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Šlo by to vůbec?
JESTLI BY TO VOBEC ŠLO!

POCHOD PRAŽSKÝCH PENDREKÁŘÚ: Dozadu, levá, vpřed ani krok! Brežněvovi pohrobci v Česko
slovensku nasazují poslední rezervy do boje za světlé předvčerejšky. .Dialog" s lidem vedou vodními
děly, slzným plynem, kopanci a obušky. Ale rozklad reakčních struktur už nelze zastavit, brachiální
policejní metody neřeší všeobecnou společenskou krizi. Naopak ji prohlubují.

Brežněvovi pražští pohrobci stojí na ztracené vartě

POLICEJNÍ A JUSTIČNÍ ZVŮLE
NEODVRÁTÍ BANKROT DOGMATIKŮ
„...Lidé byli sráženi na zem, kopáni a biti současně; s rukama
zkroucenýma za zády byli dokopáváni za stálého bití do po
stranních ulic, stavěni čelem k parkujícím vozům s rukama na
hoře a biti velmi cíleně přes nohy, zada a hlavy...“ - V přesné
synchronizaci se scénami tohoto druhu na Václavském náměs
tí usedli ve Vídni zástupci pražského pendrekářského režimu,
aby podepsali Závěrečný dokument KEBS.
Komunistické Československo se zavá
zalo tímto aktem mimo jiné, že bude
„respektovat právo svých občanu aktivně
přispívat jako jednotlivci nebo sdruženi
s jinými k prosazování a ochraně lid
ských práv a základních svobod" a "us
nadňovat přímé kontakty a komunikace
mezi těmi jednotlivci, organizacemi
a institucemi jak uvnitř jednotlivých
účastnických států, tak mezi nimi, a od
straňovat zákonné a administrativní pře
kážky neslučitelné se závěry Konference
o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,
pokud existují".
Inkoust podpisů ještě ani nezaschl, a z
Prahy začaly chodit strašlivé telefonáty:
... Jsou to sadisté, nebijí proto, aby vy
klidili prostor, biji aby způsobili co nejví
ce bolesti!"
... Postarší šedovlasý pán cestou z Kar
lova náměstí do centra narazil na při
pravený pohotovostní pluk NB. Otázal
se tedy nejbližšího příslušníka, co že se
to tady deje. Odpovědi se mu dostalo
ihned - dobře mířeným úderem.“

... V Opletalově ulici jsme viděli mezi
parkujícími vozy ležet malého, asi dva
náctiletého chlapce, do něhož policisté
brutálně kopali “
... Třináctileté děvče šlo z jazykové ško
ly, když ji kdosi zezadu popadl za vla
sy a mrštil s ní do jednoho z policejních
autobusů. Nakonec se ocitla oez peněz
a dokladů kdesi u Nymburka. Domů se
dostala v šoku, velmi pozdě v noci."
... Na Můstku patřil mezi surově zbité
těžce invalidní kamelot, který dole ve
stanici metra denně prodává Večerní
Prahu. Pražané znají jeho charakteristic
kou drobnou /postavičku, která se sotva
vleče, téměř ochrnuté ruce a těžce ar
tikulované výkřiky."
... K zákrokům proti občanům byli vyslá
ni žáci prvních ročníků škol VB. Vyzbro
jeni obušky bili bez rozmyslu každého,
kdo se jim dostal pod ruku, bili s chutí
a krůtě. Jejich tváře i dech jasné svěd
čily o vlivu alkoholu."
... Dav se shlukl kolem policistů bijících
ležícího muže. Po výkřicích z davu, že

se takhle chovalo gestapo, vrhli se po
licisté na kolemstojicí. bili je, chytali
a cpali do antonů. Mezi nimi se ocitl ani
ne šestnáctiletý chlapec, který mířil od
metra do tanečních, teď leží doma s roz
kopnutými ústy a zády rozbitými do ži
vého. "

... Policisté se zřejmě soustředili na mlá
dež. V jednom z antonů byli pouze
čtrnácti- až šestnáctiletí chlapci i dívky.
Po delší jízdě je vysadili na jim nezná
mém místě, načež museli proběhnout
uličkou policistů bijících obušky."

„...Budeme dlouho vzpomínat na pěsti
s obušky mlátící slepě vše kolem. Na
vodní děla, obrněné transportéry, na
slzný plyn, na železné zátarasy, na ne
vídané spousty plných policejních anto
nů a autobusů Prostě, tohle jim neza
pomeneme!“
Ne, z paměti našich lidí tyto scény ne
vymizí. Všechny události lednového „Pa
lachová týdne“ 1989, ale i ty předchá
zející z loňského srpna, října i prosince
vejdou do historie. Aniž bychom chtěli
předbíhat pozdějším soudům, lze prá
vem předpokládat, že pražský leden
1989 pude jednou povazován za důle
žitý mezník dlouhodobě války komunis
tických dogmatiků proti vlastnímu lidu,
snad i za bod rozhodujícího obratu.
Brutální řádění policie - a teror adminis
trativní a justiční, který následoval vzá
pětí a dosud trvá - probudil z letargie
mnoho lidi lhostejných, indiferentních,
programově apolitických. Už dávno
nevznáší veřejný protest jen Charta 77
a několik dalších více či méně izolova
ných skupin.
Spravedlivé mravní rozhořčení nad or
gií násilí proti nevinným lidem přivádí
k občanskému protestu i osobnosti do
sud pevně zakotvené v oficiálních struk
turách - přes tři tisíce nositelů známých
jmen ze všech oborů české a slovenské
kultury a vědy. Jejich podpisy na protest
ních arších proti zvůli jim už navždy po
slouží ke cti Jsme rádi, že mezi nimi
nacházíme tolik sympatických jmen.

Současně vzniká i řada nových nezávis
lých iniciativ. V první řadě je nutno oce
nit Hnutí za občanskou svobodu, jehož
manifest „Demokracii pro všechny“ po
važujeme za dokument dějinného výz
namu. (Chtěli jsme původně přetisknout
plné znění v tomto vydání Prava lidu, leč
nezbylo místo. Snad tedy příště.)
Zároveň lze zaznamenat i zcela nová
seskupení, která „rozšiřují frontu“ do zá
poli dosud klidného a saturovaného. Ob
jevují se „Kluby pro perestrojku“, kterým
se (právem) zdá, že Praha tentokrát na
podobuje sovětský vzor příliš málo a po
malu. dokonce i „Kluby čtenářů sovět
ského tisku“.

Což jsou pouze viditelné špičky ledov
ce Značný ruch vládne na fakultách vy
sokých škol: vylučování studentů-ůčastniku demonstraci ze studia naráží na
otevřený odpor jejich kolegů. A ze schů
zí odborářských i stranických slýcháme,
že se jen s obtížemi daří zablokovat
spoustu nepohodlných otázek z pléna,
které se týkají nepřiměřenosti policej
ních zákroků, ale také závažných eko
nomických otázek, v neposlední řadě
pak problémů materiálné-technického
zásobování, neboť kromě toaletního pa
píru a dámských vložek nejsou momen
tálně k dostáni ani „gaťky“ neboli kalhot
ky. Mnohatýdenní chemický smog nad
Severočeským krajem, ohrožující a po
škozující zdraví statisíců, rovněž nepřis
pěl k popularitě režimu, který kdysi na
stoupil se smělým tvrzením „poručíme
větru, dešti“.
Tvrdé jádro dogmatiku - šéfideolog Foj
tík, tajemník ÚV KSČ Hoffmann zodpo
vědný za „vnitro“ a (pochopitelně) Indra
- stojí zády ke zdi, cítí se občas opuště
ni dokonce i Jakešem, který taktizuje ve
zřetelné snaze, aby neztratil úplné pod
poru Kremlu

Ten článek mne zaujal už po prvním
přečtení. Vyšel v jednom z prosinco
vých čísel Rudého práva, byl rozsáh
lý, podepsali jej tři redaktoři a obsa
hoval dvě myšlenky. Nula celá sedm
desetin myšlenky na autora, to už je
značné procento kovu v hlušině naše
ho tisku. Ani myšlenkovým bohat
stvím mrhat nelze, schoval jsem si
proto noviny na pozdější studium.
Jenže později mi byly ukradeny. Dob
ré zloději tak, potrestá se četbou sám.
Ony dve myšlenky si však pamatuju.
První z obou zněla přibližně takto:
chartiste jsou pěkní ptáci. Říkají jed
no a myslí druhé. Protože i já patřím
k tomuto neorganizovanímu houfu,
zarazil jsem se. Neříkám i ja v Masné
místo „kližka“ „vstřikovací čerpad
lo"? Vím určité, že ne. Možná však
jsem vlažný chartista. Výše podepsanou jazykovou dysfunkci jsem však
neobjevil u žádného mně známého
spolusignatáře, a tak navrhuji celou
tuto myšlenku přenechat dr. Rejdákovi od parapsychologů a více se jí
nezabývat.
Myšlenka druhá a poslední byla vyte
saná z jiného fládru. Prý chartisté
chtějí vrátit poměry v naši zemi před

mají nad hlavami. Toto vše se odehrává
ve světě, který se rychle mění. Může se
v Praze zastavit čas. jestliže už i kre
melský orloj odbíjí novou éru?

• Jestliže už i sovětský tisk otevřeně
píše o 40 miliónech obětí Stalinova běs
něni, jak dlouho ještě chce Praha pěs
tovat devotní kult Stalinova příručího
Klementa Gottwalda?
• Jestliže sovětská vojska už byla donu
cena ustoupit z Afganistánu, Kubánci vy
klidit Angolu a Vietnamci Kambodžu,
jestliže nejvyšší představitelé SSSR
a USA spolu hovoří jako civilizovaní lidé
a navzájem si poskytuji konkrétní důkazy
dobré vůle k řešení krizí tohoto světa,
jak dlouho ještě si chce československý
režim hrát na obleženou pevnost, kde
nikdo nesmí ceknout, protože všude ko
lem číhá nepřítel?
• Jestliže už i Litevci, Lotyši a Estonci,
kavkazské i asijské národy Sovětského
svazu dobývají krok za krokem zpět atri
buty svých nacionálnich kultur, své své
bytnosti a hrdosti, jak dlouho ještě mají
být tato základní a samozřejmá práva
upírána občanům Československa?

To už je přirozené zcela jiná káva.
Tři nositelé dvou myšlenek vypustili
ducha (ech, džina, samozřejmě!)
a člověku to nedá. Vrátit republiku
z dnešního pětadvacátého místa me
zi průmyslovými zeměmi na místo
sedmé, na němž byla před čtyřiceti
lety? Proč ne? Vždyť nevyslovený cíl
našeho urychlení a přestavby je do
hnat Rakousko, někdejší chudobinec
Evropy. Po čtyřiceti letech úmorné
ho budování je to cíl, no řekněme,
překvapivý. Udělali vejsledek, řekl by
Habatko z Mužů v ofsajdu.
Mohu tedy vrátit poměry u nás
o čtyřicet a více let zpět? Pro umu
čení boží, jak? Potřeboval bych k to
mu několik miliónů dělníku. Aby
chodili jako tenkrát do práce ne pře
konávat se a vytrvávat, nýbrž praco
vat. Dělat. Pracovat třeba jen z po
vinnosti, avšak jak nejlépe dovedou.
Kde je dnes vezmu? Generace penzi
stů to ještě umí. Naše generace ales
poň spolehlivé chodí do práce. Ta
mladší a ještě mladší flinka áčka a ani
jí nepřijde na mysl, že by to dělat ne
měla. Čo bych si s ní počal v roce
1947?
Že bych alespoň s kulturou udělal dí
ru do dějin? Nevěřte tomu. Holan. Pe
routka. Profesor Černý. Seifert. Gel.
Halas. To je rok 1947. A co mohu na
bídnout dnes? Umělecké notábly
a publicistické dony. Kulturisty, kteří
úspěšné vzpírají hmotnost svého stát
ně koncesovaného umélectví, avšak
v umění skutečném i v publicistice je
jim trvala přisouzena role siláků toli
ko pouťových. V roce 1947 by za Sva
tého Michala národní umélectví neby
lo. Autor veršů na popravu nevinných
lidí by nebyl považován za básníka.
Ani z tohoto konce nelze vracet po
měry o čtyřicet let zpět.

V roce 1967 jsem se seznámil s člo
věkem, který by byl použitelný. Byl
to bývalý živnostník, odbojář, absol
• Jestliže se za jediný uplynulý rok zhrou vent koncentračního tábora Mauthau
tilo v celém světě na tucet diktatur, jak sen. Zeptal jsem se ho, jak velkou má
dlouho ještě hodlají udržovat mocenský
odbojárskou penzi. Nechápal. Žil
monopol „betonové hlavy“ z KSČ?
v samozřejmém přesvědčení, že za
službu vlasti se neplatí, živnostník je
• Jestliže nezadržitelné rostou sociálně den nacionalisticky. Ještě jednoho ta
demokratická a jiná svobodná hnutí kového znám. Pracuju s ním však,
v Maďarsku, Polsku a Jugoslávii, jak a proto ho nemohu jmenovat; nedal
dlouho ještě hodlá Jakešova garnitura by mi napít piva. A to je všechno?
odolávat obecnému trendu k pluralitě, Skoro všechno. S tak chabými silami
který je imanentní všem moderním spo a instrumenty poměry o čtyřicet let
lečnostem? Nezdá se, že bychom na zpět vracet nebudu.
zodpovězení těchto otázek museli čekat
ješte příliš dlouho. Věci jsou v pohybu, Potřeboval bych k tomu totiž moc vě
cí. Brouky kovaříky a chrousty, vrab
pohyb se zrychluje.
Vést nevyhlášenou válku proti celé spo ce a dravce, zajíce do polí a pitnou
lečnosti může jen šílenec. Vyhrát ji totiž vodu do kohoutků, mistry s bílými lí
mečky a s autoritou, manažery prů
nelze.
. .
a manažery duchovni, kan
JIRILOEWY myslové
tory do škol. Aby od triviálních
školiček učili déti dnes zapomenutým
pravdam: cokoliv jste učinili tomu nejmenšímu, mné jste učinili! Nebát se
a nekrást.
To všechno bych potřeboval, abych
mohl „zvrátit poměry u nás před
únor" s velkým U. Ze všeho nejvíce
bych potřeboval občany, kteří by
v hodině potřeby řekli to frajersky
oslňující „wrong or right, my country" a šli, kam potřeba. V osmatřicátém se to stalo. Kdopak je vychoval?
Co je vychovalo? Co šli bránit? Slo
by to dnes? Vy tomu věříte?

