost osobni odvahy přiznat selháni
své léta propagované koncepce, stejné
jako odmítnutí dohody s Polskem, když
mnohem jasnozřivější socialista Pilsudský navrhoval, přes spor o Těšín,
společnou akci proti Německu.
Bagatelizace nacistického nebezpe
čí. do očí bijícího, pak mohla vést k "ne
zbytnému” umožnění Stalinova pro
niknuti do Evropy via Československo
už ve třicátých letech, proniknutí so
větských agentů do čs. státního apa
rátu a prostý fakt, že naprostá většina
tehdejších agentů Kominterny opero
vala kryta čs pasy O čemž je se možno
dočíst mnoho poučného u Krivitského
či u Moravce. Používat nálepku “fa
šista" na každého, kdo nesouhlasí je
komunistický pazvyk. A historické
pravdě to neslouží
JAN BENEŠ, USA
. . . POPRVÉ stál Rudolf Beran před
soudem v roce 1942. Předsedou soudu
byl pozdější říšský ministr justice dr.
Therack. Generálním svědkem obža
loby proti Beranovi byl K. H. Frank
V dvouhodinové řeči označil Rudolfa
Berana za největšího škůdce a nepří
tele Německa a žádal pro něj trest
smrti. Po pěti letech, 28 a 29. března
1947, se konalo hlavni přelíčení proti
Rudolfu Beranovi před Národním sou
dem v Praze Obětí retribučnich dekre
tů se stala i Republikánská strana —
jak to dr. Beneš ujednal 1943 v Moskvě
s komunisty.
Historik Pfaff by mohl vědět, že agrár
ního ministra Františka Machnika
Němci odsoudili k smrti, že ministr
dr. Josef Zadina ztrávil pět let v na
cistickém koncentráku. Z předsednic
tva výkonného výboru strany nacisty
umučen generální tajemník ing. Jind
řich Žilka, předseda moravského
družstevnictví Wenzl, přísedící Volný,
předseda Noviny, mlynář Vojtěch Švec,
tajemník redakce deníku "Venkov" dr.
ing Drbal, šéfredaktor Schmoranz
a mnozí další; jen z agrárního minis
terstva zemědělství bylo popraveno a
umučeno 48 úředníku, v koncentrač
ních táborech jich bylo 123, suspen
dováno bylo 170 úředníků. Všichni
byli členy — podle pana Pfaffa — “fa
šistické" agrární strany. Z předsednic
tva Republikánské strany bylo nacisty
vězněno 40 členů výkonného výboru —
mimo Rudolfa Berana namátkou po
slanci Slíva, Torn, Bystřický, Molík,
předseda zemského výboru země Mo
ravskoslezské Viktor Stoupal, tajem
níci Martin Hrabík, Josef Pele, Nesvatba, Rudolf Halik atd I parašu
tista Kubiš byl členem republikán
ského dorostu
Z třicetičlenného předsednictva strany
popravili nacisté čtyři členy, 9 poslali
do koncentráků, dva bylí ministry lon
dýnské exilové vlády, jeden námést-

Řekli, napsali
LOVE IN ANY LANGUAGE se jmenoval porad, který na zakončení školniho roku
připravila učitelka Mrs. Campbell z Dyer Kelly School v Sacramentu, Kalifornie.
Školu navštěvuje mnoho děti, jejichž mateřštinou neni angličtina, mezi nimi
i několik žáků procházejících z Československa. Učitelka jim zhotovila jedno
duché, ale krásné kroje (podle zapůjčené panenky} a nacvičila s nimi taneček
"Červený šáteček". Nevšední přiklad, že americká škola může místo nivelizujíciho tlaku na splynuti s prostředím také pěstovat hrdost na vlastní kulturní identitu
dětí nejrůznějšiho etnického původu.
Foto: Jaroslav Slambora

GORBAČOV je zde tiskem zahrnován
do nikdy nekončícího proudu novinek
a pseudozpráv. konstanty jimi nikdy
nejsou. Zachází se s ním jako s filmo
vou hvězdou. Neni snad třeba zdůraz
ňovat. jak je to nebezpečné. — Napsal
dr. Zdeněk Vašíček, Paříž, ve studii
"Gorbačovův prostor" v Proměnách
25/3/1988 Naprosto souhlasíme

kem předsedy Státní rady v Londýně,
čtyři byli ve vedeni Slovenského ná
rodního povstání. . .
Nestačí to panu Pfaffovi? Byl by v tre
stání členů Republikánské strany ještě
přísnější než K H. Frank a komunisté?
Svoboda a demokracie u nás končily
tím, že po válce nedošlo ke kontinuitě
Československa, že byla protiústavně
zrušena velká část politických stran,
že v parlamentu nebyla opozice. Od
roku 45 vyústění v “Únor" 48 byla
jen otázka Času.
Jako vězeň jsem byl v Leopoldově na
cele č. 53. kde 28. února 1954 zemřel
politický vězeň Rudolf Beran. Tehdy
jsem si slíbil, že jej a všechny ty, kteří
jsou neprávem osočováni, budu bránit.
Doufám, že v zájmu práva na obhajobu
PL uveřejni tento muj příspěvek.
OTAKAR ZOUFALÝ SEN.,Německo

IN MEM0RIAM
PROF. DR. KAREL HUJER, český vě
dec světového věhlasu, zesnul 10.
června ve věku necelých 86 let v městě
Chattanooga ve státě Tennessee. As
tronom, pedagog a cestovatel, že
leznobrodský rodák Hujer zvolil exil
Již v roce 1938. Učil mj. na univerzitě
De Paul v Chicagu, na Wesleyan College v lowa. na univerzitě státu Mi
chigan a posléze v Tennessee, kde
odešel v roce 1973 na odpočinek.
V osobě prof. Hujera ztrácíme muže
velikého rozhledu, ušlechtilého a
dobrého člověka, angažovaného čes
koslovenského vlastence v nejlepším
toho slova smyslu.
JAROSLAV LITERA, od svého mládí
věrný sociální demokrat, politický
vězeň nacistů I komunistů, dotrpěl
po dlouhé těžké nemoci 7.září ve Stutt
gartu ve věku 71 let. Rodák ze Svaté
na Berounsku, který pocházel ze staré
soc. dem. rodiny (již jeho dědeček byl
členem ústředního výkonného výboru
za monarchie, otec redaktorem Práva
lidu a význačným funkcionářem stra
ny) byl obětí pohrom, které naši zemí
stihly po zániku demokratické ČSR.
S nesmírnou vnitřní silou nesl skrom
ný pracovník spojů těžké následky
dvojí strašlivé vazby I trpký úděl exilu,
překonal postupně tbc páteře, operaci
rakoviny hrtanu, těžkou automobilo
vou nehodu a dva Infarkty; svědek
a mučedník nelítostné doby. Vyjadřu
jeme upřímnou soustrast jeho stateč
né ženě Marii a celé rodině.
MARIE BERANOVÁ, vdova po po
sledním ministerském předsedovi
nezávislé ČSR, zemřela 24. července
ve věku 99 let po automobllovénehodé
v kanadském Torontu, při niž byl těžce
zraněn I Její syn, Rudolf Beran ml.
Marie Beranová, rodačka z Ohař u Ko
lína. byla od roku 1914 svému muži
věrnou družkou v dobách dobrých a
zlých, v časech slávy I nejhlubšího
ponížení, kdy ho nacisté a komunisté
věznili od roku 1941 až do Jeho smrti
v Leopoldově 1954. Paní Beranová
sama byla ve vazbě od ledna 1951
do května 1953; teprve roku 1967 Ji
úřady povolily vystěhování do Kanady
za syny Břetislavem (11987) a Rudol
fem. Odešla dobrotivá a nezlomná
česká žena.
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Profesor Krejčí o sociálně demokratické a o komunistické politice

ROZDÍLNÉ CESTY, CÍLE • A OVŠEM TAKÉ VÝSLEDKY
1/ pařížském Institut socialiste ďétudes et de recherches (stu
dijním a výzkumném ústavu francouzské Socialistické strany)
konala se 1. října konference na téma "Evropská levice a reformy
na evropském východě — zkušenost Pražského jara”. Jednu
z přednášek proslovil na tomto fóru prof. dr. Jaroslav Krejčí
z Lancasteru, člen předsednictva Cs. sociální demokracie.
"Socialismus" je jak známo mnoho
značný pojem; hovořf-li o něm sociál
ní demokraté nebo komunisté, pak
spojuji se socialismem zcela protikladně představy. Ani vymezeni pojmu
"demokratický socialismus" neni zce
la vyhovující, protože si tento původně
sociálně demokratický terminus dnes
pokoušejí přisvojit (a po svém inter
pretovat) i takzvaní reformní komunis
té.
Profesor Krejčí proto svůj referát za
hájil terminologickou úvahou, v jejímž
závěru navrhl příhodný projev ‘‘sociál
ní demokracie", který nemůže nikoho
nechat na pochybách oč běží.
V historické poznámce přednášející
řekl, že sociální demokraté a demo
kratičtí socialisté odmítli revoluční
cestu přeměny společnosti, kterou
razil Lenin; zaměřili se na reformy
společenských instituci a vztahů, kte
ré — jak teď po sedmdesátileté zkuše
nosti vime — přinesly dělnictvu a širo
kým vrstvám obyvatelstva podstatně
vice prospěchu než diktatury komu
nistických stran. Připomněl, že už
zakladatelé Čs. sociální demokracie
v Břevnovském programu z dubna
1878 k dosaženi socialistických cílů
volili /ako hlavni prostředek požadav
ky instituční demokracie.
Prof. Krejčí se pak podrobně zabýval
hospodářskou rekonstrukcí a sociál
ními reformami první Čs. republiky,
konsolidaci a konjunkturou, ale i hos
podářskou a politickou krizi třicátých
let. Nastínil pak posun v politickém
a ekonomickém myšlení, ke kterému
u nás došlo v průběhu druhé světové
války a změněného rozloženi sil po
jejím skončení. Komunistické a sociál
ně demokratické koncepce výstavby
"institučního socialismu" v pováleč
ném Československu se v mnoha zá
sadních bodech zcela rozcházely.
Prof. Krejčí o tom řekl:
"Základ institučního socialismu byl
v Československu položen už v říjnu
1945 znárodněním (podle počtu za
městnanců) zhruba poloviny průmys
lu. Vedle toho byla provedena řada
reforem, které směřovaly přimo k so
cialistickým výsledkům. Měnová a ce
nová reforma z listopadu 1945, která
účinné podvázala inflační přebytek
kupní síly z doby války, vedla k pro
nikavé důchodové nivelizaci, a to ze
jména ve vztahu mezi manuálními a
nemanuálními zaměstnanci, mezi
muži a ženami.

Ve srovnáni s rokem 1939 stoupla
průměrná dělnická mzda o 20 procent,
zatímco průměrný reálný plat neděl
nického zaměstnance klesl o 30 pro
cent. U žen byl vzrůst reálných děl
nických mezd 28 procent a pokles
platu jen o 14 procent. (V této sou
vislosti je však třeba poznamenat, že
k podobnému vyrovnání, i když ne tak
pronikavému, došlo i v mnohých zá
padoevropských zemích.) Zmenšily
se také rozdíly ve mzdách jednotlivých
dělnických kategorií. Do další etapy
se začal připravovat zákon o jednot
ném národním pojištění. Rovněž roz
díly v délce dovolené a ve výplatních
termínech mezi dělníky a ostatními
zaměstnanci byly postupně rušeny.

Při těchto nivelizačních opatřeních
nebylo mezi komunisty a sociálními
demokraty (a o většině možno také říci
s ostatními stranami Národní fronty)
podstatných rozdílů. Ty se nejprve
projevily hlavně v politice perzonální
(komunisté si bezohledně vynucovali
své lidi do vedoucích pozic, a to ze
jména v bezpečnostním aparátu, v ar
mádě, ve znárodněném průmyslu a
v administrativě, která souvisela se
zemědělstvím) a pak v orientaci do
budoucna. Komunistům šlo od začát
ku o rozšíření jejich mocenské sféry
a o nezměnitelné začlenění Českoslo
venska do sovětského bloku Instituč
ní socialismus měl být dobudován
podle sovětského vzoru
Podle moskevských ujednání se dostal
do čela Cs. sociální demokracie skrytý
komunista — Zdeněk Fíerlinger, pod
jehož patronací lidé podobného typu
nabývali ve straně většího vlivu. Proti
této politice vedení však rostl mezi
členstvem odpor, který vyvrcholil na
sjezdu v listopadu 1947, kdesi sociální
demokraté zvolili nové vedeni strany
Mezitím se také plně projevil protiklad
mezi sociálními demokraty a komu
nisty v otázkách budoucí orientace
čs. hospodářství a tím i v otázkách
rozsahu a formy socialismu. Příleži
tost poskytla příprava prvního pěti
letého plánu.

Plánováni národního hospodářství
bylo už zavedeno roku 1946, kdy byl
vypracován a parlamentem schválen
dvouletý plán na roky 1947-48. V pod
statě to byl plán dílčí a jeho hlavním
cílem byla hospodářská rekonstrukce,
takže nebylo mnoho příležitosti ke
kontroverzím. Plán na léta 1949-53
však už měl být podle komunistů plá
nem přestavby: čs. hospodářství se
mělo stát kovoprůmyslovou a strojí
renskou dílnou pro celý sovětský blok.
Sociální demokraté naproti tomu po
žadovali harmonický vývoj, při némž
hlavním zřetelem byl růst životní úrovně, což mimo jiné předpokládalo
vyrovnaný vývoj statkové a finanční
stránky hospodářství a udržování plné
zaměstnanosti. Národohospodářské
bilance se měly stát hlavním nástro
jem plánováni. Struktura hospodářství
se měla přizpůsobovat potřebám trhu,
vnitřního a zahraničního a ve struk
tuře vlastnictví měl nadále existovat
silný soukromý sektor vedle sektoru
veřejného (znárodněného).
Pro ilustraci několik čísel: podle so
ciálních demokratů měl rozsah inves
tic odpovídat reálné možnosti národo
hospodářských úspor, pracovních sil
a surovin. Komunisté však požadovali
investice o téměř 50 procent vyšší než
sociální demokraté pokládali za únos
né Investice do kovoprůmyslu pláno
vali komunisté třikrát tak vysoké jako
sociální demokraté.
Za podmínek omezené demokracie
před únorem 1948 bylo ještě možno
usilovat o kompromis mezi dvěma
koncepcemi. Únorový puč komunistů
však zvrátil všechny předpoklady har
monického růstu československého
hospodářství. Počínaje rokem 1950
byl rozsah investic, a to zejména do
kovoprůmyslu a těžkého strojírenství
ještě zvýšen Horši však bylo, že insti
tuční demokracie padla za oběť kari
katuře nazvané "lidová demokracie".
Během tří let po komunistickém ucho
peni moci byly zestátněny nebo združstevněny všechny soukromé podniky
mimo zemědělské a během dalších
sedmi let bylo zkolektivizováno země
dělství. Za první pětiletky byla rovno
váha mezi statkovou stránkou hospo
dářství narušena natolik, že musela
být provedena drastická měnová re
forma, která zlikvidovala většinu sou
kromých úspor obyvatelstva.
V tomtéž období proběhla také poli
tická represe stalinských rozměrů,
včetně fyzické likvidace skutečných
i domnělých odpůrců režimu. Perver
ze socialistického ideálu nemohla být
v československých podmínkách větší.

Přesto že na rozdíl od první, "kapita
listické" republiky došlo v poválečném
"socialistickém" Československu
k poměrně stálému ekonomickému
růstu, tempo tohoto růstu nebylo o nic
rychlejší než současný růst v mno
hých kapitalistických zemích
Mnoho zdrojů bylo proplýtváno na
předimenzované investice, na nehospodárnou výrobu, na přebujelou
administrativu a na represivní aparát.
Tak se mohlo stát, že od r. 1950 don
1980 vzrostl (podle oficiálních údajů)
čistý materiální produkt (národní
důchod v sovětském pojetí) přepočte
ný na jednoho obyvatele na více než
čtyřnásobek, zatímco průměrná reál
ná mzda stoupla zhruba jen na dvoj
násobek. Naproti tomu v sousedním
Rakousku, kde národní produkt stoupl
za tutéž dobu o něco méně, vzrostla
průměrná reálná mzda na více než
trojnásobek Je jasné, že Marxova
míra nadhodnoty (nebo, jak on též
říkal, míra vykořisťováni) dosáhla
v "socialistickém" Československu
značně vyššího stupně než v kapitalis
tickém Rakousku, jehož instituční
demokracie umožnila socialistům a
nezávislým odborům hájit zájmy pra
cujících mnohem účinněji.
Tak se mohlo stát, že například sou
sední Rakousko, které po druhé svě
tové válce začalo s podstatně horším
stavem svého hospodářství, už v prů
běhu Šedesátých let Československo
předstihlo. V roce 1966 byl v přepočtu
na jednoho obyvatele národní produkt
Rakouska o 15 procent vyšší a sou
kromá spotřeba rozšířená o veřejný
výdaj na školství, kulturu a sociální
péči a o bytové investice o téměř 30
procent vyšší než v Československu
Od té doby se předstih Rakouska ještě
dále zvýšil Podle výpočtu uveřejně
ného v časopise Journal od Comparative Economics číslo 9/1985 byla v ro
ce 1980 rozšířená soukromá spotřeba

připadající na jednoho obyvatele v Ra
kousku o 100 procent vyšší než v Čes
koslovensku. Tak vypadá v praxi roz
díl mezi výsledky sociálně demokra
tické a komunistické politiky."

V závěru své přednášky profesor Krejčí
hovořil o zklamáni ze "sovětského
modelu" institučního socialismu, je
hož selháni nahlédli nejprve komu
nisté jugoslávští, připomněl pak četné
emancipačni pokusy od spontánního
dělnického povstání v NDR 1953 přes
"palácové revoluce" v komunistických
stranách Polska a Maďarska (1956)
i Československa (1968) až po vznik
nezávislých odboru v Polsku (1980) —
žívá sociálně demokratická tradice
v těchto zemích sehrála ve všech po
kusech o únik ze sovětské svěrací ka
zajky významnou roli. O vyhlídkách,
že Gorbačov uspěje se svou přestav
bou a o vlivu změn v SSSR a emanci
pačni procesy v satelitních zemích
se přednášející vyslovil zdrženlivě.
Léta 1945-48 byla u nás poznamenána
ideovým střetnutím, které lze stručně
charakterizovat Masaryk versus Marx.
Tato konstelace dočasně ožila i za
Pražského jara. Naproti tomu norma

lizátoři, kteří po vojenském potlačeni
reformního pokusu zavedli do země
brežněvovský odvar leninsko-stalinského modelu, inspiruji se dnes nej
více příkladem dobrého vojáka Švejka,
jehož taktika jim má umožnit udržet
se u moci ať se kolem děje cokoliv.