Tlaky sílí, nejen vnitřní, nýbrž také za
hraniční, a úměrné roste nervozita nej
temnější partajní reakce

Rozsudek nad Václavem Havlem, vý
směch právu a „nezávislému soudnic
tví". těchto devět měsíců zostřené vaz
by přijde režimu neúměrně draho. Uva
lit takový rozsudek vyžaduje značný
stupeň mozkové cementózy: je to více
nez justiční zločin - je to pitomost!
Aťse na nábřeží Kyjevských brigád nikdo
nediví, jestliže to bude tvrdých devět mě
síců, s celosvětovými protesty a kampa
němi. s pokračující izolaci českosloven
ského režimu, s rostoucím opovržením
lidí doma vůči ošklivému škraloupu, který

Mnichov nebo alespoň před únor
s velkým U. Dlouho jsem hleděl na
reprodukci Modiglianiho, který mi
u psacího stolu slouží jako pohoto
vostní dušezpytné zrcátko. Jen se ne
styď, vrčel jsem, řekni pravdu, můžeš,
vždyť zde nikdo není. Až po dlouhé,
předlouhé půlhodině pravila repro
dukce hlasem dnešní vzdělané mlá
deže: Sorry, vole, otázka je špatné
formulována. Nemá znít chceš vrátit,
nýbrž můžeš vrátit?

Nebudu vracet poměry u nás před
únor s velkým U. Nejde to. Stejné však
být na místě těch tří autorů velkého
článku se dvěma myšlenkami byl bych
opatrnější. Vypustit pomluvy je snad
né. Začne-li však čtenář srovnávat,
vzpomínat a hodnotit, byt i na zákla
dě pomluvy, není jisté, kam až dospé-

ORGÁNOVĚ V AKCI aneb transporto
váni zatčeného demonstranta na
Václavském náměstí.
Foto: Dokumentační středisko
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Noví mluvčí Charty 77
Jako každoročně nastoupila i letos 2. ledna na místo dosavadních tří
mluvčích Charty 77 nová trojice. Stanislava Devátého, Miloše Hájka a
Bohumíra Janáta vystřídali Tomáš Hradílek, Dana Němcová a Saša
Vondra. V příloze dokumentu Charty 77 číslo 1/89 jsou obsaženy živo
topisy nových mluvčích, které přejímáme v nepatrně zkrácené verzi:

Tomáš Hradílek

STAROSLAVNÝ HEIDELBERG - jedno z .nejkrásnějších univerzitních měst našeho kontinentu - bude
v červnu dějištěm XXIII. řádného sjezdu Čs. sociální demokracie.

Svolán 23. sjezd Čs. sociální demokracie
V mnoha částech svéta, zejména
také ve Střední a Východní Evro
pě probíhají závažné změny poli
tických a ekonomických struktur,
jejichž první známky se nyní za
čínají projevovat i v Českosloven
sku. V řadě zemí, které po dese
tiletí trpěly pod monopolem jedi
né politické strany-komunistické
nebo fašistické - triumfuje my
šlenka pluralitní demokracie. Ve
třech donedávna ještě totalitních
státech v naší části Evropy jsme
svědky dynamického návratu so
ciálně demokratických stran na
politickou scénu: v Polsku, v Ma
ďarsku i v Jugoslávii.

Za této nové situace je nezbytně
zapotřebí, aby také Českosloven
ská sociální demokracie byla co

... PO OTŘESNÉM zákroku čs. poli
cie v Praze se mi zdá, že apel činu
Jana Palacha je vlastně dneska sil
nější, daleko silnější, než před dva
ceti lety. Jsem přesvědčen, že větši
na policistů, kteří tento zákrok pro
vedli, byla pravděpodobně ve věku,
kdy Jan Palach přinesl tuto strašlivou
oběť Režim nemůže nabídnout tole
ranci. Jak se zdá, nenabídne nám ani
demokracii, ani svobodu. Ale co je da
leko strašnější, že už není schopen
nabídnout ani slušnost.
MARTIN ŠTĚPÁNEK
Svobodná Evropa 20. 01. 89

Dvě nuly
BREZNĚV I ČERNĚNKO jsou v sou
dobé sovětské historiografii označová
ni za politické i lidské nuly, jejich éra
za .obdobístagnace'. Na sklonku roku
rozhodly sovětské úřady, že všechny
objekty dosud pojmenované po někom
z těch dvou mají být okamžitě přejme
novány. S okamžitou platností musí
zmizet také všechny busty a pamětní
desky připomínající existenci obou nýmandů. Termín, do kdy musí být
i v ČSSR odstraněny všechny připo
mínky .období stagnace' 1969-1988
a jména představitelů této éry - Hu
sáka a Jakeše - nebyl zatím oznámen.

Koho by volili
Slovinci
Podle zpráv německého tisku proběhl
ve Slovinsku neoficiální, avšak reprezen
tativní průzkum veřejného míněni. Zjišťo
vána byla odpověď na otázku, koho by
občané této nejvyspěleiší části Jugoslá
vie volili, kdyby zítra byly vyhlášeny svo
bodné volby s účastí všech politických
směrů.
Výsledek: 38 procent Slovincú by vo
lilo sociálně demokratickou a 20 pro
cent křesťansko-demokratickou stra
nu. SKJ, tedy strana reformních ko
munistů, by získala necelých 9
procent hlasů - předpokládá se. že
převážné z řad privilegovaných byro
kratů v ekonomice a státní správě, dále
od důstojníků armády i policie a jejich
rodin.
Zbývajících 33 procent je roztříštěno me
zi větší počet politických skupinek růz
ného zaměření.

nejlépe připravena k plnění své
ho poslaní. Na základě usnesení
ústředního výkonného výboru
a ve shodě s Organizačním řá
dem přijatým na Curyšském sjez
du v roce 1983, svolává proto
předseda strany dr. Vilém Ber-

nard XXIII. řádný sjezd Českoslo
venské
sociální
demokracie.
Sjezd se bude konat ve dnech
9. až 11. června 1989 v Heidel
bergu; jeho organizačním zajiště
ním byla pověřena zemská orga
nizace Německo Benelux.

se narodil 28. dubna 1945 v Lipníku nad
Bečvou. V roce 1967 ukončil studium
zootechnlky na Vysoké škole zeměděl
ské. Zájem o věci veřejné ho přivedl
v roce 1966 do KSČ, za tří roky ze strany
vystoupil. Zároveň odešel ze státního
statku, kde do té doby pracoval a na
stoupil jako zootechnik v JZD Týn nad
Bečvou. Když v roce 1973 došlo ke slou
čení několika družstev, byl pověřen říze
ním celé živočišné výroby, ale už po
dvou letech byl pro údajné antisovětské
a antisoclalistické názory přeřazen na
funkci zásobovacího a prodejního refe
renta. V lednu 1977 podepsal Chartu 77
a v polovině téhož roku byl donucen
z družstva odejít. Nastoupil do dřevař
ských závodů v Šumperku, kde jako děl
ník na pile pracuje dodnes. V roce 1987
byl odsouzen k peněžité pokutě, proto
že na prvomájové manifestaci v Olo
mouci vztyčil spolu se svým přítelem
transparent „Charta 77 vybízí k občan
ské kuráži". Tomáš Hradiíek je zakláda
jícím aktivistou Společenství přátel
USA, původním signatářem manifestu
Hnutí za občanskou svobodu a členem
jeho prozatímního koordinačního výbo
ru. Politicky Inklinuje k sociálně demo
kratickému proudu. Je ženatý, má dvě
dospělé dcery a třináctiletého syna.

,, Kriminelni recidivista” Battěk nesmět do Amsterodamu

BOUŘLIVÝ POTLESK PRO POSELSTVÍ Z PRAHY
Holandští a belgičtí socialisté požadují propuštění Václava Havla
Ve dnech 24. a 25. února se konal v Amsterodamu dvoudenní řádný
sjezd Strany práce. Holandští sociální demokraté zvou na všechny
své sjezdy už tradičně také delegáty spřátelené Čs. sociální demo
kracie v exilu. Stalo se tak I tentokrát, poprvé však Holanďané po
slali také jednu pozvánku do Prahy. Byla adresována Rudolfu
Battkovl, Jednomu z představitelů Hnutí za občanskou svobodu.
Ing. Battěk pozvání s radosti přijal,
ohlásil ústředním úřadům svůj úmysl
do Holandska jet a pak požádal o vy
stavení cestovního pasu. Tento doklad
mu však vydán nebyl, a to s nehoráz
ným odůvodněním, že zahraniční ces
ty nejsou povolovány „kriminelním re
cidivistům" - Battěk jak známo strávil
ve vězeních normalizátorského reži
mu celkem devět let...

Jakešův režim tak zabránil jednomu
z nezávislých československých so
cialistů v účasti na sjezdu socialistů
holandských. Nemohl však zabránit
tomu, aby se delegáti v amsterodam
ské sjezdové hale dověděli pravdu
Sjezdu bylo v holandském překladu
předneseno následující poselství Ru
dolfa Battka:
Vážení přátelé,

s radostí jsem přijal pozvání na sjezd
Vaší Strany práce. Mám dost důvodů
chápat toto pozvání jako projev přá
telských sympatií k československým
sociálně orientovaným demokratům,
k jejich úsilí uplatnit rovnoprávný po
litický hlas v otázkách dalšího spole
čenského vývoje naší země.
Zdejší demokratičtí socialisté se na
cházejl ve značně složité situaci; ač
připraveni ke konkrétní práci a pomoci
při přeorientování hospodářských, po
litických a kulturních struktur společ
nosti, a připraveni k plnoprávnému
dialogu o všech problémech se všemi
k tomu ochotnými, narážejí na stereo
typ monokratického konceptu ovládá
ní společnosti. Jejich snaze o legální
ideovou a organizační práci jsou kla
deny překážky na pomezí trestně
právního stíhání.

Nizozemští přátelé a vůbec všichni zá
padoevropští socialisté by neměli za
pomínat, že bez jejich výrazné pomoci
budeme jen s velkými obtížemi vést
svůj zápas se současnou mocí, opíra
jící se stále ještě o starý a dnes už
někde i ve východní Evropě překoná
vaný dogmatismus třídního mocen
ského monopolu.
Mohu to konkretizovat na faktu: ve
doucím politickým úředníkem pasové
ho oddělení mi bylo nebývalé urážli
vým způsobem odmítnuto vydáni ces
tovního pasu k cestě do Holandska,
protože jsem považován za .kriminetního recidivistu'.

Stalo se tak i přes moje intervence na
ústředních úřadech. Je to smutná sku
tečnost, ale bohužel i doklad toho, jak

si vládnoucí moc představuje fungo
vání svého .socialistického pluralis
mu'.
Přesto bych Vás rád alespoň tímto
způsobem přátelsky pozdravil a po
přál Vašemu jednáni plný úspěch.
Chtěl bych rovněž využit tuto příleži
tost a dodatečně poděkovat Vaší stra
ně za úsilí o mé propuštění z vězení.
Vědomí o tom bylo pro mne značnou
posilou.
Se svými přáteli a s Vámi společně
věřím, že se dočkáme dne, kdy Evropa
překoná dnešní nedůstojné a zpozdilé
rozdělování lidí a idejí.
S pozdravem všem holandským so
cialistům
battěk
Praha 23. února 1989

RUD0LF

Text dopisu přečetl ze sjezdové tribu
ny mezinárodní tajemník Strany prá
ce Jan-Marlnus Wiersma.
Dopis z Prahy sklidil z auditoria sjez
du dlouhotrvající bouřlivý potlesk.
Jménem delegací patnácti spřátele
ných sociálně demokratických stran
pozdravil pak sjezd Belgičan Karel
van Miert, místopředseda Socialistic
ké internacionály. Vřelými slovy oce
nil dopis Rudolfa Battka a vyslovil po
litováni nad tím, že pražský nezávislý
socialista nesměl přijet mezi účastní
ky Eurokongresu holandských socia
listů; zároveň odsoudil skandální roz
sudek pražského soudu nad Václa
vem Havlem.

V hlavním politickém referátu sjezdu
se o Havlovi podrobně zmínil i šéf

socialistické frakce v holandském
parlamentě Wim Kok, který perzeku
ci V. Havla přirovnal ke „kulturní po
litice“ imáma Chomejního v Íránu...
Oba delegáti Československé so
ciální demokracie byli tentokrát na
sjezdu přijati ještě přátelštěji než
v předcházejících letech a desítky
holandských účastníků I zahranič
ních hostů jim vyjadřovaly sympatie
a solidaritu pro československé hnu
tí za občanskou svobodu a jeho pro
následované představitele.

... CEZ VOJNU sa za všetko zlo vini
li Němci, po vojně Rusi. Ale kto z vás
bol vláni přítomný na demonštrácii za
náboženskú slobodu v Bratislavě alebo před niekolkými dňami na demonštráciach za slobodu v Prahe, tak vi
dei na vlastně oči, ba mohol pocítit aj
na vlastnom chrbáte, že tými obuškami nemlátili hlava-nehlava nejakí sovietskl 1'udia, ale zváčša mladí poli
cajti pěkných slovenských a českých
mien. Sme tam, kde sme nechceli byt
- a kde by sme mohli zostaf, aj po
tom, keď z územia Československa
odide posledný sovietsky voják.
MICHAL ŽELIAR
Slobodná Európa 22. 01. 89

FREEDOM HOUSE v New Yorku vydá
vá počátkem každého roku tzv. Mapu
svobody, v níž státy světa jsou zanese
ny bíle (svobodné), černě (nesvobodné)
anebo sedě (ty někde mezitím). Ve vy
dání z letošního ledna lze spatřit Polsko
a Maďarsko už v zóně sede. ČSSR se
trvává nadále v pásmu černém, spolu
s SSSR. Albánií. Burundi, Kambodžou.
Etiopií, Ghanou. Íránem, Libyi, Omanem.
Ruandou a podobnými... Pohled na onu
mapu je velice tristní, neboť černá i na
dále převládá; autoři sem ostatně zařa
dili i Jihoafrickou republiku a Jugoslávii.

O čem přemýšlíte v roce 70.výročí republiky?
Přemýšlím o slově republika a jeho původním smyslu,
o praotci Čechovi, zda se zastavil na správném místě,
o zakladateli státu, jehož sochy stát pokácel,
o demokracii a reálném socialismu, jak spolu vyjdou,
o zlatých českých rukách - kam se poděly,
o lhostejnosti, nemravnosti a cynismu - kde se vzaly,
o lesích, vodách, a stráních, jak je ničíme,
o rocích končících osmičkou,
o nápisu na prezidentské vlajce, zda je platný,
o Sovětském svazu, kde zítra znamená již zítra,
o moci a bezmoci,
o tom, proč to tu mám přesto všechno rád,
a o jiných věcech, např. o naší zděděné pobělohorské
národní opatrnosti, s níž píšu tyto řádky.

ZDENĚK SVĚRÁK
(v anketě čs. časopisu SCÉNA číslo 19/88)

Dana Němcová

se narodila 14.1.1934 v Mostě. V r. 1955
byla pokřtěna v katolické církvi. V le
tech 1953-58 studovala na filozofické
fakultě Karlovy univerzity obor psycho
logie a filozofie. Navštěvovala soukro
mé semináře prof. Jana Patočky.
V r. 1958 promovala jako dětská a klinic
ká psycholožka. V šedesátých letech se
účastnila ekumenického dialogu, který
frrobíhal na půdě Komenského evangeIcké bohoslovecké fakulty v Praze.
V r. 1968 se podílela na laických sna
hách o obnovu církevního života a soci
ální prestiže početných rodin u nás.
Sedmdesátá léta jl přiblížila prostředí
českého hudebního undergroundu.
V r. 1976 se angažovala za osvobození
stíhaných hudebníků Plastic People,
DG 307 a dalších. Pro tuto svou aktivitu
ztratila téhož roku uplatnění jako psy
choložka u hluchoněmých a v psychiat
rické poradně. Patří mezi první signatá
ře Charty 77. Nadále pracovala |ako uklí
zečka a domovnice až do doby, kdy jí
vznikl nárok na Invalidní důchod. Člen
kou VONS byla od jeho vzniku v r. 1978.
V r. 1979 byla v procesu proti členům to
hoto výboru po půl roce vazby odsouze
na k trestu 2 let vězení s podmíněným
odkladem na 5 let Dana Němcová je
matkou sedmi dětí, dnes již dospělých.
Její veřejná společenské činnost je mo
tivována křesťanským životním posto
jem.

Saša Vondra
se narodil 17. 8.1961 v Praze. Po matu
ritě na gymnáziu studoval geografii na
přírodovědecké fakultě Karlovy univer
zity, kterou v r. 1984 absolvoval diplo
movou prací s geomorfologickým za
měřením. Poté působil na fakultě ještě
jeden rok jako stážista, složil rigorózní
zkoušky a dosáhl hodnosti doktora pří
rodních věd. Po dva roky též navštěvo
val soukromé filozofické semináře Ladi
slava Hejdánka. Od r. 1985 pracoval ja
ko správce depozitáře v orientálních
sbírkách Náprstkova muzea a pak krát
ce jako topič. Nyní je zaměstnán jako
programátor. Už od začátku osmdesá
tých let působí v nezávislé kultuře, blíz
ké prostředí českého undergroundu.
Byl manažerem rockové skupiny Národ
ní třída a od r. 1986 je jedním z redaktorů
literární samizdatové Revolver Revue.
Publikoval také mnoho článků, reportá
ží a rozhovorů v měsíčníku Náprstkova
muzea, Revolver Revul, Vokně, Lido
vých novinách a Infochu. Je členem Polsko-československé solidarity a snaží
se aktivně navazovat spolupráci s nezá
vislými skupinami nejen v Polsku, ale
I v ostatních zemích střední a východní
Evropy. Chartu 77 podepsal ne jaře
1987. Je ženatý a žije v Praze.

Správná volba
Novou trojici mluvčích lze uvítat s nej
lepším svědomím, a to hned z celé řa
dy důvodů:
• Výběr obráží do jisté míry generač
ní střídu, která se nevyhnula ani Char
tě 77; mluvčí jsou narozeni v rozpětí
let 1934, 1945 a 1961, takže předsta
vují průřez mladší a střední produktiv
ní generací.
• Zvolení Tomáše Hradílka, který žije
v Lipníku nad Bečvou, je dalším pro
lomením „pragocentrlsmu“ Charty a
vychází tak vstříc požadavkům mnoha
mimopražských signatářů.
• Nikdo z nových mluvčích není z mi
nulostí zkompromitován aktivním po
dílem na sovétizaci Československa a
na potlačení demokratické opozice.

• Světonázorová skladba mluvčích, je
jich orientace na sociálně demokratický
proud (Hradílek), křesťanství (Němco
vá) a nezávislou kulturu (Vondra) velice
přesné vystihuje hlavní myšlenkové
proudy v obou částech dnešní Evro
py. Tyto směry jsou rozhodně repre
zentativnější pro smýšleni většiny
občanů Československa, než nepři
měřená „vedoucí úloha“ jakýchkoli
polidštěných komunismů.

Noví mluvčí nastoupili své funkce ve
velice obtížné době, která se vyzna
čuje zostřenou represí a nevybíravými
metodami Brežněvových sirotků v Čes
koslovensku. Přejme proto statečné
trojici hodně síly.

PŘERUSENÍVAZBY bylo ze závažných
zdravotních důvodů povoleno politické
mu vězni Walteru Kaniovi, který je už
jedenáct let žalářovaný pražským reži
mem. Podle zpráv IGFM byli v uplynu
lých týdnech propuštěni z vazby také
vězňové svědomí Ivan Polanský a otec
František Lizna. SJ.
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SOLIDARNOŠČ A CHARTA 77 na společném transparentu, neseném mladými polskými demonstranty, sní
mek, který se jistě obejde bez komentáře.

MANIFESTACE ZA VĚZNĚ SVĚDOMÍ V ČSSR se 25. listopadu na hlavním
náměstí ve Vratislavi zúčastnilo kolem sta lidí. Promluvili k nim mimo jiné Jó
ze! Pinior, jeden z aktivistů Polské socialistické strany (na snímku vlevo) a Mi
roslav Jasíríski z Polsko-československé solidarity

polsko-československá solidarita v akci

Z fotoalba SPCz 1988
Víme, že vzájemné antipatie jsou
silné a nevědomost značná.
V posledním čísle časopisu
Obecnošč' byl otištěn článek
Proč nemohu vystát Čechy' vyhodnocení dotazníku o tom, co
tak běžné víme o svých souse
dech. Výsledky byly otřesné. Je
správné, co napsal Garton Ash:
skutečná železná opona' existu
je mezi Polskem a Českosloven
skem. “

KVĚTEN 1988 VE VRATISLAVI: Polská mládež protestuje po celý týden od
15. do 22. května řetězovou hladovkou proti zatýkání v Československu.

Ozieň Soli®d arnošci z narodami
RUMUNU

řHKZ Z DYKTATURA
í Seu&AKNOK
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PRYČ S CEAUSESCOVOU DIKTATUROU zněl požadavek solidarizačni de
monstrace na podporu národu Rumunska, kterou 15. listopadu uspořádali ve
Vratislavi aktivisté Hnutí za svobodu a mír spolu s Polsko československou
solidaritou.

To jsou slova Mirosíawa Jasiňského
z rozhovoru se samizdatovým časopi
sem 'Tygodnik Mazowsze' z loňského
dubna, který byl věnován Polsko-česko
slovenské solidaritě. Tato nezávislá ob
čanská iniciativa, která zahájila činnost
zhruba před dvěma lety, je neobyčejně
aktivní a činí vše, aby zbytky nepřiroze
né bariéry předsudku a neznalosti byly
rozmetány.
Naše snímky představují průřez něko
lika akcemi Poisko-čs. solidarity (polská
zkratka: SPCz) v uplynulém roce
SPCz úzce spolupracuje s jinými nezá
vislými proudy, zejména s (oficiálně do
sud zakázanou) sociálně demokratickou
stranou PPS, s Hnutím za svobodu
a mír, s Bojující solidaritou a řadou dal
ších. které v dnešním Polsku tvoří širo
ké pluralitní spektrum protirežimní opo
zice.
Důležitým politickým nástrojem SPCz je
„bíuletyn informacyjny", měsíčně vychá
zející zpravodaj formátu A5 o rozsahu
šesti až 24 stran hustého, drobného pís
ma. Značnou pozornost věnuje časopis
politickým vězňům v obou zemích, me
zinárodni hladovce za jejich propuštění,
přebírání patronátů nad jednotlivými věz
ni. Tuto akci koordinují v Polsku Radosíaw Gawlik a Piotr Niemczyk, v Česko
slovensku Petr Uhl a Petr Pospíchal. Pa
tronáty napříč málo
průchodnými
hranicemi mají ovšem zejména mravní
význam - jenže právě ten je na celé ak
ci to nejdůležitějsi. Vždyť společný osud
Čechu, Slováku a Poláků se nejostřeji
zrcadlí právě v osudu dnešních politic
kých vězňů v obou státech, Pronásledo
vaní zastánci lidských práv, stoupenci
demokracie a základích občanských
svobod jsou naději všech tří národů.
Náš spolupracovník prof. Antonín Měš
ťan, který sledoval zpravodaj SPCz po
celý minulý rok, napsal o něm v závě
rečném hodnoceni:

„Vratislavský časopis Informační buletin' je od čísla k číslu zajímavější.
Má dobře informované spolupracov
níky v Československu a pomáhají
mu také některá exilová vydavatelství.
Československá a polská demokra
tická veřejnost doma i v exilu drží
palce obětavým vydavatelům časopi
su - dělají práci velmi užitečnou, pros
pívající našim třem národům."

PŘÁTELSKÉ SETKÁNI na čs -polských hranicích 9. července 1988 (zleva):
Zbygniew Bujak, Ivan Lamper a Hana Sabatová. Na spodním snímku: Adam
Míchník. kněz Václav Malý. Jan Lytičski Velkou skupinovou fotografii ze se
tkání Polsko-československé solidarity jsme uveřejnili už v PL 4/88.

„STALINISMUS V ČESKOSLOVENSKU NEPROJDE", hlásá transparent za
kázané Polské socialistické strany. Sociálně demokratická PPS se aktivně zú
častnila protestních akci na podporu čs. politických vězňů, které se konaly 25.
listopadu ve slezské Vratislavi (Wroclav).

„ZACHRAŇME KRKONOŠE" bylo heslem bilaterální protestní akce, kterou
12. září uspořádali na Sněžce příslušníci Hnutí za svobodu a mír spolu s Polsko-čs. solidaritou.

Což platí stejnou měrou pro všechny ak
tivisty Polsko-československé solidarity
v obou zemích.

Všechny snímky:
NAF Dementi
V říjnovém čísle katolického měsíčníku
„Wiež" z Varšavy uveřejnil známý novi
nář T.Kisielewski interview s exilovým
prezidentem E.Raczyrtským z Londýna.
Raczyňski jednal jako diplomat s E.Be
nešem o cs.-polské federaci v letech
1939-42 a do roku 1945 se s ním přá
telsky stýkal.
Nová fakta interview nepřináší, spíš jde
o shrnutí osobních dojmů polského dip
lomata. Zatímco varšavský novinář vy
náší J.Bečka, který prý si přál dohodu
s Čechy už před válkou, emigrant Raczyňski střízlivě připomíná, že Beckovi
šlo od roku 1934 o dohodu s Hitlerem.
Raczyňski se domnívá, že čs.-polská úz
ká spolupráce je v budoucnu nutná
a možná, že však bude zapotřebí pře
konat velké překážky a předsudky na
obou stranách.