Závěrem profesor Krejčí připomněl,
že lidstvo je dnes konfrontováno s řa
dou nových, nesmírně komplexních
problémů, pro které zatím nikdo ne
může nabídnout patentní řešeni:

“Musíme si být vědomi toho, že
i etablované, fungující a prospe
rující demokracie Západu se v pří
tomné době octly před novými
akutními problémy, jejichž řešení
si vyžaduje adaptaci mnoha prvků
v jejich složité struktuře spole
čenských instituci a vztahů, zej
ména pak nové vymezení práv a
povinností. Ohrožení životního
prostředí a ekologické rovnováhy,
kombinované s nerovnoměrnou
demografickou explozi ve světě
dostává další alarmující složku
v sebezničujícím sklonu mnoha
lidí k úniku od odpovědnosti a
reality. Demokratický socialis
mus. či jak my raději říkáme so
ciální demokracie, bude mít bu
doucnost jen potud, pokud při
spěje podstatnou měrou k řešení
této nové problematiky."

címoní oshovt g aktivní poSce úspžšáá
HíOÍ V BOJI U ŘÍPOVÍ ŽIVOT VŠEM JDU

Snímek Vladimíra Bosáka

Osm nezbytných předpokladů čs. ekonomické reformy

POSLEDNÍ EKONOMICKÝ POKUS (II)
Je vůbec možno provést takovou hospodářskou reformu, která
vytvoří podmínky pro to, aby se československé hospodářství
ocitlo na cestě, která povede k dosažení oné úrovně, kterou mají
nyní demokratické industriální státy? Na tuto otázku je třeba
odpovědět ANO, je to možné, jestliže se ovšem uskuteční násle
dující změny:
1) Základním předpokladem úspěšné
hospodářské reformy není jenom
odstranění všech forem centrálního
řízení, které mohou ukládat podnikům
a jiným hospodářským organizacím
úkoly jako jmenovité úkoly, normativy,
limity apod. Základním předpokladem
je vznik takových politických a mo
cenských vztahů, které umožňují, ře
čeno nyní slovníkem Miloše Jakeše,
skutečnou a reálnou účast pracujících
na řízení společnosti. Takový systém
je znám; je to klasická demokratická
společnost. Aby ta mohla vzniknout,
musí samozřejmě zaniknout tzv. "ve
doucí úloha” neboli mocenský mono
pol KSČ.
2) Za předpokladu, že se společnost
vrátí k demokratickým politickým in
stitucím, budou moci existovat hospo
dářské subjekty v těchto formách:

a) soukromě čí osobní vlastnictví
b) družstevní vlastnictví
c) akciové společnosti
d) podnikatelská samospráva
3) Vzhledem k tomu, že v dosavadním
systému tzv. reálného socialismu se
každý hospodářský subjekt nachází
ve stavu totálního státního vlastnictví,
je třeba pojmout zásadu, že o formě,
do které přejde stávající podnik, závod
apod. budou rozhodovat zaměstnanci
sami a nikdo jiný.

4) Organizační výstavba hospodář
ských subjektů bude vycházet z míst
ně samostatných výrobních nebo

obchodních celků. Jejich osazenstvo
se musí rozhodnout, zda převezme
podnikání na vlastní odpovědnost ve
formě podnikatelské samosprávy
nebo dá souhlas k tomu, aby jejich
závod, obchod apod přešel do sou
kromého, družstevního nebo akcio
vého vlastnictví.
5j V počátečním období, tj. těsně
před demokratickou revoluci nebo
již v jejím průběhu se ustaví v každém
místě, kde existuje organizačně uzav
řený výrobní nebo obchodní celek,
případné organizace služeb (např.
zdravotní zařízení, nemocnice, škola,
pobočka banky apod.) zaměstnanci
zvolená závodní, podniková, školní,
ústavní apod. rada, jejichž zástupci
povedou jednáni o integraci ve vyšší
stupeň organizace.
6) Všechny dosavadní řídící útvary,
tj. závodní, podnikové, okresní, kraj
ská a ústřední ředitelství nebo správy,
ředitelství výrobně hospodářských,
koncernových, trustových a jiných
organizaci včetně ministerstev všeho
druhu je nutno rozpustit. Tak se uvolní
cesta pro vytvářeni vyšších organizač
ních celků v oblasti výroby a služeb.
7) Dosavadní pracovníci rozpuště
ných ředitelských útvarů a minister
stev budou mít právo aktivně se podí
let na jednáních zástupců volených
rad a jimi jmenovaných prozatímních
vedoucích funkcionářů o integraci
místné samostatných organizací vý
roby a služeb.

"BOHUŽEL, NEDÁ SE TO LÉČIT. JE TO INDUSTRIÁLNÍ KOMPLEX."
Cartoon: Vladimír Jiránek (Mladý svět)

8) Od okamžiku realizace hospodář
ské reformy bude platit volná tvorba
cen s tím. že každá organizace si svoje
náklady včetně mezd a platů hradí ze
svých příjmů. Výjimky jako v divadel
nictví apod. jen po zvláštním jednáni.

Takový by byl velmi hrubý nástin toho,
jak by mohla vypadat reforma čs. ho
spodářství, aby se proměnilo ve zdroj
prostředků, kterými si občané mohou
zvyšovat svoji životní úroveň.

Co se však stane, jestliže dosavadní
Československo bude nadále ovládá
no hrstkou lidí s jejich mocenskou
organizací KSC a jeho vládci se budou
nadále pokoušet o tzv. "komplexní
přestavbu" hospodářského mecha
nismu?
Na to je poměrně jednoduchá odpo
věď. Stačí si vzít prosincový nástupní
projev nového generálního tajemníka
KSČ Miloše Jakeše a porovnat jej
s grafy vývoje integrální efektivnosti
československého národního hospo
dářství (Právo lidu 3/88, str. 9).
Jakeš, celé politbyro a všichni ostatní,
kteří jsou existenčně závislí na fun
gování soudobého mocenského sys
tému přes zdánlivě správné téže ne
chápou jednu věc: Národní hospodář
ství jako celek není závod nebo podnik
s jeho přehlednými vnitřními souvis
lostmi a proporcemi. Nedá se s ním
proto jako se závodem nebo podni
kem zacházet. Na druhé straně inten
zifikace hospodářství na základě za
vádění výsledků vědy a techniky a
výrobní, obchodní nebo jiné praxe
zhoršuje nezbytně pozici centrálního
orgánu jak při získávání informací, tak
při jejich zpracování, tj. tvorbě státní
ho plánu a při ukládání úkolu podří
zeným organizacím. Hospodářský
systém, kde výroba, obchod, ostatní
služby a činnosti stojí na vysoké vě
decké a technické úrovni je daleko
složitější než dnešní čs. hospodářství,
které už tak není pro centrální orgány
zvladatelné.
Proto také tzv. přestavba hospodář
ského mechanismu jde na samé hra
nice toho, co je možné za existence
mocenského monopolu KSČ. Pokouši
se simulovat volné nebo sociální tržní
hospodářství — to co vedlo a vede
k vysoké životni úrovni v demokra
tických industriálnich zemích Z toho
to hlediska vzniká právě otázka: Jde
o poslední pokus?
Skutečnost, že komplexní přestavba
hospodářského mechanismu ČSSR
není a nebude cestou k dosažení ho
spodářské a životní úrovně "vyspělých
kapitalistických států" (čs. statistický
pojem), bude mít nesporné svoje poli
tické důsledky Jaké konkrétné, není
možno na základě dnešního stavu
společenských věd předvídat
Jedno je zcela jisté: Jen demokratická
společnost muže uspořádat svůj ho
spodářský systém tak, aby beze zbyt
ku sloužil uspokojování potřeb širo
kých vrstev obyvatelstva a byl základ
nou nepřetržitého růstu jeho životni
úrovně.

ANTON RUSEK, Vídeň
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Langrova „technologie svobody”
a místní doprava ve Schwabingu
Žijeme na konci tři vývojových fázi společnosti, jejichž definitivní zánik
nastane s koncem dvacátého století. Nejkratší fáze odsouzená k zániku,
vývoj moderního státu s pluralistickým společenským zřízením, je asi
120 let dlouhá perioda, druhá, dvě staletí dlouhá perioda, jejíž konec
a poslední dějství zažijeme, skonči rozpadem reprezentativních stát
ních systémů; konec třetího, nejdelšího, asi 4 až 6 tisíc let dlouhého
vývoje mocensko-hlerarchicky uspořádaných struktur, je už rovněž
v dohledu.

O autorovi
JAROSLAV LANGER se narodil 18.
března 1918 v Mladé Boleslavi. 1937
začal studovat práva na Karlově uni
verzitě. Po obsazeni Československa
uprchl 1939 do Polska, kde ho v prv
ních týdnech války zatklo gestapo.
Z transportu do koncentráku se mu
ale podařilo uniknout a přejít demarkačnl čáru do východního Polska ob
sazeného Rudou armádou. Zde pra
coval jako cihlářský dělník a později
řidič autobusu, až se po vypuknutí německo-sovětské války octl potřetí pod
panstvím nacistů. Podílel se aktivně
na polském hnutí odporu, po konci
války se v Polsku oženil. Po návratu
do Československa pokračoval Jaro
slav Langer ve studiu ekonomie a poli
tických věd v Praze. Člen Čs. sociální
demokracie od roku 1937, zabýval se
Langer v poválečných letech politic
kou publicistikou. Po únorovém puči
a tzv. "slučovaci akci" odmítl vstup
do KSČ, takže byl vyloučen ze studia
a dlouhou dobu nemohl najit žádné
zaměstnání. Od Jara 1949 pracoval
v nejrůznéjších, převážně dělnických
profesích, ve volném času se však
zabýval literárními překlady. V roce
1954 byl Langer přijat do Svazu čs.
spisovatelů, který ho ale v roce 1961
vyloučil a teprve rok před Pražským
Jarem opět rehabilitoval. Během těch
to let přeložil kolem třiceti dramat a
próz z polštiny a němčiny, byl činný
jako dramaturg a režisér a napsal dvě
divadelní hry. Během "Pražského Jara"
byl Jaroslav Langer Jedním ze zakla
datelů Společnosti pro lidská práva,
členem vedeni KANu a tvůrcem pro
gramů těchto hnutí. Od roku 1969
žije ve Spolkové republice Německo,
kde byl do roku 1979 vědeckým spolu
pracovníkem Nadace Fr ledrlcha Eberta v Bonnu. V současné době se futurolog Langer zabývá Jako publicista
a spisovatel především srovnávacím
studiem mocenských mechanismů
Východu a Západu a výzkumem spo
lečenských vývojových trendů.

Tento futurologický výhled do neda
leké budoucnosti popisuje a analyzuje
Jaroslav Langer ve své německé knize
"Grenzen der Herrschaft — Die Endzeit der Machthierarchien". která letos
vyšla ve Westdeutscher Verlag ve
Wiesbadenu.
Jaroslav Langer ví, co předpovídá a o
čem píše: Organizace, struktury a mo
censké funkce státu dnes už nemohou
uspokojit. V takzvaně "socialistických"
zemích se stát proměnil v aparát, je
hož jedinou snahou a cílem je uchovat
a upevnit sám sebe Západní, pluralis
tické demokracie se dostávají do krize,
z níž Langer nevidí východisko: partaj
ní zájmy zvláště oněch stran, které
právě vládnou, znemožňují věcná roz
hodnutí a nejsou už schopny rozvíjet
demokracii pro všechny.
Jako model pro uspořádání státu na
základě malých, leč ve svém rozhodo
vání svrchovaných občanských klubů,
zvolil Langer zkušenosti, které nasbí
ral v roce 1968, kdy v Československu
patřil mezi přední organizátory a teo
retiky Klubu angažovaných nestra
níků. Ve své knize Langer předpovídá
koncem našeho století vznik podob
ných KAN(ů) i ve Spolkové republice
Německo. Jako zárodek a základ pro
vznik a vývoj KAN(u) vidí Langer na
Západě různé občanské iniciativy,
které už dnes jsou schopny eliminovat
klasickou centralizaci státní moci a
jeho struktur a nahrazují je (v mnohých
případech) skutečnou, na politických
stranách (a na jejich povětšinou egois
tických zájmech) nezávislým demo
kratickým rozhodováním "dole".
Autor rozvíjí svůj model, tedy nenásil
ný a postupný přechod moci z centra
listicky a mocensko-hierarchicky
organizovaného státu na početné
skupiny KAN(u), jako logický a nutný
vývoj společnosti, která podle autora
trpí dnes právem nemocí, pro niž
v němčině už existuje přesný výraz:
Staatsverdrossenheit [frustrace stá
tem], KAN(y), demokratické buňky,
které se mohou ustavit kdekoliv, pře
vezmou podle Langra do svých rukou
společenskou i politickou iniciativu
a postupně všechny záležitosti státu.
Stát, jak ho známe dnes, přestane
existovat Misto státu a jeho mocen
ských i reprezentativních funkcí za
ujmou početné, horizontálně uspo
řádané, na sobě nezávislé, nicméně
ideou spojené KAN(y); ústředí KAN(u)
nebude žádným politbyrem, bude mít

0 BOJÍCH NAD I POD OBLAKY...
V Londýně vyšla letos kniha M. A. Liškutína "Challenge in the Air".
Významný letec-stihač popisuje za
jímavé a s vojenskou stručností v 14
kapitolách své zkušenosti v letectvu
během let 1937-48. Je to chronologic
ký záznam osobních zážitků, zasaze
ných do rámce politických události
poznamenaných Mnichovem, druhou
světovou válkou, tříletým pováleč
ným údobím a posléze komunistic
kým pučem.
Autor, už doma letec, hned v roku
1939 unikl do Polska, odkud zásluhou
labouristického poslance brzy odjel
do Londýna a odtud do Francie. Fran
couzské úřady tu ve spolupráci s na
ším vyslanectvím shromažďovaly bý
valé naše vojáky a letce a posílaly
je do Cizinecké legie v Alžíru. Když
válka začala, vraceli se chlapci zpět do
Francie a letci vstupovali do fran
couzského letectva. Proti očekávání
naši zjistili, že výcvik je špatné orga
nizován, morálka Francouzů velmi
nízká, defaitismus na každém kroku.
V kritických chvílích války letadla
zůstala v hangárech a vůbec nevzlétla,
protože byla ímobilní. Sabotáž o
hromných rozměrů, organizovaná
komunisty a appeasery!

Po kapitulaci Francie naše letecké i
pozemní jednotky odjely do Britanie,
která v té době sama vzdorovala na
cistům ve vzduchu, na moři i na pev
nině. Následoval tuhý výcvik. Postup
ně byly vytvořeny v rámci královského
letectva dvě čs. perutě stíhací a jedna
bombardovací. Liškutín nastupuje
brzy do boje. Při výsadkové akci v Díeppe poslal jeho spitfire německého
dorniera na dno moře. Postupně za
znamenával mnoho dalších úspěchů
Válka se prodlužuje, naši letci zasa
hují do nespočetných bitev. Oběti ro-

jen funkci a povinnost informovat
KAN(y) o aktivitách, nesmí však za
sahovat do rozhodování jednotlivých
lokálních KAN(ů)

Jaroslav Langer popisuje ve své knize
novou “technologiisvobody"a nazývá
ji "akracií", která má občanu konečně
zajistit přímou účast na rozhodováni
"dole" a prostřednictvím poslanců
i "nahoře". Je pravděpodobné, že Ja
roslava Langera recenzenti za jeho
knihu plnou neobvyklých, překvapu
jících. ba dokonce šokujících myšle
nek a vidin pořádně zkritizuji. Mé ná
mitky nemíří proti Jaroslavu Langrovi
a proti jeho knize, nýbrž proti mým
spoluobčanům; totiž o to , že se do
konce dvacátého století převychovají
natolik, aby podle Langrova modelu
byli schopni realizovat “akracii", tedy
decentralizovanou samovládu suve
rénních KAN(ů).
Autora mám rád, jeho vidiny jsou mi
sympatické, kniha je nesporné zajimamavá a každý, kdo se dnes zamýšlí
nad budoucnosti společnosti lidí by
si ji měl přečíst. Co do možností usku
tečnění jeho modelu se však nemohu
zbavit skepse, kterou ve mně vyvolaly
moje konkrétní zkušenosti s "rozho
dováním zdola":
PfíED osmi lety jsme v MnichověSchwabingu založili občanskou ini
ciativu za účelem uklidnění dopravy.
Znáte přece Schwabing! Kdosi spočí
tal. že k nám denně jezdiauty asi20.000
občanů do kouzelných hospod, do
barů a do jazzových lokálů; v patek
a v sobotu jich přijede třikrát tolik.
Naše občanská iniciativa tedy zase
dala a navrhovala jedno řešeni za dru
hým. Jenže: řešeni, které se zamlou
valo nám, občanům na demokratické
bázi, se nelíbilo demokraticky plno-

Takže: Ve Schwabingu máme basis
demokracii, občanskou iniciativu, zá
rodek KAN(uj. Město a jeho policie
nám dokonce v rozvíjeni této demo
kracie nijak nebrání, jenže my se už
devátý rok nemůžeme shodnout na
několika prkotinách.

Mnohý čtenář knihy Jaroslava Langra
bude mít patrné stejný pocit jako já:
autor má v mnohém pravdu; jeho líče
ní rozpadu centralistického, hierar
chicky organizovaného státu je fasci
nující. a zrovna tak jeho prorocké za
nícení pro věc KAN(u). Obávám se
však, že se přítel Langer mýlí (bohu
žel!) v jednom důležitém bodě:
Do konce dvacátého století, kdy se
podle jeho přání a logicky podlože
ných teoretických předpokladů máji
zastaralé vládnoucí struktury rozlou
čit se světem a kdy je mají začít po
stupné nahrazovat občanské inicia
tivy, Kluby angažovaných nonkonformistů. zbývá už pouhých jedenáct let.
K převýchově dnešního člověka v uvě
domělého pravého akratijce máme
tudiž zpropadeně málo času . . .

OTA FILIP

Rudolf Strtíblnger: Schlcksalsjahre an der Moldau. Dle Tschechoslowakei — slebzlg Jahre elner Republik. Casimlr Katz Verlag Gernsbach
1988, 424 s.
Českého publicistu R. Stróbingra je
sotva nutné představovat: před srp
nem 1968 byl novinářem v pražské Li
dové demokracii a poté odešel do zá
padního Německa, kde stačil vydat už
sedm německy psaných knih o nejno
vějších dějinách. V knihách, novino-

padli pochybnostem a komunistické
propagandě. Zdrcující většina ovšem
odmítla kolaboraci a mnozí podruhé
— jako autor sám — odešli do zahra
ničí.