„IDITE DOMOJ! - PRAGA 68" se jmenovala výstava dokumentárnich sním
ků ze srpnové invaze 1968. Uspořádala ji polská Nezávislá fotoagentura De
menti (které vděčíme za všechny snímky na této stránce) ve spolupráci s Polsko-českostovenskou solidaritou. Dějištěm výstavy byl chrám sv. Kryštofa
v Podkově Lešné. Na snímku probošt dp. Kantorski při vernisáží 9. října.
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Ohlasy
Agrární „fašisté“?
(Ivan Pfaff: Dny, které otřásly re
publikou; PL 3/88, strana 5 a
Ohlasy v PL 4/88, str. 4)
... LIDÉ, kteří nežili v předmnichov
ské republice - a těch je dnes v exi
lu většina
museli mít po přečtení
článku I. Pfaffa dojem, že agrární
strana byla střediskem polofašistických elementů, zrádců a nepřátel de
mokracie. Pravda je, že tato nejsilnějšl politická strana byla vlastenecká,
sociálně pokroková a demokratická
Dala republice Antonína Švehlu, ved
le Masaryka nejvýznamnějšího muže
nového státu. Milana Hodžu, státníka
evropského formátu, ministerského
předsedu Udržala, předsedu parla
mentu Malypetra, z mladší generace
ministra obrany Bradáče, slovenské
ho politika Lettricha, vůdce mládeže
Hrabíka a mnoho jiných.
Společné se sociální demokracii vy
tvořila tak zvanou „rudo-zelenou koa
lici“, která se stala zárukou pořádku
a prosperity. Tato spolupráce už v le
tech dvacátých překazila komunistic
ký puč, inscenovaný Moskvou, řešila
s německými aktivistickými stranami
nesnadný problém menšin a vytvoři
la podmínky pro obranu země.
ňikáme-li, že republika byla ostrovem
demokracie, potom lvím podílem k to
mu přispěla právě agrární strana
Mnichovská katastrofa vyvolala v ná
rodě hlubokou krizi, mnozí jedinci vy
bočili z řady a pustili se nesprávnou
cestou. To ovšem republikou neotřás
lo; otřásl jí mnichovský diktát, zrada
spojenců a bankrot naší zahraniční
politiky. Mluvit proto v této souvislos
ti o fašistických tendencích agrární
strany, která .trčela po krk ve velezrádném spiknutí“, jako příčině otře
su, je historický omyl. (...)

V článku je zvlášť uváděno jméno Ru
dolfa Berana, předsedy republikán
ské strany, jakoby právě on ještě před
Mnichovem připravoval fašistický pře
vrat. Nebylo tajemstvím, že Beran
měl výhrady k zahraniční politice dr.
Beneše, jako mnoho jiných, že byl zá
sadním odpůrcem komu, ismu a ne
měl rád SSSR. To bylo jeho právo a
nevím, proč by to mělo dnes vadit de
mokratickým exulantům. Víme, že Be
ran hned po březnovém obsazení
zbytku ČSR ostentativně rezignoval a
přestal hrát aktivní politickou roli.
Kdyby byl chtěl kolaborovat, byl by
právě v této chvíli pro nacisty ideál
ním mužem a měl tu skvělou příleži
tost. Jeho strana však od samého za
čátku podporovala protinacistické
podzemí a Beran při značném osob
ním riziku politicky i finančně podpo
roval londýnskou zahraniční vládu a
dr. Beneše. Po heydrichiádě byl ge
stapem zatčen a vězněn v různých
nacistických kriminálech.
Beran byl osobním přítelem předse
dy sociální demokracie Antonína
Hampla, se kterým zejména v mni
chovských dnech úzce spolupraco
val. Nebýt této spolupráce a vlivu
obou na veřejný život, určité by se by
la fašistická lůza zmocnila vlády. Byl
jsem přítomen, když se v březnu
1939 tato lůza násilím zmocnila Lido
vého domu a redakce Práva lidu. Po
telefonickém rozhovoru Hampla s Be
ranem Pfaffem vzpomínaný .agrární
pražský policejní ředitel“ - bez inter
vence Prokopa Drtiny - okamžitě za
kročil a fašistické hordy z Lidového
domu vyhnal. O 9 let později, tento
krát lůza komunistická, se stejným
způsobem zmocnila téhož domu, re
dakce a sekretariátu; pražský komu
nistický policejní ředitel, poskok Gott
waldův a Noskův, ovšem tentokrát ne
zakročil.

Zůstane hanbou nás všech, naší jus
tice, vlády, parlamentu i prezidenta,
že jsme hlasitě neprotestovali, když
policie začala zatýkat odpůrce komu
nistů. Beran byl zatčen už 14. května
1945 a v březnu 1947 byl postaven
před Národní soud. Ve vyšetřovací
vazbě, trvající skoro 2 roky, byl Nos
kovými pochopy mučen a týrán. Jeho
obhajoba před soudem byla klasic
kým dokladem statečnosti, jaké je
schopna jen výjimečné silná osob
nost. Nic nezapíral, neprosil o milost.

Neváhal nastavit komunistům zrcad
lo a ukázat na jejich hříchy a věrolomnost Nehájil sebe, hájil stranu a spo
lupracovníky, sebevědomě a věcně
odůvodňoval politiku, kterou v těžké
době v zájmu státu prováděl Odsou
zen byl k dlouholetému žaláři, rozsu
dek po puči změnili na doživotí. Ru

dolf Beran, stejně jako generální ta
jemník sociální demokracie Vojta
Dundr, zemřel ve vězeni.
Taková je pravda o agrární straně a
Beranovi!
VÁCLAV HOLUB
Londýn, V. Británie

Dovolte mi, abych Ivanu Pfaffovi
připomněl výňatek z dopisu Rudolfa
Bechyně, který tento přední sociálně
demokratický politik napsal počátkem
února 1939 vůdci britské Labour Par
ty majoru Clementu R. Attleemu:

.V naší vládě zasedají živly čestné.
Není pravda, že vládnou terorem.
Svoboda slova je u nás ovšem pod
vázána, je to dočasné opatření a je
to nezbytné. Vláda má plné moci, ale
ani jednou jich nezneužila Není žád
ných koncentračních táborů - sloven
ská vláda je zřídila na papíře theoreticky, ale žádné nejsou ve skutečnos
ti. Demokratické živly nejsou v Če
chách pronásledovány. Není u nás
žádného antisemitismu, který by měl
kořeny v lidu; rozhodné se v tom
směru nestalo nic, co by nesneslo
evropské kritiky. Beranova vláda si
vede až dosud slušně a zasluhuje si
podpory. Takový je skutečný stav véCl "
ING. BOHUSLAV ŠULC

Cuddington, V. Británie
Kdo Právo lidu zná, jistě nám uvěří,
že jsme uveřejněním studie dr. Ivana
Pfaffa neměli v úmyslu diskreditovat
mrtvě anebo žijící stoupence někdejší
Republikánské (agrární) strany. Cs.
sociální demokracie s touto stranou
před válkou vzorně a k prospěchu stá
tu spolupracovala ve vládní koalici:
likvidaci (či nepřipuštěni) agrární stra
ny v rámci Košického programu bolševizace Československa rozhodně
odsuzujeme. Jsme si jisti, že ani histo
rik dr. Pfaff nezamýšlel hodit do jed
noho pytle s hrstkou pravicových ex
trémistů naprostou většinu demokra
ticky smýšlejících agrárníků — bylo
bý to stejně absurdní jako dávat so
ciálním demokratům vinu za jejich
Fierlingry, Erbany a spol.

Ivan Pfaff pochopitelně dostane pří
ležitost, aby se k výtkám vyjádřil a
své stanovisko obhájil. Doufáme, že
v souhrnu celá tato diskuse povede
k objektivnějšímu pohledu na složité
skutečnosti pomnichovské
ČSR.
Nutná obrana lidské a politické cti Ru
dolfa Berana a republikánské strany
nás nesmí svádět k druhému extré
mu - k idealizování duchovního kli
matu „druhé republiky“. Úpadek dob
rých mravů byl patrný nejen v rozkla
du demokratických struktur, ale pře
devším v skandalizačních kampaních
dotud neslýchané sprostoty. Kamil
Krofta o tom napsal: „Novým stranic
kým systémem a vyřazením parla
mentu se přiblížil režim ČSR autori
tativní soustavě ve fašistických stá
tech. Vskutku také rozličné fašistické
skupiny získávaly stále větší vliv v po
litickém, hospodářském i kulturním
životě. Zneužívaly ho, často ve spo
jeni s Němci, jednak k vlastním so
beckým. osobním cílům, jednak k ší
řeni své ideologie i k štvanicím proti
demokratickému systému a jeho mrt
vým i živým představitelům. “ Uštvání
Karla Čapka by nemělo být zapome
nuto. ani perzekuce legionářů a soci
álních demokratů; je známo, že všich
ni sociálně demokratičtí starostové,
zvolení ve svobodných volbách, byli
během několika dní v celé republice
protiprávně vyhnáni z radnic. Přizpů
sobování se totalitním vzorům zašlo
hodně daleko - až po ty rajtky, holin
ky a řemeny uniformovaných mládež
níků.

Čímž jsme ovšem u obecné tematiky
„druhé republiky", jíž se Ivan Pfaff ve
své studii blíže nezabýval; soustředil
se pouze na mnichovskou krizi - a už
tim vyvolal značné emoce.

Obáváme se však, aby v pobouření
nad některými dílčími pasážemi a
zvláště nad názvoslovím studie zcela
nezanikl její druhý, velíce objevný
aspekt: odkrytí pokusu o komunistic
ký puč v ČSR na podzim 1938. Studie
dokumentuje, že Moskvou řízená KSČ
neměla nejmenši zábrany uvrhnout
zemi do občanské války ještě strašněj
ší než byla španělská a chladně zakal
kulovat hekatomby oběti v zájmu na
stolení své diktatury. Ivan Pfaff zde
poprvé uceleně dokládá, co si komu
nisté představovali pod "obranou re
publiky". Jak by to bylo dopadlo, víme
ze Španělska, kde se v zádech bojují
cích a obětovaných republikánských
/ednotek zabydlili specialistě-mučítelé z GPU a jejich popravčí komanda,
která nakonec měla na svědomí více
oběti z republikánských (a především
socialistických) řad než kulky fašistů.
V zájmu historické pravdy — a nutné
ho poučeni z ní — lze proto opravdu
doporučit, aby studie dr. Pfaffa byla
čtena pečlivě, a především celá.

MANŽELE KOPPOVI - snímek z lep
ších časů.

Ministryně Koppová
a pan Novák
Ze švýcarské vlády byla odstoupena
ministryně spravedlnosti Elisabeth
Koppová Spravovala prý - tvrdí ma
gazíny - resort v úzké součinnosti
s chotěm Hansem .jako rodinný pod
nik“; aféru má vyšetřit parlamentní ko
mise. Dosti o tom. zatím pro ni platí
presumpce neviny, dokud opak nebu
de dokázán.
Právo lidu se svého času zabývalo
paní Koppovou podrobné ve spojitos
ti s vyvážením neuznaných exulantů
v okovech. Ota Filip i další autoři se
tehdy o .liberální“ švýcarské ministry
ni nevyjadřovali právě lichotivě, až to
podnítilo jednu místní krajanskou or
ganizaci k protestu.

Před nedávném jsme dostali velice
vtipnou, dobře napsanou glosu k pá
du té paní, kterou bychom rádi otisk
li. Autora jsme však neznali - podpis
zněl Novák. Nositelé toho jména jsou
mezi našimi čtenáři hojné zastoupeni
na všech pěti kontinentech, dva také
ve Švýcarsku, jenže s nimi se adresa
údajného odesilatele neshodovala.
Pro kontrolu jsme tudíž poslali panu
Novákovi do Luzernu doporučený do
pis. Za pět dnů ho pošta vrátila jako
nedoručitelný, adresát neznámý.
Zesmutněli jsme. Nad ztrátou dobré
ho psavce, který navíc jeví občan
skou odvahu. Nejevil, netroufl si kriti
zovat ministryni ani na zem spadlou.
Což je lidsky pochopitelné.
Píšeme o tom hlavně proto, abychom
znovu zdůraznili redakční zásadu, že
anonymové u nás nemají šanci. Dů
vody k použití případného pseudony
mu rádi uznáváme, trváme však na
tom, že redakce musí znát skutečnou
identitu pisatele. Ta je u nás bezpeč
nější než na číselném kontě ve švý
carské bance.
Čili: mějte k nám důvěru a nezkoušej
te to s převleky. Beztak je obvykle
prokoukneme.
PL

Osoba fyzická
(Erich Kulka: O jedné tradici ne
hodné země T. G. Masaryka; PL
4/88, str. 8)
. AUTOR HANOPISU, který dr. Kul
ka právem označil za .vlajkařskou
bombu z Melantrichu“, není nijak
anonymní. Původně se předpokláda
lo, že se za jméno Šebesta ukryl estébácký pisálek jiného jména. Vždyť
je obvyklé, že .orgánové“ používají
nenápadných krycích jmen. Totož
nost Josefa Šebesty však bylo snad
né ověřit. Je to skutečná fyzická oso
ba. do té míry přesvědčená o podpo
ře z nejvyššícn míst, že se ani ne
snaží o nějaké mimikry. Na izrael
skou tematiku je ostatně Šebesta
skutečný expert: působil dlouhý čas
jako poradce v Iráku, Egyptě a v Etio
pii Komu a jaké rady tam udílel, o tom
se informace rozcházejí. Dnes je kaž
dopádně zase doma v Rečkové ulici
5 na Žižkově a věnuje se spisování.
Pokud nad ideologií povládne Fojtík,
má Šebesta vystaráno.
Z. T., 130 00 Praha
Děkujeme za sdělení, ale adresu pa
na Šebesty jsme už znali. Dokonce
jsme mu minulé Právo lidu poslali do
poručeně s návratkou, aby si článek
Ericha Kulky mohl přečíst. Příjem po
tvrdil.

DOTÁZÁN, jak se dále vyvíjí jeho
právní spor s šebestou, Melantrichem a režimistickýml sdělovacími
prostředky, odpověděl nám dr. Erich
Kulka: .Když žalovaní nepředložili
soudu v průběhu pěti jednání žádný
věrohodný důkaz o pomluvě, že jsem
v době svého věznění spolupracoval
s gestapem, vytasil se Šebesta s ar
gumentem: Fakt, že Kulka přežil i se
svým jedenáctiletým synem Osvětim a
zachránil sebe i jeho útěkem z trans
portu, lze vysvětlit jen jeho spoluprací
s gestapem... Můj právník žádal, aby
byli vyslechnuti lidé, kteří nám při útéku a po něm pomáhali. Soud návrh
přijal a nařídil výslech svědků u soudů
v Brně i ve Vsetíně a jednání odložil
na neurčito. Na scénu byl poslán jako
osvědčený nátlakový prostředek stra
nický tisk Po Rudém právu a brati
slavské Pravdě se v antisemitském a
antisionistickém štvaní a pomluvách
předháněl Hlas revoluce s ostravskou
Novou svobodou. Na jejich šéfredak
tory jsme podali s dr. Daniszem žaloby
u příslušných soudů. U dvou byla jed
nání - už tradičně - odročena U dal
ších čekáme stanovení termínů.“
O dalším průběhu sporu budeme In
formovat.

Mnoho inzerce
... TĚŠÍM SE na každé nové číslo, ale
mám jednu připomínku: My tady .za
vodou“ nemáme tolik kontaktů s do
movem jako máte Vy v Evropě Pro
to bych raději v Právu lidu viděl více
aktuálních článků, než inzerce. Věno
vat dvě strany inzerátům v takovém
čtvrtletníku, který není zrovna tlustý
jako nedělní Los Angeles Times, se
mi zdá příliš moc.
ZDENEK PITER
La Mesa, CA, USA

Vaši připomínku chápeme, snažte se
však vžit do mnoha desítek inzeren
tů hledajících práci, pomoc, kontakty,
přátele, radu apod. Uveřejňováním
této inzerce nesledujeme v první řa
dě komerční zájem, nýbrž splňujeme
určitou sociální funkci, poskytujeme
službu. Domníváme se však, že i „ko
merční“ reklama může podávat cen
né informace. Zvláště pro nové uprch
líky je důležité vědět, kdo jim přeloží
doklady, kde se mohou domluvit s lé
kařem česky, kdo jim poradí v otáz
kách pojištění apod. Také informace
o nových knihách, deskách, kazetách
apod. pokládáme za službu čtená
řům. A nezastíráme, že bychom rádi
přijali i více inzerátů vysloveně ko
merčního charakteru: pomáhají listu
přežít a udržují jeho nezávislost.

Z Šavla Pavlem?
(Luděk Pachmann: Dělníci na vi
nici; PL 4/88, str. 4)
... POZNAL JSEM pár někdejších ko
munistů, kteří vyměnili víru. Trpí stej
nými příznaky, především hlasitostí.
Jsa agnostikem českobratrského pů
vodu a hlavně skeptikem, dovoluji si
pochybovat o rošádě pana Pachmanna. Neberu mu touhu po odpuštěni,
to je záležitost mezi ním a jeho bo
hem. Logicky odpuštění patří až na
konec, tedy ztráta víry - osvícení pokání - odpuštění. Osvícení a poká
ní je asi možno prohodit nebo prodě
lat současně. Z jeho dopisu vysvítá,
že by se měl soustředit na osvícení.
Jízdní řád jeho proměny nebo stupeň
upřímnosti nejsou důležité. Je to ja
zyk jeho dopisu, který mne znepoko
juje, neboť se tam prozrazuje. (...)
Pani Friese se nemusí omlouvat ne
bo něco dokazovat, i kdyby neměla
úplně pravdu o tom, jak se bývalí svažáci objevují v televizi i po tolika le
tech. Oni stále věří, že se bez nich
neobejdeme. A hlavně se klamou tím.
že i po sedmdesáti (u nás méně) le
tech by to za správných podmínek se
správnými lidmi mohlo někde uspět.
PAVEL STANISLAV,
Calgary, Kanada

PAN PACHMANN se ptá, kdy je
pravý čas na obrácení a kdy je po
zdě. Odpověď je celkem jasná: Pra
vý čas na obrácení je tehdy, kdy se
dá ještě zabránit následkům předchá
zejícího 'poblouzení'. V tomto přípa
dě se mluvívá o účinné lítosti; když
se již škoda stala, je možná pouze lí
tost pozdní. Tato je jistě relevantní
osobné, ale zcela irrelevantnl ve vzta
zích veřejných. (...)

Napravení' komunističtí funkcionáři
svým 'obrácením' získali nárok, aby
byli pokládáni za slušné lidi, ale jejich
politické názory nás už nezajímají.
V demokraciích není totiž obvyklé,
aby lidé, kteří po delší dobu veřejné
zastávali nějaký názor nebo se hlási

li k nějakému politickému směru, po
svém 'obrácení' hlásali pravý opak a přitom setrvávali ve veřejném živo
tě. Navrhla by snad Labour Party ná
hle 'obrácenou' Margaret Thatcherovou za svou mluvčí v parlamentě? Ani
'obrácení' nacisté nejsou v politice
příliš vítáni.

Pan Pachmann si ve své odpovědi
přizval citátem na pomoc také pana
Vaculíka, podle něhož je angažova
nost. a to i s riziky 'chyb', správnější
než rozvážná bezpartijnost Malá
otázka panu Pachmannovi: Platí to
jen o angažovanosti komunistů, nebo
také nacistů?
Nikdo nechce a nemůže podezírat
'obrácené' komunistické funkcionáře
z toho, že se obrátili z prospěchář
ských důvodů. Je zřejmé, že kdyby
se byli dali po srpnu 1968 'znormalizovať, mohli by nadále vést životy pří
slušníků privilegované 'nomenklatury'
a mohli se v pohodlí opalovat sice ne
na Floridě, jak jim doporučuje Anna
Friese, ale aspoň na Jaltě. Že se to
ho dokázali vzdát, svědčí jistě o je
jich charakteru, jejich pozdně 'obrá
cené' názory mohou ale zajímat na
nejvýš senzacechtivá média - jak
jsme dosyta zažili při dvacátém výro
čí sovětské invaze -, nikoli však drti
vou většinu Čechů a Slováků doma
i v exilu. Pro ty se komunističtí Šav
lové - abych se jako pan Pachmann
vyjádřil v biblickém podobenství - de
mokratickými Pavly nikdy nestanou.
ZDENEK LOMECKÝ
Curych, Švýcarsko
PAN LOMECKÝ se mne ptá, zda
se to, co platí pro komunisty, má vzta
hovat i na nacisty. Odpověď je samo
zřejmá: Mezi oběma druhy totalitarismu neexistuje žádný podstatný roz-

Ale i tu bývají 'obrácení' chápána ji
nak. než vy soudíte. Spolková repu
blika už měla dva spolkové preziden
ty, kteří byli kdysi členy NSDAP; osob
ně znám jednoho z nich a mohu kaž
dému jen přát, být tak přesvědčeným
a přesvědčivým demokratem. (...)
Dovolte mi taky jednu otázku: Jak to
vlastně bylo s Herbertem Wehnerem? Svého času byl vysokým čini
telem 3. internacionály, ve Svédsku
byl odsouzen pro špionáž ve pro
spěch SSSR - ale po válce se z něj
stal vynikající demokratický politik, on
to byl, jenž přivedl německou SPD
v letech 1959-69 k pozici velké vlád
ní strany. Jaké štěstí pro SPD, že
Wehnerovi nikdo nezakázal stát se
demokratickým Pavlem'!
LUDĚK PACHMANN
Dornstetten, Německo

Gromyko, Moudrý
a feldkurát Katz
... PRÁVO LIDU čtu sice ráda a dost
se z něho dozvím. Postrádám ale ta
kové vzdělávací, skutečně objevné
příspěvky, jaké přináší starokrajanský
tisk, zejména Nedělní hlasatel z Berwynu. Z článků pana prof. Zeleného,
pánů Broma, Koblihy a hlavně Jaro
slava Moudrého se vždycky dozvím
něco nového, zajímavého, co se ni
kde jinde nedočtu. Příklad z Nedělní
ho Hlasatele č. 41/88: .Andrej Andrejevič Gromyko, vlastním jménem An
drej Isaakovič Katz ze Staryje Gromyky z gomelské provincie, byl zahra
ničním ministrem země, která byla
předurčena státi se zemí zaslíbenou.“
- Vlastně jsem si myslela, že byl mi
nistrem zahraničí SSSR, ale to není
hlavní problém. Mnohem více mé za
ujalo to jméno Katz. Když jsem si to
tiž propočítala stáří bývalého sovět
ského představitele, dospěla jsem
k překvapivému poznatku, že by teo
reticky mohl být synem známého feldkuráta Katze ze Švejka. Což otevírá
netušené perspektivy. To vše ovšem
za předpokladu, že lze věřit věcným
údajům dvou Jaroslavů. Haška a
Moudrého.
HANA MACHÁČKOVÁ
Chicago, IL, USA

Co do věrohodnosti dáváme přednost
údajům Járy da Cimrmana, ovšem ani
v jeho archívu jsme se nedopátrali
pravdy. Spolehlivě dokumentováno je
pouze, že se malý Andrej narodil 18
července 1909. Zda náhodou devět
měsíců před tímto datem nedlel po
zdější polní kurát na turistickém zá
jezdu v gomelské oblasti, o tom pra
meny mlčí. Nicméně celoživotní ur
putná zakaboněnost Andreje Gromyka, o níž se sama zmiňujete, jeho ne
dostatek šarmu a smyslu pro humor
nenasvědčují tomu, že by mohl být
potomkem pražského Katze Tomu to
tiž nic lidského nebylo cizí a zcela
zjevně s ním bývala sranda.

5

PRÁVO LIDU 1/89

E.E., představitel režimu
Vžijme se na chvilku do citlivé duše pražského šéfideo loga Fojtíka.
Jak mu asi musí být! Lid mu rebeluje na Václaváku, vědci a umělci
dosud politicky zachovali podepisují všelijaké podvratné petice. A
v dobách tak rušných si staroslavná univerzita v Bologni pozve bý
valého prvního tajemníka a klidně mu udělí doktora honoris causa,
ač mu KSČ před devatenácti lety sebrala legitimaci strany. Jiný bývalý
partajní koryfej, taky už bez červené knížky, si jezdí přednášet po
Rakousku - a po návratu ho ani nezavřou. Jaký to úpadek mravů!

stal, a to ani v přednášce samé, ani
v diskusi, která následovala po ní.
Trapas se stupňoval, z Evžena Erba
na nebylo možno vydolovat jedinou
použitelnou myšlenku. Pan Salewski,
který řídil diskusi, se tedy místo na
Erbana obrátil na diplomata Kováče,
aby účastníkům řekl, jaký je oficiální
názor (die amtliche Meinung) ČSSR
k tématu evropské integrace.

né do Štrasburku a Elsaska. Evženu
Erbanoví se zájezd moc líbil, naneštěstí
však cestou ztratil aktovku i s připrave
nou přednáškou na sobotu.

Pan Kováč odvětil nediplomaticky pří
kře, že je mu z toho s dovolením na
blití (ich finde es. mit Verlaub, zum
Kotzen), jestliže je vždy tázán po ofi
ciálním názoru.

Když tedy do Prahy dorazilo pozváni
západoněmecké Ranke-Gesellschaft,
aby byl vyslán referent na konferenci
o národní identitě a evropském sjed
nocení a řekl tam, jak na tu sjednocu
jící se Evropu nahlíží ČSSR, prohlásil
Fojtík důrazně, že do těch Němec žád
né Dubčeky a Hájky nepustí a že tam
musí jet kádr ze samého lůna strany
Tak usneseno, jenže pak nastaly po
tíže: přednáška měla být proslovena
německy! Což automaticky vylučovalo
použití řady kandidátů jinak vhodných,
kteří se však i ruský sotva domluví,
natož v němčině... Dlouhé a trapné
hledání pomohl ukončit soudruh Ev
žen Erban: upozornil na obecně zná
mou skutečnost, že on se s Němci
vždycky dobře domluvil, najmě za pro
tektorátu.

Prohlášení přijato politbyrem s obec
nou úlevou: dobře, ať jede Evžen! A
Evžen jel...

Výroční konference Ranke-Gesell
schaft se tentokrát konala ve spolu
práci s otzenhausenskou Evropskou
akademií v Nonnweileru-Otzenhausenu od 16. do 19. listopadu. Evžen Er
ban nebyl jediný účastník z komunis
tické části kontinentu. Z Budapešti při
jel dr. Lászlo Kiss, z Krakova doc dr.
E. Cziomer, z NDR prof. dr. Gerhard
Kleiderling, vesměs tedy pracovníci
spíše vědečtí než partajní.
Z toho si ovšem Evžen Erban nic ne
dělal. Dojel do hessenského městečka
už den před zahájením konference a
rychle se aklimatizoval O přestáv
kách chodil a žoviálně se usmíval na
účastníky - mezi nimiž značný počet
studentů a studentek historie - oslo
voval je, a aby mu snad neutekli, při
držoval si je za klopu saka či za pulovr.
A pak jim vykládal anekdoty z českých
dějin, některé také se vztahem k Praž
skému jaru.
Smysl, žel. nepochopil nikdo, o čemž
jsem se osobné přesvědčila: výpově
dím Evžena Erbana nebylo rozumět
obsahově, jazykové ani akusticky. Což
nebudiž připisováno jeho pokročilému
věku - většina šestasedmdesátníků je
schopna myslet logicky a formulovat
stejně srozumitelně jako za mlada
U představitele pražského režimu
však nebylo lze přehlédnout projevy
pokročilé sklerózy, ne-li příznaky Parkinsonovy choroby.