VÁCLAV HOLUB
(Bibliografické údaje viz rubrika "Nové
knihy")

stou Autor poutavé liči, jak se při le
teckých soubojích nejednou díval
smrti do oči a jak se mu zdálo, že osud
ný konec už je neodvratný . .
Nejsmutnější část knihy tvoří návrat
domů Letcům, kteří byli celou válku
v první linii, dovolili komunističtí mocipáni návrat domů až tři měsíce po
válce. A jaký osud je tu potkal? Špatné
ubytování, podřadná místa, nevděk,
posléze ztráta zaměstnáni a pro mnohé
kriminál. Autora se zvlášť bolestně
dotklo, že i někteří jeho kamarádi pro

Osm let se tedy na demokratické bázi
hádáme o to , jak ve Schwabingu
uklidnit dopravu. Na poslední schůzi
se dostavil i zástupce dopravní policie
a dal nám zřetelně najevo, že:
a) na čem se dohodneme, to nám po
licie v ulicích provede,
b] jestli se jako dosud na ničem ne
dohodneme, tak to policii bude taky
recht. . .
O celkem rozumném návrhu policie,
která vypracovala projekt systému
jednosměrných ulic, naše veskrze de
mokratická občanská iniciativa odmít
la vůbec diskutovat, páč kam bychom
to dospěli, kdybychom se podřídili
diktátu mnichovské policie!

Osudné roky

Svou knihou postavil Liškutín pomník
všem československým letcům, kteří
obětovali ve válce své životy. Bylo jich
511 a jim věnuje autor tyto vzpomínky,
jim vzdává čest a vyjadřuje vděčnost
Kniha zaujme svou konkrétností i sty
lem a je významným příspěvkem k naší
historii. Měly by si ji přečíst zejména
ony dvě čs. generace, které už vyrostly
v anglicky mluvicím světě, aby ne
zapomněly na oběti svých otců i dědů.
Doufejme, že kniha vyjde brzy i doma
v autorově mateřštině.

AUTOR M. A. LIŠKUTÍN, nositel
vysokých britských vyznamenáni
DFC a AFC, v lednu 1943 v cockpitu jednoho ze spitfirů legen
dární 312. perutě RAF.

právně bázi hostinských. Ti byli sice
v principu taky proti autům ve Schwa
bingu, ne však v patek a v sobotu, kdy
máji největší kšefty.
Navrhl jsem, abychom v našich ulicích
omezili rychlost na 30 km a aby nám
město zbudovalo na ulicích umělé
překážky. Ale to se proti mému návrhu
ozvala demokratická báze vyšší střed
ní vrstvy, tak zvaná “schicki-micki",
která ve Schwabingu vlastni sporťáky
Porsche a mercedesky od 50.00 DM
výše.

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

Bohemia
Zeitschnfl fůr Geschichte und Kultur
der bóhmischen Lander
A Journal of History and Civilisation
in East Central Europe

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

vých statích a rozhlasových a televiz
ních pořadech se věnuje především
československým námětům. Umi do
konale německy a dobře se vyzná v od
borné literatuře. To je velká výhoda
nejen pro něho, ale i pro nás, Čechy.
Seznamuje německy čtoucí veřejnost
s československou problematikou
z českého hlediska a může tak uvádět
na pravou míru omyly a nepřesnosti
německých autorů, píšících o naši
zemi.
Jeho nejnovějši kniha přichází včas
— dostane se na stoly pracovníků ně
meckých médii v době, kdy se bude
psát o padesátém výročí neblahého
Mnichova a o sedmdesátém výročí
založeni Československa. Stróbinger
neměl v úmyslu napsat vědeckou pub
likaci s poznámkovým aparátem, zato
dal do rukou německých čtenářů téměř
beletristicky pojaté vylíčení dějin
našeho státu v jeho rozhodujících
okamžicích od roku 1918. S prospě
chem si knihu přečte i německý histo
rik a jistě nezklame ani Čechy, čtoucí
německy: autor dovede poutavě psát a
leckdy poukáže na souvislosti, kte
rých si předtím sotvakdo povšiml. Jak
to už bývá, čtenář by si přál, aby autor
na některých místech Učeni rozšířil
(a případně doložil), jenže je jasné,
že takových přání by mohly být desítky
a všem stejně vyhovět nelze.
Někde se autor nevyvaroval drobných
omylů v uvádění německých názvů
obci a měst v Československu, jinde
zůstalo pár tiskových chyb. To ovšem
není důležité v knize, která německým
čtenářům jednoznačné ukazuje dě
jinnou spravedlnost dne 28. října 1918
a demokratický charakter naši první
republiky.
Velmi přesvědčivě dokládá nacistický
charakter henleinovského hnutí a
zdůrazňuje velký rozsah odporu naše
ho obyvatelstva proti nacistické oku
pací. Vývoj po roce 1945 je pojat jako
další část postupné čs. tragédie.
Stróbinger se nepouští do prorockých
úvah, zůstává střízlivý. Dává promlou
vat faktům a komentáře omezuje na
nezbytnou míru Nesnaží se vysvětlit
všechno, co se kdy událo, a často uvá
dí několik možných domněnek. Popu
lární kniha českého publicisty jistě
vykoná kus záslužné práce.

ANTONÍN MĚŠŤAN

Kultura
NEW YORK: Světoznámé Guggenheimovo muzeum otevřelo výstavu
obrazů ze sbírek Pražské národní ga
lérie Do 18 září mohli návštěvnici
shlédnout špičková díla českých mo
derních autorů Kupky. Kubišty. Filly,
Čapka. Šímy, Zrzavého. Spály a jiných.
Na oplátku se bude v Praze počínaje
listopadem vystavovat padesát obrazů
ze sbírek slavné americké galérie.
ESSEN: Ve vile Hůgel (procovském
bývalém sídle rodiny Kruppů) začala
8. června rozsáhlá výstava "Praha
kolem roku 1600 —Umění a kultura na
dvoře Rudolfa II." Hlavním organizá
torem akce byla Kulturní nadace Porúři ve spolupráci s 82 vědeckými a
muzejními institucemi v SRN. Čestně
se mezi nimi uplatnili i Četní historici
uměni Československa.
KOLÍN NAD RÝNEM: Úspěšnou vý
stavu sedmi čelných exilových výtvar
níků Československa, kteří dnes žijí
v SRN, J. Hilmara, J. Kolbasy, J Kotíka, M. Kunce, F. Kyncla, A. Málka a J.
Zeithammla, uspořádalo
kulturní středisko IGNIS v době
od 15. září do 30. října. Organizátorem
výstavy byl známý kulturní historik dr.
Tomáš Strauss.

BONN: V ústřední knihovně hlavního
městečka Spolkové republiky se od
17. srpna do 5. záři konala výstava
"Pražské jaro — pražský podzim, dva
cet let samizdatu"; o uspořádáni akce
se zasloužil především autor Jiří Gruša Premiéruzdemélamimojinéknihy
T. Košty a J. Gruši: "Prager Frůhling
— Prager Herbst. Pohled zpět a do
předu". která obsahuje vjemy a výhle
dy západonémeckých a českých auto
ru k situací ČSSR po roce 1968. Výsta
va byla uspořádána ve spolupráci
s Dokumentačním střediskem nezá
vislé čs. literatury v Scheinfeldu. ve
deným dr. Vilémem Prečanem.
CURYCH: České exilové galerie Ra
a Krause uspořádaly společně výstavu
exilových výtvarníků z Českosloven
ska v Kongresshausu. Svými díly se
na výstavě podíleli mimo mnohé jiné
výtvarníci J. Kristofori, L. Radová,
J. Kolář a R. Helebrantová, dále Ivan
Hlobil, Vladimír šedivý, Rozárka Rotterová a Helena Aeschbacher.
BASILEJ: Tragických osmiček chtěl
vzpomenout i krajský spolek Domov
a požádal proto Oskara Krause, aby
počínaje 17. zářím uspořádal podob
nou výstavu jako v Curychu.
CHICAGO: Po oba večery 20. a 21
srpna hrál v městském parku orchestr
Chicagských symfoniků Smetanovu
Mou vlast pod taktovkou Zdeňka Mácala.
BERLÍN: Muzeum "Haus am Checkpoint Charlie" otevřel 19. srpna vý
stavu devíti výtvarných umělců — Mi
chaela Hanouska, Romana Kameše,
Jana Kotíka, Františka Kyncla, Marti
na Olivy, Josefa Šnobla, Rudolfa Va
lenty a Siegfríeda Wamesera, prová
zenou dia-projekcemi Josefa Koudel
ky.

STOCKHOLM: Ivan Diviš, český bás
ník žijící v mnichovském exilu, byl
vyznamenán Seifertovou cenou za rok
1988. Ve zdůvodnění praví Nadace
Charty 77, že porota ocenila "umě
leckou hodnotu a svébytnost jeho tvor
by, především básnické sbírky Žalmy."
JERUZALÉM: Izraelské nakladatelství
Am Oved Publishers vydalo hebrejský,
překlad "Morčat" Ludvika Vaculíka.
“EVROPSKÉ FÓRUM" se koná každo
ročně (už od léta 1945) v Alpbachu
u Innsbrucku. Letošní “Rozhovor
o kultuře" 24. srpna se týkal ineditní
literatury v komunistických státech.
Úvodní referát přednesl a diskusi řídil
prof. dr. A. Měšťan (univ. Freiburg) a
jedním z referentů byl dr. K. Chvatík
(Kostnice). Diskuse se zúčastnil také
spisovatel O. Filipa večer četl ze svých
dél básník I. Diviš (oba Mnichov).
Rakouská televize vysílala záběry
z úvodního referátu a z diskuse a kro
mě toho také interview s prof. Měšťa
nem. Deutschlandfunk vysílal později
plné znění jeho úvodního referátu
Zasedání ukázalo, že ruský Samizdat
a podobné jevy v Polsku, Českoslo
vensku a Maďarsku se těší velkému
zájmu veřejnosti.
ČS. KULTURNÍ DNY uspořádala v Ko
líně nad Rýnem Čapkova společnost
pod patronací býv. ministerského
předsedy NRW Heinze Kúhna. V záři
a začátkem října proběhlo v kulturním
středisku IGNIS několik přednášek
k politickým tématům, 1. října večer
zazněla v St. Panteleonskirche česká
duchovni hudba, 15. listopadu má
IGNIS na programu hudební večer
k šedesátinám skladatele Václava
Výtvara a 1. prosince bude ve fóru
VHS přednáška o Karlu Čapkovi. Sou
částí kulturních dnů je promítání asi
30 českých filmů v kolínské Cinemathece. Podrobné informace: (0221)
23 20 56
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BOHEMIA STORE (
Pastrhák Petr
A-1070 WIEN, Underrgasse 5

Tel.: 96 37 79

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

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

VIDEO
ČESKÉ FILMY na videu v normě NTSC
(USA a Kanada) zasílá a zastoupeni
české filmové či televizní exilové pro
dukce nabízí: Video EL Canada Ltd,
602-587 Talbot St., London, On. N6A
2T2, Canada
Vzpomínáte al na Utrpení mladého Boháčka.
Svatbu laku řemen. Soukromou vichřici ČI xfllmovanou Kunderovu povídku Já. truchlivý Bůh?
Ve vlech téchto filmech se objevil v hlavní roli

Pavel Landovský.
Naposledy jame ho vldéll ve zfilmovaném romá

nu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí.
kde uéí pít pivo prase Mefisto Pavel Landovský
Je ale ne|enom herec, dramatik, ale I výborný vypr«v*č, Jak se můžete presvdddlt v knize

Pavel Landovský
SOUKROMÁ VZPOURA
Rozhovor s Karlem Hvížďalou

Kniha mA 236 stran, bohatou fotografickou a do
kumentární přílohu a stojí 28 DM Pavel Landov•v v ní vypráví o válce, krásných ženách, divad
le. filmu, hercích, malířích, přátelích, Charté 77,
policii, vězení a o světě vůbec. Po úspélné knlze-rozhovoru a Václavem Havlem Dálkový
výslech je to dalSÍ titul z této Hvíldklovy řady.

Váš KAREL RITTER VERLAG
Fahrenheitstr. 23, D 5300 Bonn 1

TESKNĚ HUČÍ...
WALDEMAR A OLGA Matuškovi
nabízejí novou LP-desku (případ
ně kazetu): známé české tramp
ské písně pod souhrnným názvem
"Niagara". Dále je u nich možno
objednat LP s lidovými písněmi
— "Teče voda, teče" a LP nebo
kazetu "Merry Christmas" s vá
nočními koledami. Cena desky
nebo kazety je USD 9.95, k čemuž
je nutno v USA a v Kanadě připo
čítat USD 2.50, v ostatních zemích
o dolar více. Platbu v dolarech
zašlete spolu s objednávkou na
adresu: DE-MAR ENT., P O.Box
8596, Madeira Beach, FL 33738,
USA.

Znovu (po 20 letech)
BOHDAN MIKOLÁSEK, jeden
z písničkářů osmašedesátého
roku, který nyní žije s rodinou ve
Švýcarsku, vydal nedávno “do
brovolně z dobrého vlastenecké
ho úmyslu, na vlastní pěst a vlast
ní náklady” LP-desku "ZNOVU”,
která obsahuje mimo jiné písně
Namaluj brácho dům, Jarní říkad
lo, Dům, kde bydlí láska a také
song Ticho, věnovaný Janu Pala
choví. (Sváťa Karásek o Tichu
napsal:
. . Je to nejvýstižnější
umělecké zachycení smrti Jana
Palacha, které znám.”) Lyrické
pisně, které Bohdan složil a jež
hraje a zpívá spolu s dcerou Adria
nou a studiovým orchestrem, stoji
věru za poslech. Můžete si desku
objednat přímo u autora na adre
se CH-8112 Otelfingen; ulice není
nutná.

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.

KAZETY
"NIZOZEMÍ" — nová kazeta Jaroslava
Hutky — vznikla ve spolupráci se sku
pinou sedmi hudebníků a byla natoče
na v delftském studiu SSD. Vycházi
v české i holandské verzi Kazeta
obsahuje písně Refugee, Bicycle, Po
silám 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.
PŘESTAT KOUŘIT není problém,
jestliže si vezmete na pomoc psycho
terapeutickou zvukovou kazetu. Jsou
k dostání v češtině i v němčině, kvalitně
nahrané (90 min.) a stoji pouze 30
šv. franků, 30 DM nebo 15 USD. Ob
jednávky: Ingenieurbůro M. Hrabák,
Wallstr. 54. D-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.
ŠTlHLOU 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.

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

NENECHTE Sl UJÍT VÁNOCE A SILVESTRA S FILMOVÝM HITEM
LET 1967 68
AUTORKA SIDONIE DÉDINOVÁ

„ŠUMAVSKÁ SÁGA”
VYJDE ČESKY
Kniha české exulantky Sidonie Dědínově "Ais die Tiere starben". beletris
tický přepis osobních prožitků autor
ky, která dnes žije v Mnichové, se set
kala v německé literární kritice s příz
nivými posudky. Velmi kladnou recen
zi ji věnoval i prominentní švýcarský
deník Neue Zůrcher Zeítung. Příběhy
z poválečně Šumavy "nejsou krásné,
avšak jezáslužné. zeje autorka vytrhla
zapomění", napsal recenzent NZZ.

České čtenáře bude zajímat, že příbě
hy ze Svatého Kristiánu a Křišťanova
raných padesátých let budou brzy
dostupné i v češtině. Vydá je v příš
tím roce české exilové nakladatelství
Cramerius ve Švýcarsku Název knihy
bude přesným překladem německé
verze: "Když umírala zvířata".

Ta naše písnička česká
s Waldemarem Matuškou, M. Kopeckým, J. Bohdalovou, J. Beyvlem a
dalšími předními českými herci, zpěváky a orchestry. Obsah:

•Filmový muzikál sestavený z písní KARLA HAšLERA a
zasazený do překrásných motivů staropražských uliček a
zákoutí. Dobové kostýmy a nákladná výprava tohoto barev
ného filmu předči Vaše nejkrásnějši představy o Praze na
počátku tohoto století.
Videokazety o délce 82 minut naprosto dokonalé kvality, odborně na
hrané přímo z filmu, tudíž žádná pátá kopie z páté kopie! kazety v barev
ném knižním obalu v systému VHS/PAL k okamžitému dodání, v systé
mu BETA/VIDEO 2000 na objednávku.

K dodání pouze u smluvních firem PROART:
• v Rakousku: Bohemia Store, Petr Pastrňák, Lindengasse 5,
A-1070 Wien (poštou i přimo v prodejně)
• ve Skandinávii: Bohemia Video, Box 3119, S-183 03 Táby
• ve Švýcarsku: B. Smetana, Postfach 67, CH-8360 Eschlikon
• v USA a Kanadě v systému NTC (dokonalé kvality) u firmy: Active-Video, P. O. Box 1218, Snowdon, Montreal, Que H3X 3Y3, Canada
• v Německu, zemích Beneluxu, Anglii, Francii, Itálii a Austrálii výhrad
ně u firmy:
PROART, Postfach 12 32, D-8045 Ismaning bei Múnchen, Germany
Cena kazety = DEM 60,- (nebo ekvivalent) plus poštovné.
Požadujte prvotřídní kvalitu — odmítněte brak — kupujte jen originál!

DIAIOG
České knihkupectví Dialog
Buchhandlung DIALOG, Gutleutstrasse 13
D-6000 Frankfurt 1, tel. (069) 23 52 80
Zásilková služba do celého světa. Kromě českých a slovenských knih
i kazet také specializace na cizojazyčně tituly. Vyžádejte si nejnovějši
seznamy!

Buchhandlung DIALOG, Hess-Strasse 88
D-8000 MUnchen 40, tel. (089) 52 57 10
Nová filiálka frankfurtského Dialogu uprostřed Mnichova, na rohu
Hessovy a Schleissheimer Strasse, je otevřena denně od 13 do 18,
v sobotu od 10 do 13 hodin. Pro turisty z Československa jsou některé
knihy a časopisy zdarma!