Zdá se, že to nebylo neznámo ani čes
koslovenské ambasádě v Bonnu. 17.
listopadu, dva dny před termínem Erbanovy přednášky, každopádně přijeli
dva čeští pánové z Bonnu, aby se ne
nápadné poptali vedení Akademie, co
dělá pan Erban, jakým působí dojmem
a jestli se nechová nějak neobvykle.
Zdvořilí Němci je uklidnili.

V pátek 18 listopadu byla konference
na celý den přerušena, jelo se kolektiv-

Pořadatelé ale měli kopii rukopisu, tak
mu ochotně vypomohli. V sobotu byl
Erbanův referát na programu jako po
slední v 11 dopoledne. Krátce předtím
přijel z bonnské ambasády další pra
covník, jakýsi pan Kovacs, Kovacz ne
bo Kováč, a vyptal se bedlivé
Erbana, co hodlá povídat; stála jsem jen
několik kroků od nich, takže jsem dob
ře slyšela Pak si Kováč sedl vedle
Erbana a už z něj oči nespustil.
Přednáška byla - mírné řečeno - po
hroma. Řečníkova nedostatečnost ja
zyková i akustická se ještě znásobila,
z rukopisu přednesl jen úvodní věty.

Pak se rychle zamotal do složitých ex
tempore o československé historii let
1918 až 1948, z nichž vymotat se už
nedokázal. K vlastnímu tématu „Europa und die ČSSR" se vůbec nedo

Práci nabízejí
HLEDÁME
INŽENÝRY a prúmyslováky
s konstrukční praxí pro detailní plánování pře
vážně strojírenských zařízeni, ergometnckeho
řešeni pracovišť, konstrukci přípravků a nářa
dí. evt. i jako vedlejší zaměstnání. Důvtipně
řešená, čista a dochvilné odevzdaná práce je
zárukou dobré vzájemné spolupráce. Před
nost mají uchazeči nepříliš vzdáleni od Norimberka. Stručný popis Vaši dosavadní činnosti,
termín možného začátku a představu o výši
hodinové sazby zašlete prosím na zn. „Kons
trukce" do Pol-verlagu.

Práci hledají
MALlR-NATÉRACs řid průkazem pro veške
rá motor, vozidla hledá prací kdekoliv v Ně
mecku. .Rodina"
SCHOPNÝ DIPL.ING.ARCH. zo Slovenska
(30), tč. v Rakúsku bez azylu, 6ročná projekč
ně praxa v odb. architektura, zároveň výtvar
ník. ovládám profesie ako řekl výtvarnictvo
a výstavně aranžérstvo.čiastočná znalost’ an
gličtiny. hřadám pracu a zároveň sponzora pre
Kanadu. Zn, „Východňár"

Kterýmžto disharmonickým závěreč
ným akordem dozněla diskuse a vzá
pětí i konference o národní identitě a
sjednocování Evropy...

Řadové české účastnici bylo od 16.
do 19. listopadu v Evropské akademii
mnohokrát trapně až stydno. Kladla si
- a stále si klade - otázku, kam až
jsme to klesli, když Československo
může na mezinárodní vědecké konfe
renci v zahraničí zastupovat někdejší
tajemník NOÚZ a ROH, komunistický
agent E-27 v poválečné sociální de
mokracii,
.předseda parlamentu",
mnohonásobná a notoricky známá vě
trná korouhvička Evžen Erban. Navíc
v doprovodu diplomata Kováče.

ZDENA HERTLOVÁ

BARMAN-CÍSNÍK (33) schopny si poradit
s každou prací hledá sponzora v Kanadě. ..Sa
mostatnost "
TALENTOVANÝ KOMPONISTA, aranžér, hu
debnik z Prahy hledá „kontakt"

Kdo pomůže?
PAMÁTNÍK OBĚTEM komunistického
teroru v Československu, postavený lo
ni na podzim bývalými politickými vězni
v hornorakouském Nagelbergu poblíž
čs. hranic.
Foto: Jiří Kebrle

ZA VAZALEM BILAKEM
.Tak nám odstavili Vasila, “ řekla paní
Mullerová Švejkovi, který siprávě sla
bikoval v Izvestiích proslov Michaila
Gorbačova o bordelu v sovětském
stavebnictví. Přinesl si ty noviny od
hostinského Palivce, který mu je půj
čoval, když je odložili turisté z NDR,
jezdící se do Prahy informovat o perestrojce v Moskvě.

Potom jsem už jen vyráběl soukromé
koláže a rozesílal je po desítkách po
celém Česku.
Myslím, že nejúspěšnéjší byla ta,
v níž jsem připomněl, že v pražském
Muzeu Klémy Gottwalda kdysi vysta
vili také Bifakův tovaryšský list po vy
učení krejčím. A lstiví Pražané tam
hned objevili v jedné rubrice poznám
ku jeho mistra: .Nepouštět na saka!“

.Kerýho Vasila, paní Mullerová,' otá
zal se Švejk, nepřestávaje louskat azbuku, jak ji znal ještě z ruského zaje
tí. .Já znám dva Vasily. Jednoho, ten
je blaženej na Krásný ploščadi
v Moskvě, že viděl přistávat hamburskýho Rusta, a potom znám ještě Va
sila Bilaka, co sbíral ty hovínka
v Kremlu a vozil je do Prahy na Hrad.
V roce šedesát vosům mu to bylo má
lo, tak zavolal do Prahy ruský tanky
a jejich posádky pak zakadily celou
Prahu."

Nemohu si tu analogii odpustit v prv
ním návalu škodolibého zadostiučině
ni poté, co jsem si zprávu o Biřakové
vykopnutí z funkcí přečetl v západonémeckém tisku. Směju se. A vzpo
mínám si, že někdejší Hitlerův místodržící na Hradě pražském, K. H
Frank, definoval Čechy jako .smějící
se bestie". V roce 1968 se místodržlclm Břežněvovým stal vedle Husáka
právě Vasil Silák My „osmašedesátnlci“ jsme ho nenáviděli víc než ko
hokoli jiného z kamarily zrádců Praž
ského jara.
Ještě mám v archívu pásku svého vy
stoupeni v pražském rozhlasu, kdy se
mi naposled veřejné podařilo se do

Vasil uměl šít jen kalhoty. Kabát
z ostudy jsme mu museli šít my hu
moristé. Já jsem to činil tak, že jsem
si opatřil řadu fotografií z aktu, kdy
Leohnid Brežněv připíná Vasilovi na
sako jakousi z četných medajlí. A
v bublině od úst jsem ho pak nechal
říci: .Počkej, Vasile, já ti to zašiju
sám, tys nikdy nebyl na šakal“

Koláž Karla Trinkewitze

BiTaka strefit. Bylo to v roce 1969. Měl
jsem posluchačům vysvětlit, jak dě
lám slovní hříčky. .To máte tak: napří
klad když bych měl vysvětlit, co je to
lakováni na rúžovo. Jeden lak na růžovo - to je monolak. A dvojitý lak na
rúžovo - to je Bifakl“. A tím skončil
můj výklad. Zděšený režisér za tlus
tým sklem kontrolního pultu zesinal
strachem a nemoha najít knoflík k vy
pnutí mikrofonu, spustil naplno muzi
ku z pásky.

Mám v archívu desítky Silákových fo
tografií, ale už je nebudu potřebovat.
Ještě naposled si nalepím koláž, kte
rou doprovodím tento text. Potom od
hodím Bifaka na smetiště. Jako to uči
nily nyní i dějiny.

Dokonce ani v kremelské zdi už ne
bude mít zasazenou desku s nápisem
.Vazal Bilák zasloužil se o SSSR“...

Teď už Bilák vstoupí jen do panoptika zrádců národa vedle proslulého
Durynka, který se pak oběsil na olši,
vedle Miloty z Dědic a Emanuela Mo
ravce. A samozřejmě vedle Gustáva
Husáka. Vždy jsem spoléhal na to, že
dějiny tyto zrádce odsoudí a těšíval
jsem se starým českým příslovím,
které jsem si upravil: Dočkej času ja
ko Husák lasu! No, na olši to nebu
de, stačí mi Olšany. A nemusí to být
na lasu

A jsem rád, že jsme se toho dočkali
všichni ještě zaživa, Husák, Bilák i já
Zdá se mi. že teď se směju už jen já
Jiní se toho nedočkali - a to je mi lí
to. Nedočkal se například Miroslav Liďák, se kterým jsme společně vymýš
leli desítky vtípků na Siláka. Poslal
mi kdysi i pohlednici ze Slovenska,
na níž slovenská děvčica maluje oko
lo okna žudro a připsal tam fingova
ný citát z Bifaka: .Do imperialistov
udrem - praštíme ich žudrem!"

SILNICE PORÁŽKY je lemována drahým šrotem: tanky, samohybnými děly a obrněnými transportéry
sovětských agresorů. Z Kandaháru až do Heratu - a na všech ostatních spojích Afghánistánu - rezaví
obrovská skládka zničené vojenské techniky v hodnotě sta miliard rublů. .Zachvatčikov podlých z dorogy
smetom!“ Afghánské národně osvobozenecké hnutí naplnilo tato slova sovětské hymny novým, nečeka
ným obsahem: po devítileté krvavé válce byli uchvatitelé skutečně smeteni ze silnic. 15. února se poslední
z nich stáhli za řeku Amu Darja. V zemi zanechali hekatomby mrtvých a dračí setbu bídy, rozvratu a
fanatismu...

SVĚDKY JEHOVY v Kanadě nebo USA hle
dá pétičlenná rodina. „Prosíme ozvěte se!“
ČESKÁ RODINA (36, 30, 9, 8) hledá k pronaimuti 3-4pokojový byt, případné s prací, „Jen
v Bavorsku."

KDO SPONZORUJE migraci do Kanady 21 le
tému Cechoví, tč. v Německu? Mohu praco
vat v oborech pohostinství a gastronomie
(obsluha, kuchyň, recepce). „Maturita v oboru "
ELEKTROMECHANIK (24). tč. na penzionu
v Rakousku, hledá sponzora v Kanadě. „Čá
stečná znalost angličtiny."
SPONZORA V KANADĚ naléhavé hledám
pro přítele, výborného automechanika a lakýr
níka. Ceká tč. s rodinou (1 dítě) v Německu.
„Od počátku tin. nezávislost“
MLADÍ MANŽELÉ řidič autobusu a autome
chamk (28) s praxí a znalostí angličtiny, žena
(25) a dcerka (6). zatím v Německu hledají
„sponzora v USA’
MECHANIK (23,SS), druhým rokem v Rakou
sku by rád emigroval do Španělska. Kdo z kra
janů poradí, zda to jde a jak na to? „Pomoc
za pomoc. “

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

KONEČNĚ MÁME VLTAVU
PŘÍMO VE STUTTGARTU!

„Moldau”
Gablenberger Hauptstr. 112
tel (07111 46 32 49
V restauraci „Moldau" se Štefan a To
máš se svými českými specialitami těší
na Vaši návštěvu

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 menší i větší pří
ležitosti — svatby, zábavy, schůze,
srazy apod. Těšíme se na Vás!
Miloslav Bohn, TuS Gaststátte
Jahnstraíše 25
D-6708 Neuhofen IPfalz)
tel. (06236)54738

Tím spíše se asi raduje náš společný
kamarád Jirka Hochman v Americe,
který kdysi napsal satiru na mlstodržící nomenklaturu. A všichni ti, kdo si
v Česku vymýšleli na Siláka peprné
anekdoty.

PLÁNUJETE DOVOLENOU
NA FLORIDÉ?

Ostatně Vasil se o své zesměšnění
staral nejpilněji sám Například v pro
slulém interview pro časopis SPIEGEL. Tomu se smála celá Evropa.

801 S. Oceán Blvd.
Pompano Beach, Florida 33062

A to nám ještě nevyšly v exilových na
kladatelstvích Silákovy .Paměti", do
ma zcenzurované. Škoda Ty bych ta
ké rád ilustroval.

KAREL TRINKEWITZ

Navštivte krajanský motel

JASMÍN villa
Tel: (305) 941-7930

Těšíme se na Vás
Lajoš a Janet Naňákovl
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EVROPA BEZ TANKŮ?
.... Východní Evropa se rychle vynořuje jako evropská oblast možné
výbušné instability, s pěti zeměmi, které jsou již nyní v klasické předrevoluční situaci... Avšak rozsáhlý výbuch by mohl mít tragické ná
sledky nejen pro tuto oblast samu, ale i pro vztahy mezi Západem a
Východem, tím, že by uspíšil trvalou obnovu těch nejnegativnějších
rysů sovětského systému.“

ZBYGNIEW BRZEZINSKI

(,America's New Geostrategy“, Foreign Affairs, 1988, s. 687)

Stručněji a lépe se to nedá říci. Tato
charakteristika pochází od vynikající
ho stratéga americké zahraniční poli
tiky, který vstupuje do Bushovy admi
nistrace, aby prakticky spoluurčoval
novou globální hru.