NOVÉ KNIHY
Milan Clmburek, Badenerstr. 698. CH-8048
Zúrlch
KANTOREK. Pavel: Historické okamžiky
Nová sbírka kresleného humoru — doplň
kové hodiny českého dějepisu od pravěku
až po naše dny. S doslovem Vladimíra Škutlny. Kart. 180 s. CHF 19.ITER-Verlag, Helmholzstr. 27, D-1000 Ber
lin 10
STRYJOVÁ. Marie: Pokojík. Zatím jediný
román autorky nar. 1931 na Volyni. Tištěno
ze zmenšeného kompjútrového rukopisu
Kart. 142 s. DEM 18, 19
INDEX e. V., Postfach 410511, D-5000 K6ln 41
LIEHM. Antonín J : Generace Rozhovory
s Novomeským, Krumbachovou, Kunderou,
škvoreckým, Vaculíkem, Muchou, Putikem,
Tatarkou. Goldstúckerem, Bednářem, Čivrným, Skácelem. Karvašem. Klímou. Havlem
a Kosíkem. Hostovským a Voskovcem.
Kresby Adolfa Hoffmeistra. Kart. 464 s..
DEM 25 PFAFF. Ivan: Historické kořeny reformního
hnutí v české společnosti. Nová práce exi
lového historika, která se opirá o zkuše
ností z české historie od 15. století až do
současnosti. Kart. 144 s„ DEM 17,Rozmluvy, 18 Church Hlll, Purley, Surrey
CR2 3QN. Great Brltaln
FEIERABEND. Ladislav: Soumrak česko
slovenské demokracie (2. část). V redakci
Václava šíkla. Kart. 508 s„ GBP 10.00
68 Publlshers, Corp., Box 695. Postál Sta
tion “A", Toronto, On. M5W 1G2, Canada
LEDERER, Jih: Touhy a iluze (2 část).
Osobni vzpomínky publicisty z období od
sovětské invaze 1968 až do vzniku Charty
77 Kart. 250 s . CAD 11 90
PROCHÁZKOVÁ, Iva: Výprava na zlatou
rybičku Román autorky nar 1953, která
žije od r. 1986 v německém exilu. Kart. 224s
CAD 9.50
TÁTARKA. Dominik: Listy do věčnosti. Dal
ší Slzičkovo “svědectvo o závrati života":
opět slovenská kniha z českého nakladatel
ství. S doslovem Jána Mlynáříka. Kart. 159 s.
CAD 9.25
TREFULKA. Jan: Svedený a opuštěný. No
vý román známého brněnského autora, kte
rý v dnešním Československu nesmi publi
kovat Kart, 165, CAD 8.50
OBRYS KONTUR — PmD. Max Wfinner
Str. 31, D-8000 Milnchen 50
FIKAR, Ladislav: Kámen na hrob Téměř
úplné dosud nevydané básnické dílo auto
ra, kteý za svého života publikoval jedinou
knížku poezie S předml. Josefa Skvoreckého a doslovem Jiřího Brabce Kart. 104 s..
DEM 19.GERTLER, Zbyněk J.: Ve znamení vah. De
but básníka středního věku, který milovníky
poezie příjemně překvapí. Ilustroval Emil
Purgina. Kart 96 s., DEM 18,JELÍNEK. Ivan: Hoře věčnosti Po sbírce
Akropolis druhá básníkova knížka vydáva
ná v PmD. Kart. 56 s„ DEM 13,RACEK, Michal: Jediná z žen. Verše věno
vané matce i "maminkám všem". Kart 64 s ,
DEM 14,-

Clzojazyčné publikace došlé redakci
V ANGLIČTINĚ
LISKUTIN. M.A., DFC, AFC: Challenge in
the Air From the threshold of Second World
War to the beginnings of theFirst Cold War
Vzpomínky čs. válečného letceztragických
let 1938-48. Thorsons Publlshlng Group,
Welllngborough 1988 240 s, 80 fotografií.
GBP 13.95
NOVÁK, Josef (ed ) On Masaryk. Texts In
English and German Do sborníku přispěli
René Wellek. Josef Novák, Rudolf Haller,
Roman Jakobson, Josef Fronek, Jan Patoč
ka, Roger Scruton, Karl Schuhmann. Milič
Čapek, Jaromír Daněk. Milan Walter, Anto
nín Měšťan. Jan Milič Lochman, Karel Hru
bý, René Velek, J. C. Nyíri. Zdenek Suda.
Ota Weinberger a Erazim Kohák, Rodopi.
Amsterdam 1988 Kart. 400 s. NLG 150,PEHE, Jiří (ed ) The Prague Spring: A Mlxed
Legacy. Sborník s příspěvky J Hochmana,
F. Janoucha, E. Kantůrkové, J. Kavana. A J.
Liehma. J. Loewyho, J Pehe, R. Seluckého,
I. Svitáka. J. Skvoreckého, V. Skutiny, P.
Tigrida, O Ulče a J. Vladislava Freedom
House. New York 1988 224 s.. Váz USD
26 75. kart USD 12.50

V NĚMČINĚ
KLOTZL. Walter (ed ): 50 Jahre Múnchner
Abkommen. Zusammenhánge. Erkenntmsse, Urtelle, Perspektiven. Do sborníku při
spěli J. Stingl H. Glassl G. Schmledbach,
G Thunig-Nittner, R Stróbinger, E. Wer
ner. H. Dáhne, R. Hilf, E. Klepscn, E.Nittner
Institutům Bohemicum, Múnchen 1988
Kart. 135 s. Cena neudána.
BERWID—BUQUOY, Jan N : Das unbekannte Land Tschechoslowakei Politické
fejetony vysílané rohl. stanicí SFB v Ber
líně. BI-HI Verlag, Berlin 1986. Kart. 256 s„
DEM 19,80
FILIP, Ota: Die Sehnsucht nach Procida,
Nový román dvoujazyčného beletrísty S
Fischer Verlag, Frankfurt 1988. Váz. 349 s..
DEM 39.80
HOENSCH, Jorg K : Geschichte Bóhmens.
Von der slavischen Landnahme bis ins 20.
Jahrhundert, Verlag C. H, Beck, Múnchen
1987, Váz, 567 s. s 5 mapami s 3 přehled,
tabulkami, DEM 78,LANGER, Jaroslav: Grenzen der Herrschaft
Dle Endzeit der Machthierarchien. (Viz re
cenze v tomto čísle ) Westdeutscher Verlag.
Opladen 1988 Kart. 334 s., DEM 49 SINOWATZ, Dr Fred, GABERT, Volkmar
Das Múnchner Abkommen von 1938 Ursachen und Folgen fúr Europa. Verlag Die
Brúcke, Múnchen 1988 Kart 58 s , cena
neudána
ŠKUTINA, Vladimír Humor ais Waffe (lelder
die einzige). Úvaha o politickém humoru.
S obálkou a ilustracemi Jana Kristoforiho.
Verlag SOI, Zurich 1988. Kart. 85s„CHF 13.WILLMS, Bernard, KLEINEWEFERS, Paul:
Erneuerung aus der Mitte. Prag-Wlen-Berlin
Busse + Seewald. Herford 1988. Váz. 380 s..
DEM 39,80

NAŠIM ČTENÁŘŮM v německé jazy
kové oblasti — ale i mimo ni, včetně
zámoří — doporučujeme, aby si i cizo
jazyčné. zejména německé publikace
zásadně objednávali u exilových knih
kupectví (adresy viz inzerce PL) buď
přimo, anebo také prostřednictvím
Pol-Verlag e. V.

ARKÝŘ Buchhandlung und Verlag
D-8000 Múnchen 40, Schelllngstr. 20 (ve dvoře)
Jarka Binarová oznamuje, že ve spolupráci s nakladatelstvím Arkýř
otevřela v Mnichově novou prodejnu českých a slovenských knih. Ob
chod najdete snadno, je v blízkosti mnichovské univerzity bezprostřed
ně u stanice metra U3 a U6 (zastávka Universitát). V obchodě naleznete
rovněž knihy domácích nakladatelství, překlady našich autorů do něm
činy a cizojazyčné knihy s čs tematikou. Velký výběr časopisů — včet
ně Práva lidu. Pro turisty z Československa jsou časopisy a některé
knihy zdarma — včetně slovenské a české náboženské literatury. Otev
řeno 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

“LETlME BLBĚ. Tohle je Čiemá při
Čope." — Ukázka z knížky kresleného
humoru Pavla Kantorka, "Bajky na
neděli," kterou vydal Milan Cimburek,
Badenerstr. 698, CH-8048 Zurich.
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PRÁVO LIDU 4/88
PAMĚTNÍCI jistě nezapomněli, jak vehementně KSC hned po
válce zdůrazňovala, že je "dědičkou nejpokrokovějších národ
ních tradic". Podle skutků poznáte je; brzy se ukázalo, že v denní
politické praxi tato strana spíše přejímala dědictví nacismu a
fašismu: brutální mocenský monopol, potlačení základních lid
ských a občanských práv, bezohlednou likvidaci lidí jiného
smýšlení, teror tajné policie, režim věznic a koncentračních tá
borů, špiclovský systém, monstreprocesy, popravy, penetrantní
prolhanou propagandu. Jako nezbytný doplněk každého totalit
ního panství k tomu všemu záhy přibyl ještě státně řízený anti
semitismus, pokrytecky maskovaný takzvaným “antisionismem"
- opřeným o tradiční tmářské pověry velkoruských černosot-

něnců, jež se za Stalina a BreŽněva staly oficiální “ideologii"
SSSR. — Nedávno vzbudil pozornost proces, který před praž
ským soudem vede českoizraelský historik a publicista Erich
Kulka proti nakladatelství Melantrich a jistému panu Šebestovi,
autorovi nehorázného vlajkařského pamfletu “V zemi zaslíbené?"
Tento literární škvár by jistě nestál za zaznamenání, kdyby ne
zrcadlil "společenskou objednávku" pražských vládnoucích
kruhů, dědiců nejobskurnějších fašlstoidnich tradic, naprosto
cizích zemi T. G. Masaryka. Požádali jsme proto Ericha Kulku o
analýzu pozadí tohoto sporu. Shodou okolností jsme k obdobné
tematice dostali také příspěvek Hanuše Jelínka z Mnichova,
který otiskujeme paralelně.

Takzvaný „antisionismus” made in Czechoslovakia
O JEDNÉ TRADICI NEHODNÉ ZEMĚ T.G. MASARYKA
Mám-ll vylíčit příčinu a genezi mého sporu, pak se musím vrátit nejen
k dramatickým událostem roku 1968, ale ještě dále do minulosti. Děje,
o nichž budu vyprávět zároveň vysvětluji, proč jsem dospěl již prvniho
dne sovětského vpádu k těžkému rozhodnuti opustit rodnou zemi, v niž
žily generace mých předků.
Ihned po návratu z pětiletého věznění
v nacistických lágrech roku 1945 jsem
se účastnil stíhání nacistických váleč
ných zločinců, jejich identifikace a
usvědčování ze spáchaných zločinů.
Již koncem roku 1945 jsem napsal
a začátkem 1946 publikoval se svým
spoluautorem TOVÁRNU NA SMRT,
první dokumentární, do mnoha jazy
ků překládanou knihu o pekle vyhla
zovacího tábora Osvětim. Od začátku
jsem byl aktivní v Praze, delegován
jako pozorovatel či svědek i k mezi
národním procesům s nacistickými
válečnými zločinci. Psal jsem články,
publikoval další knihy s protinacistic
kou tématikou, přednášel, pořádal
semináře a účastnil se veřejných dis
kusí. Často jsem se při tom střetával se
zjevnými tendencemi bagatelizovat a
utajovat oběti a zásluhy, ale i záměrně
potlačovat prokazování úcty mučed
níkům a obětem nacistického teroru,
a rovněž i hrdinům, kteří proti fašismu
bojovali se zbraní v ruce.
Mnohdy docházelo k bouřlivé výměně
názorů a koncem padesátých a začát
kem šedesátých let k otevřenému kon
fliktu. V té době připravovalo minister
stvo výchovy a kultury instalaci stálé
československé expozice v areálu
Státního polského muzea v Osvětimi.
Návrh scénáře vypracovaného ideo
vou komisí, které jsem předsedal, pre
zentoval výtvarnou formou v archi
vech nalezené autentické transportní
listiny se jmény desetitisíců Židů
deportovaných z terezínského gheta
do plynových komor, zamítl tehdejší
předseda Ústředního výboru protifa
šistických bojovníků, komunistický
poslanec Jan Vodička Učinil tak v do
pise zaslaném 29. 10. 1959 (zn. 1826/
50-I) ministrovi školství a kultury,
z něhož cituji:
"Úkolem naší expozice je ukázat ohavnost nacistických zločinů. Nemá
me však zájem, při vší úctě k památce
padlých oběti nacismu, na glorifikaci
skupin osob, která byly vehnány trp
ně, bez odporu do plynových komor...”
Dopis, jehož kopii zaslalo ministerstvo
ideové komisi na vědomi, vzbudil roz
hořčen éprotesty. Vyvrcholily na člen
ské schůzi SPB. kde jsem na vyzvání
obsah onoho dopisu přečetl. Příští
den jsem byl zavolán na sekretariát
SPB, kde předseda Jan Vodička, ta
jemník Svazu Jaroslav Volejník a ano
nymní člen StB mne obviňovali, že
jsem se čtením dopisu na schůzi do
pustil trestného činu pobuřování.
Hrozili mi soudním stíháním.

Většina členů ideové komise odmítla
pokračovat v práci. Po úporném jed-

ANTONÍN MÁLEK: Ideolog VI,
1980-81

(POZN. PED: Ve stejný den pořádá
režim celostátní candrbál zvaný MDŽ
...)

stavitelé Rady židovských nábožen
ských obcí v Praze, předseda ing.
František Fuchs a generální tajemník
Otto Heitlinger, kteří intervenovali
a odmítli odsoudit “izraelskou agresi"
byli zbaveni svých funkci. Přes opaku
jící se intervence ÚNV Praha souhlas
nedal a umělecky tepaná plaketa leží
již 15 let ve sklepě budovy pražské
židovské radnice Pravděpodobné
k umlčeni dalších protestů vydal OV
Českého svazu protifašistických bo
jovníků v Praze 7 pětatřicetistránkovou brožurku "Koncentrační tábor
v Praze 7-Radiotrh". Za autora je označen Ing. Jaroslav Sanda (údajně
jeden z protestujících). Brožurka,
označená “Jen pro vlastni potřebu!"
obsahuje výňatky z koncentráčnické
literatury, zážitky přeživších, motáky
z vězení, výzvy k dokumentaci — ale
nenajdete v ni sebemenší zmínku o
zákazu, umístit pamětní plaketu na
Parkhotelu, který stoji na místě ne
změrného utrpěni 45.513 nacisty po
vražděných pražských občanů.

NEÚCTA K OBĚTEM

ULOUPENÍ MRTVÍ

Markantním nedostatkem úcty k obě
tem hitlerovské rasové persekuce je
odstranění památek na utrpení Židů
z rozsáhlého areálu bývalého terezín
ského gheta. přejmenovaného na Ná
rodní památník Terezín. Při každo
ročně tam konaných vzpomínkových
slavnostech nebylo vzpomenuto ne
výslovně krutého utrpení povraždě
ných židovských občanů. K oficiální
účasti na slavnosti nebyl dosud po
zván žádný z představitelů statutární
Ústřední rady Židů v Praze, která vy
dala v dubnu 1968 proklamaci k pro
cesu demokratické obrody, v níž žá
dala nápravu křivd, odstranění dis
kriminace, odsouzení projevů anti
semitismu a rehabilitaci nespravedlivě
odsouzených. Představitelé Rady za
hájili kursy o historii Židů, o nacistic
kém vyvražďování, o boji izraelského
lidu.

Protestoval jsem článkem "Arizace
mrtvých Židů" v pařížském "Svědectví"
(číslo 42/1971). Krátce po jeho zveřej
nění byla proti mně zahájena štvavá
pomlouvačně kampaň v komunistic
kém tisku ave vysíláni stanice Hvězda.
Kampaň byla provázena dalšími člán
ky s nestoudnou lži, že “sionistická
organizace v terezínském ghetu spolu
pracovala s nacisty a je spoluodpovědná za vyhlazováni židovské části
československého národa..." N a ty to
pokusy, záměrně pošpinit a zahladit
památku mých souvěrců, kteří po tisíc
let sdíleli dobré i zlé s českým lidem,
jsem později reagoval studií "The Second Murder ot Czech Jewry" (Druhá
vražda českého židovstva), uveřejně
nou v "The Jerusalem Post Magazíne".

nání dalo ministerstvo souhlas insta
lovat v expozici jen zlomek deportačních listin se jmény pěti tisíc židov
ských vězňů deportovaných z terezín
ského ghetta do "Českého rodinného
tábora" v Birkenau, kde byli nacisty
v březnu 1943 za jedinou noc usmrce
ni. Každoročně pořádá židovská po
spolitost v Praze vzpomínkové tryzny
k výročí této v historii české země
nejúděsnějši hromadné popravy spo
luobčanů, kteří se hymnou "Kde do
mov můj” loučili v plynové komoře
s rodnou zemí. Ač vždy zváni, nezú
častnil se této pietní manifestace až
dosud ani jediný z představitelů vlády.

Semináře pořádané schválenými lek
tory v židovské radnici byly hojné
navštěvovány židovskou mládeží. Jak
se později ukázalo, byl mezi poslu
chači nasazen špicl StB Na základě
jeho falešných relací bylo ze školení
vykonstruováno "spiknuti sionistů".
Po přednášejících, mezi něž jsem patřil
i já, pátrala již v prvém dnu okupace
tajná policie. Vyhnul jsem se zatčení
jen tím, že jsem tu noc nespal doma.
Příští den se mně podařilo uniknout
do Vídně.

Že nejde o náhodu, ale o systém, do
kumentuje i památník postavený na
počest hrdinů a obětí nacismu ve Vse
tíně. Na bronzové tabuli jsou velkými
písmeny vyznačena jména padlých
nežidovských občanů — a na spodní
části desky je malými písmeny ano
nymně uvedeno "a 69 obětí rasové
presekuce". Prokazatelně bylo 15 ži
dovských občanů Vsetína hned na
začátku okupace pro aktivní účast
v odboji gestapem zatčeno, vláčeno
po žalářích, souzeno a popraveno ve
věznicích či v Osvětimi. Protesty a žá
dosti o nápravu, podané členy vsetín
ské židovské náboženské obce zůsta
ly bezvýsledné.
V rozsáhlých dřevěných pavilónech
Radiotrhu PVV v Praze-Holešovicích
vybudovali nacisté koncentrační tá
bor: z něho bylo za války deportováno
do gheta v Terezíně 45 513 pražských
Židu. V roce 1972 byly pavilóny zbou
rány a na prostranství vybudován lu
xusní Park hotel Na žádost předsta
venstva Židovské obce v Praze povolil
ONV Praha 7 upevnit na novostavbě
umělecky provedenou měděnou des
ku, připomínající deportaci Židů.

Odhalení památníku proponované na
1973 však Ústřední národní výbor
města Prahy zakázal s odůvodněním,
že vzhledem k nové "izraelské agresi"
(válka Jom Kipur 1973) by takový akt
"urážel city pracujícícho lidu". Před

Bylo však třeba pádnějšího důkazu,
než občasné články a studie. Bylo
nutno dokumentovat postoj židov
ských občanů v kritických situacích a
dokázat, jak se zachovali Židé, kteří
unikli deportacím a plynovým komo
rám do zahraničí, kde se dobrovolné
hlásili do tvořících se českosloven
ských bojových jednotek. S nimi bojo
vali se zbraní v ruce proti nacistům za
osvobozeni své rodné země. Vyhledá
val jsem ty, kteří za války v čs. vojsku
sloužili. Od nich jsem se dovídal o po
četné židovské účasti, o jejich hrdin
ství v bojích u Sokolova. Kijeva, Dukly.
Tobruku. Dunkirku a jinde. Mnozí těž
ce nesli projevy antisemitismu, pová
lečné diskriminace, pronásledováni a
vězněni. Byli šokováni protižidovský
mi procesy a justičními vraždami, ja
kými byly např. popravy generálů Reicina a Heliodora Piky.
Začal jsem hledat a studovat doku
menty v archivních materiálech. Při
stup k nim mi umožnil zesnulý dr.
Antonín Snejdárek. Avšak po dvou
týdnech byl mi "na příkaz shora" při
stup k těmto materiálům uzavřen

NIKOLI NÁHODA
Jména v bojích vyznamenaných ži
dovských vojáků byla zamlčována a
také odstraňována nejen z knih, ale i
z veřejných památníků, jak dokazuje
přiklad sokolského hrdiny Eduarda
Goldbergera: Na zdi tělocvičny školy,
kterou Eduard navštěvoval je bronzo
vá tabule s jmény čtyřiceti místních
občanů, padlých v boji proti fašismu.
Eduard Goldberger, vyznamenaný
hrdina padlý v boji u Sokolova, tam
uveden není, rovněž ne jeho rodiče
a další nacisty povražděni židovští
občané města Kuncičky. (Židovská
ročenka 1987. článek Josefa Svátka,
str. 94-101).
Z iniciativy ředitelky Židovského mu
zea Dr. Hany Volavkové byla brzy po
válce vepsána na stěny starobylé Pinkasovy Synagogy v Praze jména 77 297

českých Židů zavražděných nacisty ve
vyhlazovacích táborech. Přistup do
tohoto největšího a jediného důstoj
ného památníku u nás byl rok po so
větském vpádu znemožněn. Pinkasova synagoga byla pod záminkou "nut
ných oprav" uzavřena a jména 77 297
židovských mučedníků byla ze stěn
odstraněna. Vzdor četným urgencim
z řad židovských občanů i souvěrců ze
zahraničí nebyly nápisy obnoveny, ani
synagoga veřejnosti zpřístupněna.
Tento stav trvá již dvacet let!
Z perzonálu správy židovského muzea
(jehož jedinečné sbírky nenahraditel
ných kultovních relikvií i řízeni pře
vzal stát) byly postupně odstraněni
všichni židovští pracovníci, dokonce
i z průvodcovské služby. Část sbírek
byla za valuty prodána, případně pro
najata židovským organizacím v za
hraničí.

"REINSTALACE"
Několik měsíců po sovětské okupaci
byla i expozice v Osvětimi za účelem
"reinstalace" uzavřena. Po znovu
otevření 27. ledna 1971 se židovský
charakter z expozice vytratil. Na místě
dokumentace o zavraždění Židů z
"českého rodinného tábora" byla in
stalována "Lidická zeď ". Spoluautor
TOVÁRNY NA SMRT. Ota Kraus, rea
goval na "reinstalaci" článkem v tý
deníku VLASTA takto:
"■ . Síň zeje nejpustši prázdnotou,
člověk má pocit velkého nic. Teprve,
když se vracíme, vidíme, že jsme mi
nuli kresby terezínských dětí “Zde
motýli nežijí'. . . Nic však návštěvní
kům neříká, že malí kreslíři musili na
smrt jen proto, že to byly děti židov
ské ...”

Justiční vraždy, persekuce a diskrimi
nace Židů vystupňované za "slánskyády" pokračovalyv sedmdesátých
letech vyhlazováním jejich památky .

STATEČNÍ ZACHRÁNCI
Při evakuaci Osvětimi v lednu 1945
podařilo se mně a mému tehdy jedenáctiletému synovi uprchnout v Ostra
vě z transportu smrti. Pomoc a útulek
jsme po tři měsíce nacházeli v rodi
nách tří přátel, spolupracovníků z od
bojové skupiny. Pomáhali nezištně,
riskujíce žití své i životy příslušníků
svých rodin. Takové šlechetné za
chránce uctívá stát Izrael udělením
dekretu “Spravedlivý mezi národy."
Vyznamenaní zachránci jsou zváni,
aby za slavnostního obřadu zasadili
vlastní rukou věčné zelený cedr v "Lese
spravedlivých“ v areálu památníku
Yad Vashem v Jeruzalémě. Zmocněn
svými zachránci, kterým čs. orgány
nedaly možnost vycestovat a účastnit
se obřadu, zasadili jsme já a můj syn
stromky označené jejich jmény. Česko
slovenské úřady odepřely i souhlas
předat statečným zachráncům medai
le udělené jim státem Izrael
. Svaz
bývalých osvětimských vězňů v Izraeli,
který požádal o intervenci Svaz proti
fašistických bojovníků v Praze, ne
dostal ani odpověď . . .

UTAJOVANÁ FAKTA
Teprve po příchodu do Izraele jsem
mohl s prací přerušenou v Praze po
kračovat Institut Yad Vashem a Heb
rejská univerzita v Jeruzalémě přijaly
muj návrh a začlenily do svého bada
telského programu projekt “Czechoslovak Jewry s Fight agaínst the Nazis
During World War Two" (Boj česko
slovenských Židů proti nacistům za
druhé světové války). Po sedmi letech
sbírání materiálů a svědectví vyšla
v Tel Avivu hebrejsky jeho první část:
"Židé v československé Svobodově
armádě". Poněkud zkrácená česká
verze byla publikována v Kanadě a
(rozšířena o další materiál) vyšla knifia letos anglicky v USA. Obsáhlá stu
die o účasti Židů v čs.bojových útva
rech ve Francii, na Blízkém východě a
v Anglii je součástí třetího dílu trilo
gie "Jews of Czechoslovakia", vydá
vané Společnosti pro historii česko
slovenských Židů v New Yorku.

V úvodníků Svobodných novin z pro
since 1945. kde se Ferdinand Perout
ka vyjadřoval k tehdejším protižidov
ským pogromům na Slovensku, kon
statoval: “Jestliže sl Židé jednou vymohou zjištěni své procentuální účas

ti v boji, nebudou se věru musit han
bit ..." Výsledky bádání to potvrdily:
V prvním československém buzuluckém pluku, který se proslavil v bitvě
u Sokolova, bojovalo na 70 procent
židovských vojáků a v čs. jednotkách
válčících na Západě jich byla polovi
na, Tato doložená fakta komunističtí
historikové v oficiálních publikacích
veřejnosti utajovali.
Začal jsem o této tématice publikovat
články již od začátku sedmdesátých
let. Fundovaná studie: “Židé a ti druzí:
Počátky československého odboje
v Polsku", vyšla 1971 v 43. čísle "Svě
dectví".
Článek měl příznivý ohlas mezi bý
valými vojáky, ale negativní v komu
nistickém tisku a v zahraničním vysí
lání čs. rozhlasu. Z monitorového
záznamu, který mi poslali kolegové
z rozhlasové stanice Svobodná Evro
pa, s níž spolupracuji od r. 1970.
jsem se dovídal o pomluvách šířených
v červnu 1972 komunistickou vysílač
kou Hvězda: Institut Yad Vashem. ve
kterém jsem pracoval, označili zasionistickou špionážní agenturu, mne za
agenta gestapa, který spolupracoval
na vyhlazování Židů a za spolupra
covníka špiona Simona Wiesenthala,
pro kterého jsem vylupoval dokumen
ty z československých archivů a jiné,
stejné nehorázné lži.
Hledal jsem možnost proti pomluvám
zakročit. S doporučením svých přátel
požádal jsem v červnu 1973 Advokátní
poradnu v Praze 3 o podáni žaloby na
šiřitele pomluv. Odpověděli nega
tivně: "S ohledem na uplynulou již
dlouhou dobu od uveřejnění textu ne
lze se domáhat nápravy tiskovou opra
vou ...”

VLAJKáASKÁ "BOMBA"

Z MELANTRICHU
Přestal jsem se o lži komunistické pro
pagandy zajímat a soustředil jsem se
na publikování prací o historii čs. Židů.
Situaci změnil v červnu 1987 dopis
Kajetána Halase z Melbourne. Re
daktor exilového časopisu “HLASY
Čechů a Slováků v Austrálii", mne
informoval o antisemitské, protiizraelské knize "V zemi zaslíbené?", vyda
né pražským nakladatelstvím Melan
trich. K dopisu přiložil otisk pasáže,
kde autor Josef Sebesta opakuje z po
mluv, uveřejněných před mnoha lety
v komunistické "Tribuně" lež, že jsem
byl za války "konfidentem gestapa"
— a jiné nehoráznosti.
O dva týdny později jsem dostal z Pra
hy od svého přítele, bývalého osvétimského spoluvězně dr. Pavla Bergmanna dotyčný pamflet, s doporuče
ním, podat na autora a na Melantrich
žalobu prostřednictvím dr. Josefa
Danisze, který je ochoten mne zastu
povat.
Váhal jsem. Napsal jsem Pavlovi, že po
dřívějších zkušenostech už nevěřím
v možnost se dovolat práva v zemi
ovládané komunisty. Argumenty v dal
ších dopisech, že "glasnost” poměry
změnila, jsem se posléze nechal pře
svědčit a poslal jsem do Prahy potřeb
né soudní plné moci a poukázal peníze.
Po přečteni publikace, o které spi
sovatel Václav Havel poznamenal, že
"od okupace nevyšla antisemitštější
kniha", jsem hledal důvody, proč prá
vě v době, kdy změny v Moskvě přiná
šejí nesmělou naději na uvolnění a
toleranci i v Praze, je vydávána v pro
minentním nakladatelství ve velkém
nákladu kniha, která šíří nejvulgárnějši antisemitismus.
Dospěl jsem k přesvědčeni, že mocipáni, kteří o vydání knihy rozhodli,
učinili tak s rozmyslem a s úmyslem
prezentovat širokým vrstvám čtenářů
poválečných generací prolhaný obraz
izraelského státu, jeho vlády a lidu
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ČERNÁ HUBA
A ČEŠTÍ MANŽELÉ

ve formě atraktivního brakového best
selleru, plného odporných lží a po
mluv Dotvrzuje to i protokolovaná
výpověď obžalovaného ředitele Melantrlcha Ing. Krátkého, který před
soudem řekl, že podle vyjádření ve
doucího propagandy a Ideologie ÚV
KSČ, V. Bejdy, "kniha by mohla být
bomba a mohla by se dobře prodávat".

NEOHROŽENÝ PRÁVNÍK
Aby moje aktivní legitimace byla ne
sporná, omezil můj právní zástupce
zatím žalobu pouze na v knize uvede
né pomluvy Obávám se. že převzetím
mého případu se dr. Josef Danisz vy
stavuje nepříjemnostem, ba i nebez
pečí. Již několik dnů po podání žaloby
byl předvolán na MV VB jako "pode
zřelý z vraždy" a byl propuštěn jen
díky tomu, že měl dokonalé alibi.
K druhému ústnímu jednání se dostali
do soudní siné jen tři z mých přátel:
přednostně byli vpuštěni žurnalisté
a palestinští studenti. Ti pak zastavili
dr. Danisze na chodbě a přesvědčovali
ho, že podání žaloby je jen dalším
"sionistickým spiknutím", k němuž je
ochrana mé cti jen záminkou . . .

První ústní jednání, k němuž se žalo
vaní 28. března nedostavili, bylo odlo
ženo na 2. května. V jeho průběhu ře
ditel Melantricha prohlásil, že dal
příkaz k zastavení knihy a stáhl z pro
dejen neprodané výtisky. Třetí, prav
děpodobně závěrečné ústní jednání
u Obvodního soudu v Praze 1 bylo
stanoveno na 13. červen.
Velmi si vážím neohroženého postoje
dr. Josefa Danisze. Nesmírně si cením,
že se ujal mého případu i jako příleži
tosti poskytnout satisfakci všem těm,
kteří žalovat buď nechtěli, nemohli,
nebo neměli dostatek tak zvané "aktiv
ní legitimace" k zahájeni a vedení
sporu.
Přál bych si. aby se moje soukromá
žaloba rozvinula ve veřejnou při na
stolení otázky, zda mají řadoví občané
možnost domáhat se ochrany své cti
proti mocným a domoci se odsouzení
oněch metod a způsobů myšlení, kte
ré představuje Šebestová kniha a čini
telé, kteří za ní stoji.

ERICH KULKA, Jeruzalém

ANTONÍN MÁLEK: Ideolog IX.
1980-81

Prazvláštní odrůda tiyenismu:

OLUPOVÁNÍ MRTVÝCH O IDENTITU
Podle zprávy denního tisku z 4. července se odpovědní zástupci Norlmberka a Prahy dohodil, že v rámci vzájemného sblížení bude v Norim
berku uspořádána výstava židovských památek. Pražské židovské
muzeum pomůže zasláním části svých exponátů. Jak známo, Hitler
zamýšlel udělat z Prahy výstaviště "vyhynulé rasy", takže pražské ži
dovské muzeum je sbírkami kultovních předmětů dobře zásobeno.
Tato forma rozvíjení meziměstských styků by nestála za zmínku, kdyby
zasvěceným neodhalovala zvláštní druh podlostí, ne-ll nekrofllle, praž
ského režimu. Západní veřejnost sl často neuvědomuje, že dějiny Židů
na čs. území neskončily nacistickou vyhlazovací akcí. Určitá část Židů
jí přežila, ať již v zahraniční emigraci, v čs. zahraničních armádách čí
v koncentračních táborech.
DRUHÝ DÍL Prahou zamlčovaných
soudobých židovských dějin vypadá
ve zkratce takto:
Židům, kteří se po válce z koncentrač
ních táborů či ze zahraničí vraceli,
nebyl v mnoha případech vrácen je
jich legitimní majetek. Zvláště Židé,
jejichž mateřská řeč či výchova nebyla
česká, byli diskriminováni. Autor znal
židovskou lékařku, která vystudovala
německou univerzitu v Praze, přežila
válku v Anglii, vrátila se s čs. zdravot
nickou delegaci, a po několika měsí
cích spáchala v důsledku šikanování
národním výborem sebevraždu. Běž
né byly případy, kdy se čs. zahraniční
vojáci židovského původu po několika
týdnech či měsících vraceli do Anglie.
Byli mezi nimi především Židé ze Slo
venska, ale také z českých pohranič
ních oblastí a dokonce i pražští Židé
s původně německou obcovací řečí
(např. synovec Egona Erwina Kische).
Pokud šlo o majetkovou restituci a
dědické řízení, byli Židé diskrimino
váni pod různými záminkami. Vráceny
byly většinou činžovní domy, ty byly
po válce spíše finanční zátěží pro vlast
níky než přínosem. U jiných objektů
bylo i u českých Židů leckdy restituční
řízení příslušnými orgány záměrné
protahováno až do Únorového puče,
který nároky navrátilců vyřešil po svém.
Občanům židovského původu, jejichž
rodiče se při sčítání lidu v roce 1930
hlásili k národnostem německé, ma
ďarské nebo židovské, nebo jejichž

TAKÉ VÁS MRZÍ POLITICKÁ NAIVITA

VAŠICH ZÁPADNÍCH PŘÁTEL?
Přispějte k rozšířeni jejich obzoru, zprostředkujte jim v jejich jazyce
něco z našich trpkých historických zkušeností!
Pokud čtou anglicky, věnujte jim letos pod stromeček sborník “The
Prague Spring: A Mixed Legacy”, který vydal americký Freedom House.
Objednávkový kupon najdete vpravo dole, můžete si ale knihu opatřit i
našim prostřednictvím.
A pokud Vaši přátelé čtou německy, měli by se rozhodně seznámit
s “Osudným spojenectvím” Karla Kaplana, příběhem infiltrace, zglajchšaltováni a zničeni Čs. sociální demokracie v letech 1944-54. Studie,
která se opírá o četné dosud neznámé materiály z tajných archivů čs.
režimu, má 280 stran a obsahuje četné ilustrace. Maloobchodní cena
knihy činí DM 24,60 — čtenářům Práva lidu ji nabízíme s výraznou sle
vou za 15,- DM včetně poštovného. Vyplňte prosím kupon a připojte
k němu šek na patnáct marek, případně týž obnos v hotovosti.

obcovací řeč doma byla německá, byl
majetek národními výbory konfiskován
jako kdyby šlo o Němce. Tak byl např.
dědicům vyvražděných Židů, kteří pře
žili na Západě ve službách čs. zahra
ničního odboje nebo kteří byli již ame
rickými či britskými občany, majetek
konfiskován jako majetek německý.
Odvolání u soudů, na ministerstvech
či poverenictvech byla často marná.
I mezi mladší čs. generaci je málo zná
mo, že tříletí po květnu 1945 bylo pro
mnohé osoby židovského původu
v Československu kalvárií. Židovští
navrátilci z koncentráků či odboje
se totiž domnívali, ovšem poněkud
naivně, že se vrací do právního řádu,
který bude v hlavních zásadách po
dobný tomu, který vládl v předválečném
Československu. Realita byla velice
odlišná. Vrátili se do státu, kde vládla
v prvních měsících luza, později admi
nistrativní zvůle motivovaná šovinis
mem a více či méně utajovanými anti
semitismem.
Několik měsíců po válce vyšel v Peroutkových Svobodných novinách
úvodník slovenského prokurátora dr.
Šunaja, podivující se nad tím, že na
Slovensku Židé, kteří se vracejí z kon
centráků chtějí zpátky svůj majetek.
Při vší své naivitě odhaloval tento
článek lecos z tehdejší mentality. Ne
bylo divu, že vletech 1946a 1947zvláště
slovenští Židé houfně emigrovali, ať
již do Palestiny, do jižní Ameriky či
do západních zemí. Nemohlo také pře
kvapit, že mnozí Židé, zvláště ti, jejichž
původní obcovací řečí byla němčina, na
návrat do poválečného Českosloven
ska vůbec nepomýšleli

Únor 1948 byl dalším předělem. Tisíce
Židů uteklo či emigrovalo, mezi nimi
většina bývalých zahraničních vojáků
a letců ze Západu. Mnozí z těch, kteří
zůstali, byli uvězněni, odsouzení pro
konstruované "protistátní" delikty,
někteří i popraveni.
Mezi léty 1949 a 1953 byl antisemi
tismus součástí oficiální ideologie,
osoby židovského původu byly leckdy
svévolně označovány za “sionisty"
a považovány šmahem za podezřelé,
ne-li za špiony, zrádce, nepřátele.
Tato hysterie polevila po Stalinově
smrti. Invaze ze srpna 1968 a následu
jící "normalizace" vyvolala nový ži
dovský exodus. Opět vzbuzovalo u nor
malizátorů nedůvěru vše. co se jim zdá
lo být "západní". Kdo jiný by se hodil
lépe do této škatulky než osoby židov
ského původu? Nebylo divu, že se
mnozí Židé obávali recidivy stalin
ského antisemitského teroru let 1949
až 1953 a že znovu tisíce odešly do
svobodných zemí.
Když k těmto hromadným proudům
přičteme individuální židovskou emi
graci přes Vídeň od padesátých let,
pak opravdu není divu, že v Česko
slovensku zůstalo jen několik tisíc
Židů v náboženském slova smyslu.
Ostatní, kteří nebyli vyvražděni na
cisty, stali se emigranty nejprve před
zvůli Národní fronty, později před ko
munistickým režimem. Příčinou, proč
oni a jejich potomci žijí ve svobodném
světě není jen změna společného řádu
v poválečném Československu. Jed
ním z podstatných důvodů jejich od
chodu byl antisemitismus, který po
nacistické okupaci povstal v novém
ideologickém hávu, antisemitismus
někdy skrývaný, jindy více či méně
otevřeně režimem podporovaný.