Je rovněž považován za autora kon
cepce Evropy bez tanků, kterou for
muloval 28. ledna 1988 ve své lon
dýnské přednášce, nazvané Od Vý
chodní Evropy zpět ke Střední Evro
pě (česky 150.000 slov, 1988/20), a
je autorem nové strategické koncep
ce vztahů mezi Západem a Výcho
dem, kterou vyjádřil ve své knize The
Game Pian (1986). Soubor jeho ná
zorů vytváří ideální platformu k for
mulování strategické vyhlídky pro čs.
exil, jenž si zatím dluží novou per
spektivu pro nadcházející změny do
ma i ve světě, protože je zaujat fňu
káním nad první republikou a nesmy
slnou numerologií čísla osm, jež programatické otázky ani neumožňuje
ani nestaví. Není závažnějšího úkolu
v české emigraci, staré i nové, nežli
zařadit naše úsilí do měnících se tren
dů globální politiky, sovětské i ame
rické, a pokusit se rozšířit manévro
vací prostor, v němž je sevřena
Střední Evropa a naše stará vlast.

NOVÁ SPECIFIČNOST
STŘEDNÍ EVROPY
Z komplexní scény globálních vzta
hů, podrobně popsaných v Brzezinského pracích, si zde všimneme jen
několika aspektů, jež jsou pro nás
rozhodující. První změnou v přístupu
k tematice samé je uznávání specifič
nosti Střední Evropy, to jest opuštění
pojmu Východní Evropa, v níž jsme
se ocitli po válce nejen v představi
vosti globálních stratégů, ale i v rea
litě postupující Rudé armády

Dnes se Střední Evropa stala znovu
žádoucím programatickým postulá
tem - nikoli skutečností -, zatímco
Východní Evropa je nežádoucí reali
tou, jíž se v různém stupni chtějí zba
vit páni i kmáni. Brzezinski považuje
.vznik skutečně nezávislé, kulturně
autentické, možná de facto neutrální
Střední Evropy za cíl uskutečnitelný
a správný“.
Druhá ústřední myšlenka Z. Brzezinského je představa „beztankového
pásma“ probíhajícího Střední Evro
pou, tedy projekt radikálnější nežli do
sud diskutované návrhy na bezatomová pásma Zmenšení anebo od
stranění bojových tanků z této části
starého světa - to jest odstranění
hlavní zbraně útočné konvenční vál
ky - by snížilo sovětskou schopnost
kontrolovat pomocí těchže tanků so
větskou hegemonii v okupovaných
zemích Nepřítomnost tanků by rov
něž podryla vedoucí úlohu komunis
tických stran, jejich dynastický nárok
na privilegované samodurství.

Za třetí rozhodující strategický pilíř
pro budoucí Československo lze ko
nečné považovat evropskou scénu ja
ko celek, totiž rostoucí rozdíl mezi
prosperitou západní části a zřetelným
hospodářským úpadkem východní
části.
Brzezinski se domnívá, že Sovětský
svaz bude během příštího desetiletí
v defenzívě a že se tedy podstatně
sníží nebezpečí sovětského ovládnu
tí Západní Evropy, jež bylo zdrojem
napětí studeně války. Systémová kri
ze komunismu vytváří tak příznivé
podmínky k novému vymezení geopolitických imperativů Spojených stá
tů. Zjednodušeně řečeno americká

politika vůči Střední Evropě se bu
de měnit tak, aby byly podporová
ny změny ve smyslu postupného
sebeurčení, ne tedy změny, jež by
vedly k výbuchu. Německo a oblast
Střední Evropy tak získává centrální
význam pro vztahy mezi Západem a
Východem. Podrobnější názory na
dnešní stav evropské scény lze najít
v novém obsáhlém sborníku Seweryna Bialera, polského emigranta, jenž
dnes vede bývalý Brzezinského ústav
Kolumbijské univerzity v New Yorku.
V jeho nové knize Gorbatchev s Russia and American Foreign Policy
(1988) je soustředěna řada zajíma
vých příspěvků amerických odborní
ků, z nichž zde vybírám pouze tři

Především je to stať autora antologie,
Seweryna Bialera, jenž o rozhodující
otázce vztahů USA-SSSR neváhá ří
ci: „Spojené státy by se měly sna
žit ovlivnit celou řadu vývojových
tendencí v Sovětském svazu a pří
ležitostně dokonce riskovat 'po
moc', aby podpořily sovětský vý
voj ve směrech odpovídajících na
šim hodnotám a příznivých našim
dlouhodobým zájmům i věci míru"
(p 488, proložil S B ). Bialer nepod
poruje pomoc transferem technologie
použitelné pro vojenské účely, ale zdá
se mu, že rozhodující není, zda So
větský svaz se západní technologií
posílí či ne, ale zda bude snazší s ním
koexistovat. Bialer sdílí Brzezinského
postoj, že Západ nemá podněcovat
ve Východní Evropě protisovětské re
belie, ale sdílí i obavy, že sovětská
snaha vládnout dále ve Východní
Evropě vytváří Sovětům překážku pro
zmírnění napětí se Spojenými státy.
Druhý důležitý příspěvek od Johna
Gaddise podává klasifikaci pěti vývo
jových fází vztahů mezi USA a SSSR,
jež jsou zároveň pěti dnešními mož
nostmi. Od snah o převrat (1) a od
(2) omezení sovětského vlivu na hra
nice SSSR se vztah supervelmocí vy
víjel k (3) pokusům o změnu vnitřní
struktury SSSR a k soutěživé koexis
tenci (4). Autor se domnívá, že nastá
vá období přechodu k páté fázi,
k spolupráci, jež by uzavřela cyklus,
který jsme si zvykli označovat jako
studenou válku.

OSM ZÁKLADNÍCH
REALIT
Třetí příspěvek je pro nás nejdúležitější, protože pochází od bývalého
amerického vyslance v ČSSR Williama H Luerse. Autor charakterizuje
osm základních realit, jež lze heslo
vité vyjádřit takto:

1. V blízké budoucnosti nedojde
k podstatné změně mezi SSSR a
Střední Evropou, protože Sověti dále
hájí nezvratnost svých revolucí.

budou odlišovat od SSSR a kontrola
komunistickou stranou se oslabí. Ob
chod a technologie (kompjútry, video
kazety, xeroxy) otevírají tyto země
Západu a podporují nezávislost
7. Vojenské problémy Střední Evropy
budou dále určovat meze oblastních
změn, protože sovětská vojenská pří
tomnost je hlavním prostředkem kon
troly satelitů.

8. Ačkoli politická dynamika Varšav
ského paktu nemůže být změněna zá
padní strategií, etnický nacionalismus
je mocnou silou Spojené státy by mě
ly podporovat snahy o národní iden
titu jak v obdobích uvolnění, tak v ob
dobích napětí, a neomezit ve jménu
dohody s Gorbačovem americkou
činnost v této oblasti.

K těmto základním osmi realitám mě
nícího se evropského prostředí připo
juje vyslanec Luers dvě závažné pro
gnózy:
1. Německá otázka se znovu objeví
jako rozhodující problém jednotnější
Evropy, k níž klíčem je francouzskoněmecká dohoda; Spojené státy by
měly podporovat nejen stržení berlín
ské zdi, ale i sovétsko-americké do
hody typu rakouské státní smlouvy.

2. .Spojené státy budou potřebovat
energičtější, imaginativní a zaostřený
diplomatický přístup k Evropě, aby se
vyvarovaly krizí a chopily se příleži
tostí poskytovaných novým sovět
ským vedením“ (430).

Potud názory, za něž v českém exilo
vém tisku byl postaven na pranýř excentriků každý, kdo je zastával
s předstihem.

KONEC
STUDENÉ
VÁLKY?
Přejdeme-li nyní od názorů odborní
ků k dnešnímu průměrnému U.S. ve
řejnému mínění, pak se znovu potvr
dí, že Amerika je připravena na nové
formulace své úlohy ve světě a že te
dy poměry nejsou v pohybu jen na
univerzitách nebo v sovětském polit
byru. Time Magazíne uveřejnil 7. lis
topadu 1988 závažný úvodník Char
lese Krauthammera (After the Cold
War Is Won). Kdybychom měli uvěřit
autorovi, pak bychom se museli zto
tožnit s názorem, že studená válka
právě skončila vítězstvím Západu.
Střízlivější hledisko, jež dnes dominu
je ve vládních kruzích Západu, nemu
sí obsahovat tento problematický zá
věr, ale i skeptikové dnes uznávají,
že studená válka vstupuje do nového
stadia, v němž mezinárodní vztahy
nebudou určovány antagonismem
mezi supervelmocemi.

Evropa bez tanků má jedinečnou dě
jinnou příležitost, ne proto, že středo
evropské sociálně demokratické stra
ny tuto myšlenku hájí - hájily ji v jiné
podobě po desetiletí, ale proto, že jak
mocenským elitám supervelmocí, tak
veřejnosti těchto zemí, se tyto projek
ty stávají přijatelnými. Máme jedineč
nou šanci, ale nemáme zaručen ani
minimální výsledek,
nebudeme-li
jednat.

2. Nové krize se odehrají každých pět Ujišťování, že Spojené státy vyhrály
až deset let, ale Západ nemá podpo
ideologicky studenou válku, vychází
rovat radikální řešení, pouze postup
z reality nesporného úpadku sovět
né změny; potlačené reformy vrhají
ského bloku a ze skutečností, že de
proces uvolňování vždy zpět.
mokratický kapitalismus je modelem,
3. Každá východoevropská země sle jenž slaví hospodářské úspěchy ve
Třetím světě. Tak je možné, že ještě
duje vlastní, odlišnou cestu.
v této generaci skončí studená válka,
4 Změny nemohou nastat bez spolu
Sověti odideologizují svou zahraniční
práce komunistických režimů, takže
politiku a dosavadní boj bude nahra
jsou žádoucí styky jak s disidenty, tak
zen pouhou rivalitou supervelmocí.
s vládami.
Soutěžení mezi společenskými sou
5. Opoziční skupiny technokratů a in stavami a vojenskými bloky nekončí,
telektuálů jsou významné síly, ale ne protože kořeny rozporů jdou příliš hlu
dosáhnou politické moci, vyjadřujíce
boko a nedají se odstranit slovy ani
jen protisovětské cítění lidu
dohodami, ale zřetelně mění svou po
6. Čím více se hospodářsky posílí vý vahu, jak se intenzita přenáší z vo
jenského pole do hospodářského
chodoevropské národy, tím více se

soutěžení. Jestliže se po desetiletí
zdálo, že sovětský vojenský potenci
ál zajišťuje Rusům postavení supervelmoci provždy, pak nyní musí polit
byru běhat mráz po zádech z prosté
ho faktu, že tomu tak není. Nedostat
ky denního života, kulturní ubohost a
absence lidských práv se už nedají
zastřít ideologickými šantážemi a na
víc se stávají rozhodujícími překážka
mi výrobního vzestupu.

Sovětský vzor ve Třetím světě se stal
zcela nepřitažlivým, ale pokud sovět
ské porážky nejsou zároveň americ
kými vítězstvími - a to nejsou - pak
to neohrožuje dramaticky jejich vel
mocenskou prestiž. Za těchto okol
ností spěje Jak Třetí svět, tak Evro
pa, mimo gravitační pole velmocí
studené války, k onomu uspořádání
globálních vztahů, které budou více
respektovat regionální zájmy. Svět
nebude dominován žádnou supervel
mocí. Podobně jako si v Evropě uhá
jily různé i malé národy svou speci
fičnost díky faktu, že kontinent nikdy
neovládala jediná velmoc, tak snad
nové globální uspořádání uhájí spe
cifičnost kontinentů a kulturních ob
lastí -díky tomu, že antagonismy me
zí supervelmocemi se sníží na snesi
telnější míru.

REVIZE PRAVIDEL HRY
Podobné názory vyjádřil těsně před
volbami také Henry Kissinger v časo
pisu Newsweek, kde konstatoval, že
poválečné období v mezinárodních
vztazích se chýlí ke konci. Kissinger
však byl daleko opatrnější ve svých
poznámkách, jež adresoval budoucí
mu prezidentovi, protože nesdílí idy
lický obraz sovětského vůdce, jenž
mění sám chod dějin. Glasnost a perestrojka nejsou klíče ke snížení me
zinárodního napětí, klíčem je sám dě
jinný proces, jenž se bude ubírat
vlastními cestami a jehož následky
nelze předvídat. Nová éra musí být
postavena na skutečnostech, ne na
pomíjivých osobnostech, a na uzná
ní, že klesající přitažlivost komu
nismu nevylučuje zvýšení hrozby
ruské expanzel Změny v SSSR při
nesou i změny v NATO a ústředním
problémem devadesátých let bude
vytvoření politické struktury nové
Evropy, západní i východní. Kissinger
netvrdí, že to bude Evropa bez tan
ků, ale že dojde k základní revizi pra
videl hry i ve Střední Evropě
Evropa bez tanků je pojem, který je
v dnešním Německu diskutován v po
době, jakou problému vtiskl vojenský
expert Andreas von Bůlow, spolu
s doktrínou o znemožnění agrese,
což zase byla svého druhu odpověď

na Gorbačovovu iniciativu ohledně
snížení arzenálů klasických zbraní a
na myšlenku .společného domu“. Zá
kladní myšlenka tohoto sociálně de
mokratického projektu je nesmírně
závažná pro celou Střední Evropu,
nejen pro oba německé státy. Před
pokládá soustavné snižování zbraní
útočného arzenálu, zejména tanků,
na takovou hranici, jež by ještě umož
ňovala obranu, ale znemožňovala
útok. Tím by byl zahájen proces od
poutávání velmocí a pokračování
v tendenci omezit ničivé arzenály na
německé půdě. Rozhodující je to, že
podobný proces v Polsku, Českoslo
vensku a Maďarsku by zároveň ome
zil nebo znemožnil onu funkci, kterou
mají sovětské tanky v těchto zemích
- udržovat vojenskými prostředky so
větskou nadvládu.
Tím se od konkrétního návrhu na
omezení klasické výzbroje (tanků) ve
Střední Evropě dostáváme k základ
ním zájmům obou supervelmocí, k te
matice rozdělené Evropy a k otázce
studené války, jež skončí tam, kde za
čala: uprostřed Evropy.