Mimo hrstky židovských náboženských
obci, které si režim uchovává z tu
ristických propagačních důvodů, je
dnešní Československo již bezmála
zemí bez Židů, nikoli však zemí bez
antisemitismu. Tím trapnější je pohled
na to, jak se pražský režim židovskými
památkami vychloubá.

The Prague Spring: A Mixed Legacy
is a collection of onginal essays by
Czechs, most of whom were chief players in Czechoslovakia’s 1968 drama.
The themes of the essays range from
descriptions of personál experiences
during 1968 to political and economic
analyses of Czechoslovakia in 1968 and
the twenty years following. That brief
spring still lives as the drama of the most
extensive liberalization of any Communist systém and of its crushing defeat in
a Soviet-led tnvasion. Twenty years later. the reflections of the
wrilers gathered in this book assume a speciál meaning m light of

The
Prague
Spring:
A Mixed
Legacy

The Prague Spring: A Mixed Legacy
Edited by Jiri Pehe

Využívám Vaší zlevněné nabídky, objednávám 1 výtisk knihy
Karla Kaplana: Das verhángnisvolle BUndnls a přikládám
15,- DEM šekem nebo v hotovosti.
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HANUŠ HÁJEK

Týdeníku "Wuppertaler Rundschau"
to stálo za kurzivu v rámečku na titulní
straně:
Mládi češti manželé se vydali na po
zváni autem poprvé do Spolkové re
publiky Německo, neoplývajíce zrov
na znalostmi jazyka Goetheho a Schillera. Jejich němečtí hostitelé je oče
kávali ve voze už na samých hranicích,
aby je bezpečně provezlí všemi dálni
cemi do samého Wuppertalu.
Jenže co čert nechtěl, kdesi u jakéhosi
staveniště došlo k zácpě, oba vozy
byly od sebe odděleny, a už se nenašly.
Osazenstvo české škodovky se cel
kem bez potíži dostalo do Wuppertalu,
vyznačení dálnic je v Německu přímo
vzorné Jenže trable nastaly v městě
samém, které má přec jen 400.000
obyvatel a dosti značnou rozlohu.
Mládi Češi sice z auta vystrkovali velký
nápis "Dúrerstrasse 13" a tázavě se
dívali po kolemjdoucích, leč ti jen krou
tili hlavami, že nevědí, že neznají.
Až se vynořil mladý muž barevné pleti.
Okamžitě postřehl situaci a meziná
rodni posunčinou manželům signali
zoval , aby ho vzali do vozu. Pak je
dirigoval nejkratši cestou do svého
bytu, kde vzápětí vytasil velkou mapu
města a Důrerovu ulici na ní snadno
nalezl.
Jel pak ještě s nimi až na místo samé,
jenže než mu oni — a radostně překva
peni němečti hostitelé — mohli podě
kovat, nenápadně se vytratil. Domů
došel zřejmě pěšky.
Wuppertalskému týdeníku to stálo
za kurzivu v rámečku. Nám, Právu
lidu, kterému si občas nějaká ta česká
návštěva stěžuje na "záplavu černých
hub" jakož i na četné "rákosníky" ve
svobodné části Německa, to stoji za
kurzivu také.
Za kurzívu zakončenou projevem ne
smělé naděje, že snad aspoň tato jed
na mladá česká dvojice po návratu do
vlasti chviličku zaváhá, než opět vý
pusti z ohrady zubů zlý výraz "černá
huba", dnes v Čechách žel tak běžný..
Lw

Sověti prvně o odsunu
oovolžskvch Němců
Ústřední zemědělský list SSSR "Selskaja žizň" prolomil dlouholetou hrad
bu mlčení o odsunu povolžských a
jiných sovětských Němců na Sibiř a
do Střední Asie. Autonomní sovětská
republika povolžských Němců pře
stala v srpnu 1941 existovat, její oby
vatelé museli opustit domovy jen s tím,
co mohli v rukou odnést Mnozí z nich
zahynuli na transportech, v "pracov
ních brigádách" a na lágrech, konsta
tuje časopis, který stalinské "konečné
řešení" označuje za křivdu dodnes ne
napravenou.
"NEMOHU Sl STĚŽOVAT - nemám
komu", už prý dnes v Sovětském svazu
neplatí. Před půl rokem bylo umožně
no soudně zažalovat orgány místní
správy za nejrůznějši přehmaty Od té
doby dostaly sovětské prokuratury
267.000 stížností na svévoli lokálních
papalášů
ELISABETH NOELLE-NEUMANN,
německá socioložka a ředitelka ústa
vu na výzkum veřejného mínění v Allensbachu, zjistila, že pouze 21% ny
nějších západních Němců lze označit
za "národně uvědomělé" nebo “patriotické". Číslice vynikne zejména ve
srovnání s USA, kde se k vlastenec
kým citům hrdé hlásí 79% obyvatel.

Soviet events, for the Soviet Union is now being invaded by the very
same ideas that moved it to invade Czechoslovakia.
With the changes in the center of the empire, the Prague Spring
of 1988 does not look as bleak as the previous nineteen springs.
Though the finál results of the reform process in the Soviet Union
cannot be predicted, it is certain that the USSR, and with it Eastem
Europe, will become different from what they were before Mikhail
Gorbachev's rise to power. The tremors of that change are the
aftershocks of Czechoslovakia's Prague Spring.
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BARKA A DANKA. 12 a 13. s tátou Láďou.
47/167, rozvedeným' nikoli jeho vinou, si
nežiji špatně v Connecticutu. asi 70 km od
Nového Yorku Opravdu jim alescházídobrá česká máma, 30 - 40. odkudkoliv, i třeba
z Evropy "včetně ČSSR" 8301
SVOBODNÁ 41/168, vzdél. Intel., praktická,
přijemn. vzhledu, žijící v SRN, hledá oduševn . charakt partnera s úrovní. Smysl pro
pěkný domov, láska k uměni, přírodě a
mnohé vic "Naprostá solidnost podmín
kou" 8303
ČEŠKA Z CURYCHU střed věku hledá pří
telkyni, přátele, přítele z Mnichova či okolí
k vzáj navštěvováni a spol. podnikáni. 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 korespondencí, který navzdo
ry zrál věku má o vše zájem "65 až 70 let"
8307

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 Zurich, tel. (01) 341 21 56

Seznámení
INTELIGENTNÍ ČESKU se smyslem pro
humor a se zájmem o liter, a uměni, fin. ne
závislou. s řid. průkazem jako partnerku
pro spol podnikání hledá zcestovalý Čech
53/167 s německým obě., nekuřák. Foto
vrátím Zn "Kolín" 8401
VĚŘÍCÍ DlVKU mluvicí česky hledá muž
32/176 s něm st. obč., se zájmem o liter,
umění a náboženství. "Víra, láska, naděje"
8402
TOLERANTNÍ MLADÝ MUŽ, 27. všestr záj
mů hledá divku/ženu do 40 let. Adr. Petr
Erlebach, Hauptstr. 25. D-7034 Gártringen
(8403)
HISTORICKÁ nalevo od středu, 40, se šesti
letým synem, zájem o hudbu, knihy, cesto
váni, smysl pro humor (ne sarkasmus). O co
menší postavy, o to většího ducha. Hledám
partnera podob, charakteristik do 50 let
pro sebe a přítele pro svého syna, v USA
nebo Kanadě "Harmonický zpěv" 8404
ŽIDOVSKÝ LEKAR z Viedně, 39/170/70.
sympat. športový, neviaz.. s mnohostr. záujmami a zmyslom pre humor, hl’adá po
dobno, čo na inzeráty neodpovědná, na
velké šťastie čaká a (ako i ja) ešté nenašla.
Foto vítané. "La Forza del Destino" 8405
UPŘÍMNOU životni partnerku (i čekatelku
na azyl) by rád našel Čech, 29. vyšší posta
vy. zatím v SRN. Stav, vzděláni ani věk nerozhod. Foto vyměním. "Jen vážné nabídky"
8406
VDOVA 54 156 žijící v SRN hledá touto
cestou partnera, nejrad důchodce, ke klid
nému spolužití. "Kdekoliv na Západě" 8407
VYSOKOSKOLACKA dosud v ČSSR. 57/
162/65. hospodyňka i romantička. příjem
zevnějšku, hledá kultivovaného mužes lás
kou k přírodě, zvířatům, vztahem ke kul
tuře a cestováni, "Nejradéji Bonn a okolí,
není podm." 8408
PRIATELKU v okolí Norinbergu hladá "60
ročný" 8409
KULTIVOVANÉHO MUŽE pro spolužití
v SRN. Švýcarsku, Rakousku hledá Vš
66/165/68, dosud ve vlasti. "Intelektuálka
i hospodyně" 8410
LINGVISTKA v Británii. 40/166. pohledná,
se zájmem o sport literaturu, malováni hle
dá vzdělaného VS do 45 nejraději z USA
nebo Kanady. "Cestováni ve dvou" 8411
MAGISTRA FARMACIE žijící v Českosl .
45/170/70, dobrá hospodyně, hledá kulti
vovaného partnera "v SRN nebo Rakousku"
8412
HOLKY A KLUCI od 13 do 17 let. chtěl bych
si s vámi dopisovat. Jsem Moravák. 16/165.
sportovní typ. bydlím v SRN "Odepíši všem
a kamkoliv" 8413
PŘÁTELE, nejradéji ze Severního PorýníVestfálska. hledá Češka z Wuppertalu, 23.
ke společnému podnikání a "klábosení po
česku" 8414
dva Čechoslováci, 25/175 a 20/175
sport, založení, nyní v Rakousku hledají
dvě dívky pro hezčí čekání do zámoří. "Spo
lečný Silvestr" 8415
SVOBODNÝ Z CHICAGA, 26/172/66, hledá
hezkou blondýnku do 24 let. české nebo
polské národn., která také nechce býtsama
"Snadnější je to ve dvou" 8416
VELICE OSAMĚLÁ nemajetná Čechoameričanka, 58. hledá muže k váž seznámeni,
naroz ve znamení Panny nebo Kozoroha
"Nejradéji z Evropy" 8417
MÁM VŠECHNO. Ke štěstí už mi chybíš
jenom Ty Ozvi se. jestli chceš být opravdu
šťasten! Nejraději z USA. Jsem hezká, něž
ná žena, stále s dobrou náladou. 35/164/55
zdrav sestra. "Žiji v Německu" 8418
ŽIVOTNI PARTNERKU hledá SŠ 38/176
žijící v ČSR. se smyslem pro humor, odkud
koliv ze záp Evropy, ditě není překážkou
"Chci se zbavit samoty" 8419
ING. VO VIEDNI, 31/172. štihlej postavy,
bez závázkov, veselej povahy, so smyslom
pre rodin, život, všestran záujmami achuťou
do života hfadá touto cestou partnera na
spoločnú dráhu životom. "Ponuky zozámoria vítané!" 8420

HLEDÁM KONTAKT s Čechy a Slováky
v Západ. Berlině, písemný i jinde ve světě,
za účelem diskuse o exilu, č a slov, kultuře
v zahraničí atd "Výměna zkušenosti"' 8308
MOJE PŘÍTELKYNĚ, 62, důchodk bez jakýchk závazků, žije nyní vevl třípok. bytě
ve Španělsku Hledám pro ní vhod.. Intel
manžela se švýc , rak a pod pasem, který
by také rád prožíval důchod zcela nebo
částečně u moře "Nekuřák má přednost"
8309

AZYLANT VE VlDNI, 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 přistěhováni, není však podmínkou Pro
sím vým. foto "Společný život" 8312

STUDENTKA, 28. hledá kamaráda se záj
mem o kulturu, přírodu a cestováni, které
mu také chybí vhodná společnost pro cesty
za krásami života i pro chvile, kdy jednomu
začíná docházet humor "Z Hessenska i od
jinud" 8421
SLOVÁK, SŠ 19/179, čakajúci na rak azyl
hl'adá sympatickú priatelku do 25 rokov
Foto vítané Odpoviem všade" 8422
SLOVENKA, 41. rozv dobré vyzerajúca,
čestná, bez závázkov, "do koča i do voza",
so zmyslom pre humor, tč. v SRN, hfadá
partnera pre spoločny život v Európe, Amerike alebo v Austrálii Prosím foto — čestne
vrátím “Něha a pozorumenie" 8423
CECHOŠVÝCAR z Prahy, 49. dvacet let
v Basileji, švýc. obč., nekuřák se smyslem
pro humor a chalupou v Alpách, hledá mi
lou a pěknou partnerku "Kdybys byla šťast
ná, i já bych byl šťastný“ 8424
DVE ATRAKTIVNĚ Bratislavčanký. 25. žijuce v Kanadě, hfadajú podnikavých partnerov do 40 rokov “zo západnej Európy.
USA a Kanady" 8425

MLADÁ RODINA v Československu hledá
přátele na dopisování. Alternativní hudba, li
teratura" 8431

DOCELA OBYČEJNÁ žena. 33. rozv s dcer
kou, 7, žijící dva roky v Německu, hledá tou
to cestou opravdového přítele. "Ozveš se
mi?" 8432
ČTYŘICETILETÁ hledá upř a charakt. muže
(37-45) k dopisování, s nímž by se mohla po
dělit o starosti. Zatím nežiji sama, přesto
jsem velice opuštěná a nevím, jak dál. "Nej
raději Frankfurt, Wlesbaden a okolí" 8433
OZVE SE AKADEMIK střed, věku, který po
letech existenčn. boje v cizině ještě neztratil
mladistvého ducha a smysl pro romantiku?
"Medícus 43 9 " 8434
ČECH 40/165, vl, vinou rozved., dva roky v
Bavorsku, hledá protějšek nejen na neděli.
"Začínat znovu" 8435

MODROOKÝ pohledný VŠ 27/174/72, pův. z
Moravy, německý azyl, hledá dívku, kterou
chce mít rád. Máš-li ráda vše co je pěkné,
libí se Ti sport a nebojíš se. tak mi napiš!
"Nejradéji Bavorsko, odpovím všem" 8437
ČECHOŠVÝCAR 44/180/90, rozv., nechce být
sám. Mám zájem o sport, např. tenis,
lyžováni a cestováni. Ovze se osamělá do
45 let? "Widder" 8436
PRAVNlK, 34/176. dosud svobodný, se
znalosti němčiny a franštiny, žijíc! ještě
v ČSSR. s všestran. zájmy, hledá přítelkyni
z druhé strany' i k vážnějším záměrům "Ná
rodnost nerozhoduje" č 8207

ČESTNÉHO a charakterního přítele hledá
kultiv., sport., samost. 57/165 ze 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 hladá žlvotnú partnerku. Nefajčím. nepijem. luxus a bohatstvo Ti nemožem zaru
čit, len príatelštvo, toleranciu, úprimnost
a něhu. "Dúfam, že Ta najdem" 8315
VE ZNAMENÍ BÝKA narozený Cech, pod
nikavý soukromník, sport, typ, 58/80/180,
který rád tancuje, lyžuje, plave a cestuje,
hledá partnerku plnou pochopeni. "Vedvou
se to lépe táhne" 8317
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, není však pod
mínkou. Prosím o výměnu fota "Jen čestné
jednám"' 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 mé vše co je pěkné
Prosím foto, "odepíši všem" 8320
VDOVA Cs. PŮVODU 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 najít
uplatnění v oboru "chemie" 8322

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
DOBŘE VYPADAJÍCÍ soukromý podnikatel
v Kanadě hledá hezkou, plnošt, přítelkyni
(38-44). nejradéji zubní techničku (laborantku). "Ontario" 8325
KDO POMŮŽE SŇATKEM 32letému Pražá
kovi k legálnímu odchodu z ČSSR? Odmě
na 5000,- DM "Serióznost" 8326

Cech 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
marné sponzora do Kanady Hrozí mi až tří
leté další čekáni v Itálii, bez podpory, bez
povolení k práci. Jsem pracovitá, všestran
ná. nezklamu Vás Prosím pomozte! Adresa
Alena Krbálková. Sporting Residence. 470
via Aurelia. 1-00165 Roma.
(Inz.č 8328)
SYMPATICKÁ ŽENA, športový typ. úradníčka 40/168/62 hladá muža na spolužitie.
"Vo dvojici sa to lepšie tahá" 8331

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
Čtyř- až šestinásobné zvětšení kapitálu!
Zamýšlíte podnikat? Chcete si za nízkých úrokových sazeb
peníze půjčit a na vysoké je ukládat?
švýcarské bankovnictví a pojišťovnictví skýtá nejvyšši možnou
záruku solidnosti a bezpečí. Nejsme vázáni žádnou společnosti;
můžete se spolehnout, že Vám objektivně poradíme spojení,
které je pro Vás osobně nejvýhodnějši.
Velice záleží na tom, do jakých rukou se dostanete, kam sahají
možnosti příslušného pracovníka.
Znáte desatero výhod POJIŠTĚNI VAŠEHO KAPITÁLOVÉHO
SPOŘENI VE ŠVÝCARSKU? Víte jak splátky z ciziny dQ Švýcar
ska platit, jaká skladba pojistky je pro Vás osobně, nejvýhodnějši?'
Rádi Vám vše vysvětlíme v naši mateřštině, rádi Vám neutrálně
poradíme.
Váš Hubert Pazdera
fůr Versicherungs-. Finonz- und Unfernehmensberotung
50Wie ,rnmobiiienhQnciei und

Kreuzplatz 20, CH-8008 Zúrich (Schwelz)
'i—"~Tť\
Telefon: 932 32 22
Předvolba ze Švýcarska: 01
Předvolba z Německa: 00411, z Velké Británie: 010411
Provoz 24 hodin denně, také v neděli a o svátcích.

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

Mag. Zdeněk Motloch
Hauptstr. 29/26, A-2332 Hennersdorf, tel. (02235) 815 67
MORAVANKA s kanadským občanstvím,
40/168, ekonomka, rozv. bezdét., hledá
charakt., pohledného, vzdél., podnikavého
krajana 40-48, se smyslem pro humor, za
úč. sňatku. "Společný domov v Kanadě”
8329

ČECHOAMERIČAN, 30, z amer. středo
západu hledá partnerku kolem třiceti ke
společnému “vacation backpacking" 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
porozumění" 8333
JSEM HODNÉ SAMA. Ač nejsem ještě
zcela volná, ráda bych našla spolehl, přítele
vyšší a silnější postavy do 48 let (není
podm.), pok. možno ve Švýcarsku. "Tel.
čislo vítáno“ 8334
HLEDÁM PARTNERKU se smyslem pro
humor, citem pro uměni, sportovního du
cha i těla, toužící po plném a vyrovn. životě
a schopnou respektovat pravidla společné
hry. Jsem Čech, 43/176, žiji ve Francii "ne
zrovna špatně“ 8335

HLEDÁM KRAJANKU, evt s dítětem, která
pomůže sňatkem abstinentovi a nekuř .
23/175. tč. v Rakousku, najít "nový domov
v Německu" č 8204

SEZNAMOVACÍ INZERÁTY jsou bezplatná
služba, kterou poskytujeme našim osamě
lým předplatiteiům — je zahrnuta v uhra
zeném ročním předplatném Práva lidu,
které činí 20,- DM Pro nečtenáře PL činí
poplatek za otištění Inzerátu nepřesahující
ho 5 tiskových řádků jednorázově 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.-

Nabídka služeb
Bioelektronlkou
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 měřeni 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.

INGENIEURBURO

MILOŠ HRABÁK
Wallstr. 54, D-7890 Waldshut-Tiengen 1

Nemovitosti
• DOMY VE ŠPANĚLSKU za výhodné
ceny už od 60 tisíc švýc. franků opět
na prodej. Zajistíme financováni na
50% ceny, výborná možnost celoroč
ního pronájmu.
Info: Agentur Pazdera, CH-8008 Zú
rich, adr. a tel viz plošný inzerát.

Pojištění
CÁKÁTE NÁVŠTĚVU z Českosloven
ska alebo iného štátu? Iste Vám príde
•vhod možnost výhodné uzavriet ne
mocenské a úrazové poistenie (nie
je věková hranica). Informujte sa na
adr.: Vladimír Sýkora, 1501 Stearns
Hill Road, Waltham, MA 02154. USA,
tel. (617) 647-0135. Služba 24 hodin
denne, 365 dní do roka.
NÁVŠTĚVY Z ČSSR - a ze zahraničí
vůbec — se mohou někdy stát závaž
ným problémem a takřka neřešitelnou
finanční zátěži. Pro klidný spánek
Váš a Vašich 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, není
překvapen. Nezávazně Vám poskytne
podrobné informace Agentur Pazdera,
adresa a telefon na této straně vlevo
dole. Můžete se dovolat 24 hodin
denně, i v neděli a ve svátek.

Stoprocentní
— a okamžité financování nemo
vitosti (bytů, domů, pozemků,
firem);
— zajištěni v připadá nemoci, ne
zaměstnanosti, stáři, pracovní
neschopnosti;
— půjčky a pojištění všeho druhu
nabízí: Zdeněk Kedroutek, KurfOrstenstr. 16, D-8034 Germerlng bel
Múnchen, tel. (089) 841 40 18
ODBORNÉ, NEZÁVAZNÉ, SERIOZNĚ
poradí našim krajanům ve Švýcarsku
v jakýchkoli pojišťovacích otázkách
Karel Kukal, HELVETIA — Versicherungen. Hungerberqstr. 27/16
CH-8046 Zurich, tel. (01) 209 54 94
SERIÓZNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEHO DRU
HU ve Spolkové republice Německo:
Zdeněk Kedroutek. Kurfúrstenstr. 16. D-8034 Germering bei Mún
chen. tel. (089) 841 40 18

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

LÉKAŘI,

s nimiž se domluvíte
česky nebo slovenský
Dr. med. Jaroslav Bouz. praktický lékař,
A-3283 St Anton/Jessnitz, tel (07482) 84 50
Dr. med. Katarlna Matěj, dětská lekárka,
Kólner Str 28, D-5600 Wuppertal 1. tel
(0202) 42 15 00
MUDr. Vládo Llpták, odb lekár pre vnútorne choroby. Zelínkagasse 12. A-1010 Wien,
tel. (0222) 533 58 34
MUDr. Stanislav štěrba, univ doc odb
lékař pro vnitř choroby. Simmeringer Haupt
str 80. A-1110 Wien. tel. (0222) 74 12 08
MUDr. Jarmila Vašíčková, dětská lékařka,
MUDr. Luděk Vašíček, praktický lékař.
Schulstr 20, D-7176 Braunsbach, tel (07906)
595
Dr. med. Svétomlr Woll, odb lékař pro dermatologii a venerologii, Althofstr 46. D-4330
Můhlheim-Ruhr, tel. (0208) 36 09 08
Dr. med. Otakar Zoufalý sen..
Dr. med. Otakar Zoufalý Jun., praktičtí léka
ři. Brenzstr. 2. D-7265 Neubulach 1. tel
(07053) 60 80
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Překlady

AFCR

BADENSKO: Úředně ověřené překlady
osob, dokladů z češtiny, slov a ruštiny do
němčiny a naopak provádím levné (hobbyčlnnost). Podle opěrných údajů vyřídím
v uved jazycích též korespondenci s úřady.
•p Rulfová-Schlegel
Mainaustr 194a. D-7750 Konstanz
tel. (07531) 321 58

PORADY novým Cs. uprchlíkům

BADENSKO: Ověřené překlady dokumentů
a jiných podkladů z (do) češtiny, slovenštiny,
a ruštiny, tlumočení u soudů a úřadů provádí
odborně přls. soudní tlumočník a překladatel
• un. prol. Dr. Otakar Nahodil, DrSc, BDL)
Zaslusstr. 124. D-7800 Frelburg I Br
tel (0761) 70 04 54

BAVORSKO: Úředně ověřené překlady z češ
tiny do němčiny a naopak provádí rychle
a spolehlivě a u úřadů tlumočí .
• Blanka Báji, M A., členka BDŮ
Praetórlusweg 6/I, D-8000 Múnchen 83
tel (089) 637 14 86

FE-NX

BAVORSKO: Ověřené překlady z češtiny do
němčiny a angličtiny a naopak
• Ladislav Santiago da 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 zkušenosti (azylové a trestní ří
zení. polic, a tr. právo, listiny)
• Roland Richter, Dlpl. Verwaltungsrat (FH)
Steinstr. 46, D-8000 Múnchen 80
tel (089) 48 65 79 nebo 67 49 69

Rúckertstrofie 59
6000 Frankfurt l
■a? 069-4960)37

BAVORSKO: Úředně ověř překlady veške
rých dokladů z češtiny a slovenštiny do
němčiny a naopak provádí rychle, levné a
spolehlivě odborné 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
Heinrlch-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 spolehlivé provede soudní tlu
močnice a dlpl. překladatelka
• Olga Kasper
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
Tannenstr. 2. D-6250 Limburg 9
tel. (06431) 423 63
PORÝNÍ: Překlady z češtiny do němčiny
a obrácené — ověřené — jakož 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 Dusseldorf 1
tel. (0211) 680 26 26 /večer/

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 Táby. Sverige
tel (0047) 01800 /MBS/ nebo 08-756 96 30
ŠVÝCARSKO: Překlady dokladů provádí pro
vešk oficiální účely, vč. nabytí cizího a zproš
těni čs občanství, do tři dnů za sazby o 50-70%
nižší než překl. instituce soudní tlumočník
a překladatel
• Ing. Jití Komárek, Uc. oec
Greifenseestr. 19, CH-8050 Zúrlch
tel (01) 312 00 24

USA: Veškeré ověřené překlady z češtiny,
slovenštiny, polštiny, němčiny, francouz
štiny. angličtiny (a do těchto jazyků) veške
rých dokladů a dopisů provádí rychle a levné
a u soudů tlumočí překladatel a tlumočník
• Fred Franka
246 West Washington St, San Diego. CA 92103
tel. (619) 295-8953
USA: Notářsky ověřené překlady veškerých
dokladů a dopisů, tlumočeni u soudů, úřadů
a instituci odborně, rychle, spolehlivé a levné
provádí soudní tlumočník a překladatel
• Jan J. Neumann. Ph. D.
3002 Nauqatuck Ave.. San Diego,
CA 92117-2527
tel.(619)273-4044

Pohostinství

AMERICAN FUND FOR
CZECHOSLOVAK REFUGEES
AMERICKÝ FOND PRO
ČESKOSLOVENSKÉ UPRCHLÍKY
v Mnichově:
Reichenbachstrasse 12/1
D-8000 Múnchen 5
tel (089) 26 07 132
ve Vídni:
Gumpendorferstrasse 5a/2
A-1060 Wíen VI
tel (0222) 56 34 75 nebo 56 34 94
v Tralsklrchenu:
registrační budova tábora I patro, dveče číslo 45
v Kanadě:
Box 392
Port Credlt P. S.
Mississauga, On. L5G 4M1

V KOLÍNĚ NAD RÝNEM zřídilo Výcho
doevropské kulturní a osvětové stře
disko IGNIS Informační službu pro
azylanty a vystěhovalce ze střední
a východní Evropy. Telefon (0221)
72 51 05.
ELIŠKA KOTRBOVÁ, právní zástup
kyně v záležitostech souvisejících
s čs. právem, oznamuje novou adresu
své kanceláře: Schelllngstr. 48. D-8000
Múnchen 40. tel. (089) 271 83 55.

PLÁNUJETE DOVOLENOU
NA FLORIDĚ?

KAREL SLEZÁK z Děčína, nyní v Ra
kousku: Děkujeme za velice zajímavý
dopis s přílohami. Odpovědět jsme
bohužel nemohli, protože chyběla
zpáteční adresa. Prosím ozvete se.

ŘIDIČI KAMIONŮ! Hledáme zkušené
řidiče pro dálkovou dopravu v USA.
Pomůžeme při získání řidičského prů
kazu pro kamiony. Přestěhování není
nutné. Velmi výhodné platové pod
mínky. Pište na adr.. Inpex USA. P.O.
Box 348, Revere, MA 02151. tel. (617)
284-3531.
ČESKÁ RESTAURACE v podhůří ba
vorských Alp hledá slušného a pra
covitého číšníka nebo servírku za vý
hodných platových podmínek v mla
dém a veselém pracovním kolektivu.
Základní jazykové znalosti němčiny
jsou podmínkou. Nástup 20. prosince
nebo podle dohody. Písemné nabídky
na adr.: Gasthaus Wildbachklause,
Bgm. — Martin Str. 7, D-8964 Nessel
wang-Reichenbach, tel. (08361) 795.

WEST

OST

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, bulhar-

ština, čeština, čínština, francouzština, ho
landština, italština, madarština, němčina,
polština, rumunština, ruština, slovenština,
srbochorvatština, španělština aj. Vyžádejte
si naši podrobnou nabídku.

Dipl.lng. Albert Matěj
Oberer Grifflenberg 138
D-5600 Wuppertal 1
Telefon (0202)42 15 00

Antonín Měšťan und Věra Měšťanova

Wórterbuch zu Karel Hynek Mácha:
„Máj“
Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven, Band 30
1988. VI, 198 Seiten. Geb. DM 76,-. ISBN 3-412-00188-0

Die Verserzáhlung Máj (Der Mai) ist das wichtigste Werk der tschechischen Romantik. Es
wurde mehrmals ins Deutsche iibersetzt underscheint jetzt im Bóhlau-Verlag. Der Text gehort
zu den meistgelesenen Werken der tschechischen Literatur sowohl in der Tschechoslowakei
ais auch tm Ausland. In unserem Wórterbuch wurde auch die Wortfrequenz angegeben — sie
gibt eine Vorstellung uber den Wortschatz a) in Máj, b) bei K. H. Mácha, c) in der Zeit der
tschechischen Romantik.
Erstmals erscheint damit ein tschechisch-deutsches Wórterbuch und Frequenzwórterbuch.

BÓHLAU VERLAG KÓLN WIEN

Navštivte krajanský motel
WILDBACHKLAUSE je česká restaura
ce s kavárnou v podhůří bavorských
Alp. Přívětivá, rustikální atmosféra,
180 míst, výtečná kuchyně s mnoha
českými a mezinárodními jídly. V zimě
podmínky pro sjezdové lyžováni i na
běžky přímo v místě. V létě vyhřívaný
bazén, sluneční terasa se 100 místy,
tenis a nádherné horské túry. Děti ví
tány. V místě je možno se ubytovat v
rekreačních chatách (rezervace: tel.
08361/616). Na Vaši návštěvu se těši
krajané Hrdlička a Fanta.
WILDBACHKLAUSE
Bgm.-MartinstraBe 8
D-8964 Nesselwang-Reichenbach
Telefon 108361) 795

NAVŠTIVTE NAŠI RESTAURACI v
Neuhofenu u Ludwigshafenu. Nabí
zíme Vám nejen dobrou kuchyni a pří
jemné prostředí, ale také prostory do
600 míst vhodné pro menši i větší pří
ležitosti — svatby, zábavy, schůze,
srazy apod. Těšíme se na Vásl
Miloslav Bohn, TuS Gaststátte
Jahnstra/3e25
D-6708 Neuhofen (Pfalz)
tel. (06236) 54738

Co se chystá
PLES ČECHŮ A SLOVÁKŮ ve Frank
furtu. v pořadí už dvanáctý, bude v so
botu 11. února v Palmengartenu. Po
sezení ve čtyřech sálech, dvě hudby
a extra diskotéka. Autobusový zájezd
z Norimberka přes Stuttgart a Karlsruhe a nazpět (sobota-nedéle) Bližší
informace: DIALOG ve Frankfurtu i
v Mnichově.
FILMOVÉ ČTVRTKY na mnichov
ském Velehradě v Keruzstrasse 16 se
počínaje prvním čtvrtkem v říjnu po
řádají vždy jednou za dva týdny až do
20. prosince — pokaždé ve 20. hodin.
Podzimní program je vyhrazen pře
hlídce nových filmu režisérky Věry
Chytilové. Informace: Knihkupectví
DIALOG v Mnichově, tel. 52 57 10 —ve
všední dny odpoledne, v sobotu do
poledne.

JASMÍN villa

Různé

801 S. Oceán Blvd.
Pompano Beach, Florida 33062

HLEDÁ SE REPORTÉR, Literárky a
případně i jiné politické a kulturní ča
sopisy z Československa 1968-69 (až
do zákazu). Zájem je pokud možno
o kompletní soubory v dobrém stavu.
Nabídku s uvedením titulů, čísel a po
žadované ceny zašlete na adresu PolVerlagu, Postfach 13 09 31. D-5600
Wuppertal 1.
KOMPLETNÍ SADU prvních deseti
ročníků exil. Práva lidu (1978-87) pro
dám za US$ 90,- "V bezvadném stavu."

Tel: (305) 941-7930

Těšíme se na Vás,

Lajoš a Janet Naňákovl

Práci hledají

ČESKÉ KNIHY exilové i domácí, starší
i nové, koupím nebo vyměním. Shá
ním vše od Voskovce a Wericha včetně
pohádek, také nahrávky tzv. budova
telských písní padesátých let. Antonín
Tichov. WertingerStr. 91, D-8900Augsburg.

ČECH žijící 1 rok v SRN. býv. vedoucí
pracovník, vyuč, kuchař s praxí 25 let.
hledá zaměstnání v oboru kuchař za
výhod, platových podmínek. "Kde
koliv s ubytováním".
TALENTOVANÝ KOMPONISTA,
aranžér-hudebník (více nástrojů) pů
vodem z Prahy, hledá kontakt Adr.:
Jiří Janka, Leinberger Str. 6, D-4600
Dortmund 1. tel. (0231) 51 64 63.
DECHOVÉ NÁSTROJE: Vyučený mechanik
dech, nástrojů s provozní praxi fy Amati
- plechy a strojiva - hledá práci v oboru.
Adr.: D. Hromádka. # 603,10135-120 St, Edmonton, Alta T5K 2A1, Canada.

ING. STÁVÁŠ, obor pozemní stavby. 27 let,
hledá zajímavou práci v oboru i mimo něj.
Jsem šikovný, práce se nebojím a umím vý
borně německy. "Nejraději Bavorsko, kraja
né pomozte!"
DIPL. PEDAGOG, všestr. založený, adaptibilni. 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, od r. 1986
s rod. v SRN. hledá možnost uplatněni.
"Kdekoliv v Německu".
DIPL. ING. (38) méř., řídicí a vyp. elektro
nika. tč. v SRN, angl., něm., bohatápraxeve
vývoji a projekci, hledá práci v oboru i for
mou "Sponsorování".

NÁVRHÁŘKA v oboru ruční pleteni s 25letou úspěšnou praxi (něm. st. obč ) hledá
práci kdekoliv. Možno i dálkové, 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"

688 QUEEN STR. WEST. TORONTO, ON. M6J 1E5, TEL. (416) 360-3800

Kdo zná adresu?
NĚMECKÁ POŠTA nám vrátila pét
zásilek s Právem lidu 3/88 jako nedo
ručené. Byly adresovány na Petra
Sehnala. Romana Fafka a na naše
dlouholeté čtenáře Kristu Markovou,
Kamila Benu a manžele Marinovovi.

Práci nabízejí

Novozaložená etnická cestovná kancelária NITRA TRA VEL ponuka
Vám svoje služby. Vybavujeme:
•Cestovanie do celého světa.
•Cenove výhodné skupinové lety z Československa do Kanady.
•Notářsky overené pozvanie pre návštevnikov z Československa.
•Notářsky overené překlady osobných dokladov.
•Pasy, víza, notářské služby.

Pracovný čas: Pondelok-piatok: 9.00-17.00 hod. Sobota: 9.00-12.00 hod.
Majitelka: Blanka Martinček — Manager: Milá Výrostkové a Eva Sabol.

MANHATTANSKÁ DVOJČATA
VE VĚTRU
Foto: Bohumil "Bob" Krčil

DĚKUJEME
NA TISKOVÝ FOND Práva lidu přispěli
(anebo předplatné dobrovolné za
okrouhlili směrem nahoru) naši čtenáři
dr. J. Bouz v Rakousku, M. Pálková ve
Švýcarsku, J. Berwid-Buquoy, A.
Friese. H.P. Heinrichs, F. Herold, M.
Petrželka, J. Skrovný a M. Zima z Ně
mecka, P. J Kolmes a J Bláhová z Ho
landska, V. Vachler z Francie. V. Hant z
Norska, dr. J. Krejčí, M. Miessler a E.
Poche z Velké Británie, J. Drábek, J.
Plšek a dr. J. Urbánek z Kanady a L.
Favorite, M. Kerner. M. Spáčil. E. Stár
ková a F. Uhlířová ze Spojených států.
Všem srdečně děkujeme.

Nabídka služeb
K POSLECHU I TANCI při svatbách,
plesech, oslavách narozenin a jubilei
Vám profesionálně zahraje kompletní
kapela o jediném muži: Georgie 1 Mann
Profiband! Bližší informace: Jiří Galarovič, Leinberger Str. 6, D-4600 Dort
mund 1, tel. (0231) 51 64 63.

ČESKÝ ŠTUKATÉR restauruje a do
plňuje starý, zanedbaný štuk. Vytvá
řím též nový s vlastními motivy. Pracuji
levně, spolehlivě, čistě a rychle. Ně
mecko. tel. (040) 851 13 89.
MAŠINKA KAPUT? Zlaté české ruce
opraví kdeco — např. rozbitou pračku,
myčku a jiné spotřebiče — odborně,
rychle levné, pokud bydlíte v Kolíně
n. R. a okolí. Tel. (0221) 88 18 40.

BIOFEEDBACK: Vyžádejte si nezá
vazně nabídku naSich moderních pří
strojů (také pro TV). Pište česky, slo
venský nebo německy na zn. "Elektrobiologie" na adr. Pol-Verlagu.

HISTORIK KOUPÍ (nebo vymění za
jiné) publikace, týkající se období pro
tektorátu Čechy a Morava 1939-45 a
zahraň, odboje, vydané v Českoslo
vensku v letech 1945-71. "Pro soukro
mý účel."
STARÉ KLAVÍRNÍ NOTY (klasické i
taneční) na prodej. Tel. Německo
(02234) 571 73.

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.
IDEÁLNÍ REKLAMA pro hotely, res
taurace a jiné podniky: deštníky, slu
nečníky a obří slunečníky v různých
kvalitách s emblémem vašeho podniku
na objednávku. Pro krajany sleva
Žádejte prospekt telefonicky na č
(07727) 74 18 či písemné na adr.:
Firma Olina u. Manfred Mohr.
Herdgasse 3, D-7741 Vóhrenbach.

HYPNOMASTER — elektronické za
vedeni meditace. Podrobné informace
o této a řadě dalších moderních po
můcek si můžete bezplatně vyžádat na
adrese Pol-Verlagu pod značkou "Bio
technologie. "

Obchodní spojení
LÉKAŘSKÉ PRAXE v celém světě, při
podnikání, financování, půjčkách, po
jištění, prodeji a koupi lék. praxí a jiných
firem krajanům neutrálně poradi Agen
tur Pazdera, Kreuzplatz 20, CH-8008
Zúrich, 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. praxi, 10 let samo
statný. Prostor pro společné podnikákání: Dússeldorf. Kóln. Essen. Wup
pertal. Zn "Svědomitost".
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Návrat Jakuba Hláska

Odjinud

Když se letos 22. ledna ve francouzském městečku Valonce jakýsi 25letý
mladík v autu stal oběti těžké dopravní nehody, přinesly o tom zprávu
nejen místní noviny, ale všechny evropské sportovní agentury. Z ne
známého cizince se totiž vyklubal přední světový tenista a švýcarský
hráč č. 1, Jakub Hlásek. Zranění, která mladý sportovec při karambolážl
utrpěl, byla dosti nebezpečná. Po nesnadné, ale úspěšné léčbě a re
konvalescenci se však mladý Čechošvýcar znovu zapojil do turnajové
ho děni.
Stalo se tak počátkem května na mezi
národním mistrovství Bavorska v Mni
chově. V bavorské metropoli sice od
počatý Hlásek ještě novou díru do svě
ta neudělal (vypadl v osmifinále). ale
byl to první důležitý krok na nové cestě
nahoru. Za dva týdny poté, na WorldCupu v Dússeldorfu, si už vedl velmi
dobře a ve švýcarském družstvu pora
zil mi výborného Američana Mayotta
(č. 3 v USA) a nebezpečnou argentin
skou houževnatku Jaiteho.
Jakubova zraněni po autonehodě byla
dost ošklivá: četné otevřené rány a po
hmožděniny, tři zlomená žebra. Nej
větší starost působila ovšem zlomená
člunkovitá kost v kloubu pravé ruky.
Hlásek je od 1983 tenisovým profesio
nálem, malér ve Francii mohl znamenat
konec jeho slibné sportovní dráhy.
Všechny zlomené kosti nakonec pod
dohledem švýcarských odborníků
dobře srostly.
Jakub se narodil v Praze roku 1963 do
sportovní rodiny. Jeho otec byl náru
živým hráčem ledního hokeje a dopra
coval se až do národního mužstva.
V létě hrál typický čs. doplňkový sport
— tenis. Jablko nepadlo daleko od
stromu: po vzoru otce a ve slavné tra
dici "obojetných" hráčů jako Jaroslav
Drobný a Vladimír Zábrodský stál Ja
koubek od nejútlejšího mládi na ledě
a na antuce (obojí na pražské Štvani
ci) a třímal střídavě hokejku a teniso
vou raketu.
Než se však stačil rozehrát, přišlo nehudební Pražské jaro 1968 a s nim
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sovětská okupace Táta byl nejen čle
nem národního týmu, ale i přesvědče
ným demoratem: utekl s celou rodi
nou do švýcarského exilu V klasické
zemi zimních sportů to Jakuba od po
čátku táhlo více k lednímu hokeji.
Ve 12 letech se již se zdarem tumloval
v národním mužstvu švýcarské mlá
deže. Jednoho dne ho však těžké zra
něni ve hře (smůla tehdy jako nyní!)
vrhlo zpět, zastavilo vývoj a perspekti
vu. Naštěstí měl sportovní alternativu,
protože tenisu nikdy nezanechal. Pro
svůj přestup k tenistům uvádí Hlásek
ještě druhý důvod: "Jsem i nd i vid ual ista Chci se dostat na špičku vlastní
silou, ne v mužstvu pomocí jiných."
Po opuštěni lední plochy se tenis stal
Jakubovi alfou a omegou života. Obě
toval mu vše. i gymnázium, které v 18
letech opustil Vytyčil si za cil, dostat
se mezi 10 nejlepšich tenistů světa
Talent, ctižádost, silná vůle a dlouhý
dech mu k tomu nechyběly. Získat
vedoucí pozici v nové vlasti mu nedalo
moc práce Pak začal hrát mezinárod
ně a porážet esa tenisových velmocí.
Američany, Cechy. Švédy Na světo
vém computerovém žebříčku brzy
přeskočil 50 příčku. Koncem sezóny
1986 se zařadil mezi prvních 25 hráčů.
Velký počet účastí na čtvrt — a semi
finálových zápasech řadí Hláska k nej
stabilnějším borcům. US Open 1987
prohrál teprve ve 3. kole s Mečířem
po tuhém čtyřsadovém boji. Základem
Jakubovy solidní hry bez zřetelných
slabin je jeho vysoká atletická postava,
jež mu umožňuje dobrou hru na síti
Velmi silné podání a široký repertoár
úderů doplňují fyzické předpoklady.
Jako útočný hráč se nespokojuje pin
káním od základní čáry. Prohozy pro
tivníka jsou jeho specialitou. Obávaná
a obdivovaná je jeho "hra hlavou",
schopnost pestrou paletu úderů správ
né a včas uplatnit, chytře se dostat
do hry. V tom se náramně podobá Iva
nu Lendlovi, jenž je ostatně jeho vel
kým vzorem
Přes své dobré umístění zatím ještě
žádný turnaj série Grand prix nevy
hrál (v Holandsku byl dvakrát ve finá
le), ale to mu moc nevadí: "Hraji sotva
na menších turnajích. Ty velké mě
jednoduše víc baví. Maji náročnější
charakter a vyrovnanější pole hráčů.
V prvních kolech může každý porazit
každého. Velké turnaje jsou pro mne
větší výzvou."
Ve volném čase se Hlásek ohání pale
tou s barvami, plátnem a štětcem. Na
tzv. normálního tenistu je jeho malíř
ský zájem značnou raritou. Ale vzpo
meňme jen na Argentince G Vilase.
který píše lyrické básně a na naši Mar
tinu, jež je výtečnou architektkou a
dekoratérkou
Ke svému tvůrčímu hobby se blonďák
Jakub přiznává bez okolků: "Maluji
velmi rád. Mým snem je otevřít si ga
lerii po skončení tenisové kariéry."
Na své malby je jaksepatří pyšný, ho
voří o nich jako o obrazech ve "Hlás
kové stylu". Mezi jeho učiteli neni
nikdo menši než jeho slavný "krajan"
Italošvýcar Alberto Giocometti a Angli
čan Henry Moore, největší výtvarný
umělec 70. let.
Silné protiklady uměleckých a spor
tovních napěťových poli zřejmé Jakuba
Hláska přitahuji v soukromí i na dvorci.

PAVEL STILLER

A na závěr
. . JSEM DĚLNÍK a nikdy jsem
se za to nestyděl, i když vim. že to
dneska nic moc neznamená. Pro
větSinu lidi je fabrika to posled
ní ..
(Citát slov sedmačtyřlcetlletého dělníka
Ladislava Stana z vokovlcké Arltmy v repor
táži Jiřího Fraňka, Mladý svět 38’88. Struč
něji. výstižněji — a otřesněji — nelze bilanci
"reálného socialismu" po čtyřiceti letech
panství KSČ vyjádřit.)

■ V kalendáři naskočily osmičky
(1948-1968}, dávno zvadlé argumenty
vystrčily čerstvé hlavičky, domácí
i exilové hvozdy Sumi nasládlými re
miniscencemi. Ale konec konců, mohli
jsme si říct, proč ne! Proč by svého
výročí reformní komunisté nevzpomí
nali. proč by si neposteskli, iaké to
mohlo být. kdyby . . Poraženi často
věří, že na jejich slova dojde a sázejí
na zázrak nebo aspoň na obrat. A tak
isme, my ostatní, způsobně mlčeli a
nehlásili se o slovo. Teď však, jak pře
desláno. jsme bylí veřejně vyzváni k
"přezkoumáni svých soudů" o Praž
ském jaru. Vyhovíme tedy. Už také
proto, že ta jubilejní euforie přece jen
né/aké škody natropila. Zejména ve
"spřátelené cizině", jak zni floskule

NÁVRAT Z REÁLNÉHO KAPITALISMU. (Momentka z dálnice Norimberk-Regensburg směrem k čs. hranici.)
Foto: Václav Hora

K pětasedmdesátinám Královny sportů
Mnohé příznivce "královny" sportu náš titulek asi překvapí. Copak je
lehká atletika tak mladá? Vždyťuž byla součásti starořeckých olympiád
— i těch prvních moderních. Ano, jenže Mezinárodni atletická federace
byla založena až v roce 1912. Pravidla byla sjednocena, a od té doby se
vedou i oficiální světové rekordy. Letošní mistrovství světa v ňímě bylo
tedy oslavou 75 let "královny sportu”.
Nemíním tu komentovat jeho průběh
ani statistický rozebírat pokrok, jaký
atletika za tři čtvrtiny století udělala.
Byl velký. Vždyť např. ženy dnes bě
hají maratón rychleji než Zátopek
v Helsinkách . . . Chci jen čtenářům
připomenout některé velké postavy
atletické historie. Jména všech re
kordmanů a držitelů medajlí by vydala
na menši telefonní seznam. Nemám jej
před sebou — takže se jen pokusím
vzpomenout si od každého písmene
abecedy na jedno význačné jméno
Vy, kteří se o atletiku zajímáte, můžete
to zkusit také Shodneme se? Určité
ne Vždyť atletická historie je na slavná
jména bohatá jako málokterý sport

AOUITA (Maroko) —pravděpodobně
nejlepši běžec všech dob. Světová
třída na všech tratích kromě sprin
térských
BANNISTER (V Británie) —Prolomil
kdysi bájnou hranici čtyř minut v běhu
na anglickou míli.
CLARKE (Austrálie) — Mnohonásob
ný světový rekordman Vytrvalec, který
nikdy nezvítězil na OH Zátopek mu
věnoval jednu ze svých zlatých medajlí
ČUDINA (SSSR) — Všestranná atletka padesátých let.
DANĚK (CSSR) — Nejlepši diskař
Aby se jím stal, potřeboval přibrat na
váze. Musel tudíž prodat motocykl
ELLIOT (Austrálie) — Nikdy nepora
žený na 1.500 m a míli.
FIKOTOVÁ (CSSR) — Olympijská
vítězka 1956 v hodu diskem. V Melbourne také poznala svého budoucího
manžela, amerického kladiváře H.
Connellyho
GERMAR (SRN) — sprintérský mistr
Evropy 1958
HARY (SRN) — současník Germana.
vítěz stovky v Římě.
CHROMIK (Polsko) — zaběhl v Brně
1955 světový rekord na 3.000 m pře
kážek
IHÁROS (Maďarsko) — nejslavnějši
představitel maďarské běžecké školy
středních a dlouhých trati.
JUANTORENA (Kuba) — olympijský
vitěz na 400 a 800 m.
KOCHOVÁ (Vých. Německo) — Chtěl
jsem napsat Kratochvílová, ale to by
mé čtenáři podezřívali ze zaujatosti
vůči vých. Němcům. Velké soupeřky,
které srazily rekord na 400 m na sluš
nou mužskou úroveň.
LEWIS (USA) — geniální sprintér a
dálkař Novodobý "Owens" — čtyř
násobný vítěz na OH v Los Angeles
MOSES (USA) — téměř neporazitelný
černý překážkář. Vyhrál 128 závodu
za sebou.
NURMI (Finsko) — "Mlčenlivý Fin"
— nejslavnějši předválečný vytrvalec.
OWENS (USA) — hrdina berlínské
olympiády
PRIBILINEC (CSR) — vynikající slo
venský chodec.
RONO (Kenya) — nejlepši běžec světa
sedmdesátých let. Politický bojkot mu
zabránil vyhrát na OH.

LITUJEME: DIÁŘE LETOS NEBUDOU!
Po řadu let dostávali nejpilnějši autoři a spolupracovnici Práva lidu
v době předvánoční jakousi malou kompenzaci za honoráře nikdy ne
placené: plánovací diář na příští rok. Mohli jsme si to dovolit jen proto,
že nákupní cena diářů byla neuvěřitelně výhodná — diky odběru přímo
od výrobce a navíc přidružení naši objednávky jako souběhu k zakázce
podstatně větší, cizí. Neradi zarmucujeme naše spolupracovníky, kteři
se jistě už těší na diářs označením 1989. Avšak výhodný pramen bohu
žel vyschl — a kupovat diáře za běžné ceny si opravdu nemůžeme do
volit. Prosíme všechny postižené a zklamané, aby nám přesto zachovali
přízeň i nadále.
PRÁVO LIDU

REHAK (CSR) — "bronzový" trojskokan na ME 1954.
SKOBLA (CSR) — syn vynikajícího
vzpěrače, mistr Evropy a třetí na olym
piádě ve vrhu koulí.
SAVLAKADZE (SSSR) — překvapivý
gruzínský vítěz ve skoku vysokém na
OH 1960 v Římě
THOMPSON (V Británie) — černý
Angličan, nejvšestrannější atlet světa
všech dob.
ULSPERGER (CSR) - Žák E Zátopka a jeho jediný domácí přemožitel
v běhu na 10 km.
VIRÉN (Finsko) — dokázal. coZátopkovi uniklo o krok: Vyhrát 5 a 10 km
na dvou olympiádách.
WALKER (N Zéland) nestárnoucí
"Kiwi", který uběhl míli pod čtyři mi
nuty více než stokrát!
YOUNG (Austrálie) — Šedesátiletý
farmář, přezdívaný Chiff Gumboots
(gumovky). V těch proháněl krávy na
pastvě celý život — což mu umožnilo
na stará kolena vyhrát závod na tisíc
kilometrů Sydney — Melbourne.
ZÁTOPKOVI (CSR) — Nejslavnějši
manželský pár sportovní historie. Ve
stejný den vyhráli na olympiádě a na
mistrovství Evropy — ve stejný den
(a rok) se i narodili.
ZELENÝ (CSR) —překvapivý světový
rekordman v historicky nečeské disci
plíně — hodu oštěpem.

VÁCLAV ROUDNICKÝ

Důležité upozornění
ADMINISTRACE Práva lidu upozorňu
je zbývajících 110 čtenářů, kteří dosud
nereagovali na účty z počátku roku ani
na upomínky z minulého čtvrtletí, že
dlužné platby za rok 1988 mohou vy
rovnat nejpozdéji do konce roku —
eventuálně jednou částkou s předplat
ným na příští rok. Dosavadní abonenti,
kteří do konce prosince dluh nezaplatí
a také nepožádají o odklad, budou k 1.
lednu 1989 z rozdělovniku vyňati Bez
platné výpovědi ovšem i po zastavení
dodávky pohledávka za rok 1988 zů
stává otevřena a bude vymáhána. Tolik
na vysvětlenou k praxi běžné v každém
vydavatelství pOL-VERLAG

Viděl jsem na mnoha seminářích, kte
ré se letos konaly (a dosud jich neni
konec!), jak si zapáleni bili i barevní
studenti zapisovali polopravdy, proti
mluvy a zbožná přáni, přicházející z tri
buny přednášejících, jimiž z valně části
byli češti reformní komunisté v exilu.
Obávám se, že nám tu narůstá nová le
genda, a těch jsme přece už měli moc
a málo nám prospěly.

PAVEL TIGRID
(v pražském samizdatovém
časopise Obsah, srpen 1988)

. . Sám jsem řadu jazyků studoval,
některé z nich i učíval. Měl jsem také
možnost pracovat v sezóně v Anglii
u firmy Bultins. To byla ta nejlepší
škola jazyků. A za vydělané peníze se
cestovalo Evropou. Jenže potom ně
kdo prohlásil, že hraníce nejsou žádné
korzo a šmytec. Když jsme vloni cou
rali po Skandinávii, domluvili jsme se
anglicky s každým prodavačem, s kaž
dým průvodčím ve vlaku, řidičem auto
busu i s dětmi od /edenácti výše. A Švé
dové pravili: "Vždyťznáte Comeniuse.
že ano, to je náš systém." Lituji. Ko
menského známe, ale /eho systém se
asi vytratil.
(Z čtenářského dopisu Zdeňka Llpovčana z Prahy, který otiskl Mladý svál
36’88. Ten "nékdo" — autor nejapného
výroku, že “hranice nejsou žádné korzo"
— se ostatné Jmenuje dr. Gustáv Husák.)

.. .ZDRAVOTNÝ STAV našich lesov sa
v posledných rokoch vel'mi výrazné
zhoršuje v dósledku přenosu imisií
z priemyselných aglomerácií. Analýzy
potvrdili, že lesy sú zasiahnuté najma
sírou, dusíkom a flórom, čo má za následok zvýšenie kyslosti pódy, čím
vzniká problém projímaniaživin, zhoršovanie vodného režimu rastlín a obmedzenie mikrobiálnej činnosti, čo
spósobuje vznik rozsiahlych lesných
kalamit. Ukazuje sa, že bude třeba
vynaložiťvela úsília na záchranu nášho
lesného bohatstva, ktoré je jedním
z predpokladov rozvoja cestovného
ruchu a turistiky.
. . . PODLÁ VYJADRENIA ministra
lesného a vodného hospodárstva a
drevospracujúceho priemyslu SSR
s. Ing. V. Margitina imisiami najviac
zaťažených lesov je na Hornej Oravě,
Kysuciach, Spiši, v Nízkých Tatrách
a v okolí Jelšavy, Lubenika a Žiaru
nad Hronom. V týchto územiach chradnú a odumierajú nielen menej odolné
ihličnaté dřeviny, ale aj listnáče, narúša sa stabilita a postupné sa rozpadávajú celé lesné komplexy. V sučasnosti je imisiami zaťažená už takmer
třetina lesných porastov, čoje neobyčajne vel’a.

KRÁSY
SLOVENSKA 9/1988

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

Jméno:
Adresa:
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