SOUČÁST
GLOBÁLNÍHO
PROCESU
Tak se dílčí problém tanků ve Střed
ní Evropě proměňuje v součást glo
bálního procesu, což neznamená, že
je tím pohřben. Znamená jen, že ta
to klíčová otázka pro Němce. Poláky
a Čechy nemůže být ani řešena, ba
ani racionálně myšlena mimo globál
ní vztahy supervelmocí. Pokusy o no
vý začátek vedou bohužel vždy zno
vu ke skutečnému starému začátku,
totiž k otázce, kdo studenou válku vy
volal, kdo Evropu rozdělil a proč sovětizace postupovala Evropou jako
morová sněť.
Ačkoli se tenze mezi supervelmoce
mi zdánlivě zmenšují, reálné problé
my rostou, a mohou se stát řešitelný
mi jen tehdy, jestliže tlak na SSSR se
nezmírní a jestliže podmínky spolu
práce nebudou moci být diktovány
v Moskvě, jako tomu bylo za détenty
neblahé paměti. Evropa se nemůže
z hrozby sovétizace vykoupit za žád
né úvěry, jakkoli vysoké Evropa bez
tanků není ke koupi.

IVAN SVITÁK
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NA OKRAJ
Zamyšlení
na Třístoličníku

Překlady
BADENSKO: Úředné ovéřene překlady
osob, dokladů z češtiny, slov, a ruštiny do
němčiny a naopak provádím levné (hobbyčinnost). Podle opěrných údajů vyřídím
v uved, jazycích též korespondenci s úřady.
•P Rulfová-Schlegel
Mainaustr. 194a. D-7750 Konstanz
tel. (07531) 321 58
BADENSKO: Ověřené překlady dokumentů
a jiných podkladů z (do) češtiny, slovenštiny,
a ruštiny, tlumočení u soudů a úřadů provádí
odborné přis. soudní tlumočník a překladatel
• un. prof Dr Otakar Nahodil. DrSc, BDI)
Zasiusstr. 124. D-7800 Frelburg i. Br.
tel (0761) 70 04 54
BAVORSKO: Úředné ověřené překlady z češ
tiny do němčiny a naopak provádí rychle
a spolehlivě a u úřadů tlumočí
• Blanka Biji. M A . členka BDÚ
Praetoriusweg 6/I, D-8000 Múnchen 83
tel. (089) 637 14 86
BAVORSKO: Ověřené překlady z češtiny do
němčiny a angličtiny a naopak
• Ladislav Santiago de la Cruz
Gueríckerstr. 21. D-8000 Múnchen 40
tel. (089) 361 74 04/ 05 nebo
(08131) 29 01 68 přes den
BAVORSKO: Překlady - tlumočeni z češtiny
do němčiny a naopak provádí a ověřuje ve
řejné ustanovený a přísežný soudní překla
datel a tlumočník s douholetou zkušenosti
(listy, smlouvy, literatura).
• Roland Richter. Dlpl. Verwaltungsrat (FH)
Steinstr. 46, D-8000 Múnchen 80
tel (089) 48 65 79
Termíny jen po telefonické domluvěl
BAVORSKO: Úředné ověř překlady veške
rých dokladů z češtiny a slovenštiny do
němčiny a naopak provádí rychle, levné a
spolehlivé odborné přis soudní překladatelka
• Miroslava Selkmann
Fasanenstr. 30. D-8025 Unterhachlng
tel. (089) 61 89 76

28.říjen pod palmami kibucu Kfar Masaryk
Ve skromném rámci, avšak velice dů
stojně oslavili 70. výročí založení Česko
slovenské republiky členové kibucu Kfar
Masaryk v Izraeli a jejich hosté. Za znač
né pozornosti tisku, rozhlasu í izraelské
televize byl 28.října slavnostně položen
základní kámen k budově kulturního
střediska T.G. Masaryka - Yad T.G.M.
- který navrhl architekt Dan Peleg z ki
bucu Saar Haammakim.
„Chceme v kultúrnom středisku v našom
kibuce sústrediť historický materiál o fi

lozofickej a politickej ceste T.G Masary
ka.“ shrnul ve svém projevu Benjamin
Bronstein. „Chceme dnes v den 70. výročia založenia prvej ČSR pripomenúť
celému světu - a hlavně exilantom
z ČSR roztrůseným po svete - že sme
nezabúdli měno T.G.Masaryka a jeho
historické zásluhy. Myslíme, že máme
morálně právo obrátitsa k našim dobrým
príatelom, bývalým občanom ČSR na
celom svete, aby nám vybudovanie tohto kultúrného střediska na měno T.G.Ma
saryka pomohli uskotočnit."

Na snímcích:

vlevo nahoře spisovatel a bývalý česko
slovenský i izraelský diplomat Avigdor
Dagan (Viktor Fischl) zdraví účastníky
slavnosti: vpravo nahoře je jeden z ini
ciátorů zřízeni kulturního střediska, člen
kibucu Benjamin Bronstein při sloven
ském projevu: vlevo dole redaktor Pa
vel Kohn z rozhlasové stanice Svobod
ná Evropa s předsedou výboru Yad
T.G.M. Avrim Fischerem, vpravo dole
Yitzhak Patish při slavnostním projevu.

BAVORSKO: Úředné ověřené překlady
veškerých dokladů z češtiny do némčiný
a naopak provádí
• Viktor Weiser
Heiglhofstr 109, D-8000 Múnchen 70
tel (089) 71 83 90

HESSENSKO: Překlady úředné ověřené
z češtiny do němčiny a španělštiny a naopak
Vám rychle a spolehlivé provede soudní tlu
močnice a dipl. 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-Bllenberg
Keplerstr 24. D-6000 Frankfurt 1
tel (069) 55 32 50

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 Kůln 41
tel. (0221) 21 81 57

PORÝNÍ: Úředné ověřené překlady veške
rých dokladů, rovněž technické překlady,
provádí přisež překladatelka pro češtinu
a ruštinu
• Marie Růst
Gratenberger Allee 135. D-4000 Dusseldorf 1
tel (0211) 680 26 26 /večer/
HOLANDSKO: Úředné ověřené překlady
z češtiny do holandštiny a naopak provádí
soudní tlumočnice a přísežná překladatelka
* Jana letswaard
Stadionweg 190, 1077 TC Amsterdam
tel. (020) 66 23 207
SKANDINÁVIE: Překládá a tlumoč! pro sou
kromníky i podniky z a do švédštiny, češtiny,
ruštiny, němčiny a angličtiny úředně zkou
šený překladatel a soudní tlumočník
• Peter B. Freund
Lárkvágen 17A, S-18351 Táby, Sverige
tel (0047) 01800 /MBS/ nebo 08-756 96 30
ŠVÝCARSKO: Překlady dokladů provádí pro
vešk. oficiální účely, vč. nabyti cizího a zproš
tění čs. občanství, do tří dnů za sazby o 50-70%
nižší než překl instituce soudní tlumočník
a překladatel
• Inq. JIH Komárek, lic. oec.
Hauptstr. 3, CH-8637 Laupen/Wald
tel. (055) 95 34 98

WEST

OST

UBERSETZUNGEN
Překladatelská služba specializo
vaná na náročné technické a jiné
odborné texty — patenty, popisy
výrobků a technologií, návody k
použití, reklamní tiskoviny, pro
spekty, nabídky a smlouvy.
JAZYKY: angličtina, arabština, bulharština, 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

Kdyby měl komunistický režim po 43
létech evropského míru trochu rozu
mu, už dávno by drátěnou oponu byl
odstranil a lidem obou sousedních
zemí umožnil volný turistický styk.
Loni nám v Rudém právu ministr vnitra
Vajnar sdělil, že hranice ilegálně pře
kračuje průměrně 2.000 osob ročně,
z toho loňského roku 920 do Spolkové
republiky a Rakouska, přičemž opět
jen 47% jsou čs. občané a z nich zase
jen polovina chce utéct skutečně za
hranice, ti zbývající mají soukromé
problémy. V přepočtu procent se tedy
jedná o pouhých 167 osobl

Rozumný člověk se musí ptát, zda se
pro tak malý počet osob vyplatí udr
žovat za každým stromem ohromné
útvary Pohraniční stráže, neustále
obnovovat ostnatý drát a signální za
řízeni, vyživovat početně psy a pre
zentovat tím světu kasárenský a lágro
vý systém. Pro režim je životně důleži
té zadržet 167 uprchlíků z 15 miliónů
občanů! V době, kdy si západní svět
dělá vážně starosti s ochranou život
ního prostředí celého lidstva včetně
katastrofálního ubývání vrstvy ozónu.

HESSENSKO: Úředné ověřené překlady
i technické z češtiny do němčiny, a naopak
provádí
• Alice Haubrich
Heinrich-Gartner-Str 26,D-6501 Budenheim
tel (06139)66 03

HESSENSKO: Z češtiny do němčiny a naopak
překládá a překlady úředně ověřuje překla
datelská a korespondenční kancelář
• JUDr Jana StupeckA
Tannenstr 2, D-6250 Límburg 9
tel. (06431) 423 63

Koncem července jsem se náhodou
dostal na Třístoličník, hraniční horu,
odkud jen pět kilometrů pěšky trojmezi mezi Německem. Rakouskem
a Československem. Na Třístoličníku
(Dreisessef} ve výši 1330 m stop hotel.
A před nim. na malé plošině s bavor
skými modrobílými hraničními kůly,
se tísnily stovky lidi z Německa. Ra
kouska a dokonce až z Holandska, aby
si zde za krásného počasí vyslechli
folklorní koncert. Parkování nesčet
ných aut a autobusů dole musela orga
nizovat policie. Při každé takové akci
musí ohromné množství lidi obcházet
na horské plošině trojúhelník několika
čtverečních metrů obehnaný kmeny
s označením čs. výsostného území.
Klín země, na který se český smrtelník
a sotva i pohraničník nedostane. Stej
ně tak v nedalekém Bayerisch Eisensteinu 2 km od Železné Rudy, zahálí
česká půlka nádraží.

Co vlastně budou platně "zářné zítřky"
za čarou, až už nebude co dýchat?

-jlv-

Naš fejeton

RECENZENTKY
„No konečně že jdete, my už tady
pouštíme kořen." vítá sborové dvoji
ce žen nově příchozí. U stolku sedí
čtyři ženy ve věku od dvaceti do tři
ceti. pohledné, moderně ramenaté.
Nově příchozí jsou zřejmě v inkubačním stadiu přechodu od levé opozice
k establišmentu, nebot k ušmudla
ným džínsám navlékly hedvábná sa
ka Čekající pár je podivně nesouro
dý. Jedna vězí v ruční práci, působe
ním zemské tíže váhající mezí svet
rem a minišaty. Druhá je Júlínka Greco jak vystřižená.
Všech pět nás dřepí v taverně, kam
si amsterdamská intelektuální sme
tánka chodí hasit žizně i neintelektuální a kam mě zahnal akutní nedosta
tek obecních hygienických zařízeni.

„Frans. čtyři pivča!" objednává jedna
z žen v hedvábí tónem štamgasta a
obratně kroutí tenoučkou cigaretu
z dvou balíčků na stole, z nichž jen
jeden je rozeznatelně těžký tabák vě
hlasné značky Samson.
„Tak jaký to bylo, povídej,“ z pouště
ni kořene konečně vyrušená žena ve
svetru se naklání přes stůl: „Je to
opravdu taková senzace, jak každej
říká?" Oslovená dychtivé saje kouř a
vydechuje: „ 7b se nedá líčit, to pros
tě musíš vidět."
„Když my už nedostaly lístky,“ stěžu
je si svetr, „je to aspoň tak dobrý ja
ko kniha?"
„No jistě, vizuální interpretace přečte
ného ti přece téma přiblíží, dokreslí,
jak bych tak řekla,“ rozbaluje sako
svou intelektuální bagáž.
„Já četla taky dz džouk, “ mísí se do
rozhovoru Júlínka. „ten je podle mne
o moc lepší než ten jak se to jmenu
je. ten enbérebl cosi, co to vůbec zna
mená. ten titul." Společnosti zavlád
ne hluboké ticho. Vysvobozeni je při
nášeno na tácu.
„Tak holky, prost," čtyřlístek se hlubo
ce napije a druhá žena v hedvábí pře
konává
trapnost nezodpovězené
otázky: „Já mám dz džouk taky na se
znamu, o čem to je?“

„No. “ chytá se záchranné ruky Júlín
ka, „chlap se chce pomstit svý bejvalý lásce, protože vona mu kdysi vy
vedla ňákej podtrh, v momentu děje
je vona už stará, ale pořád romantic
ká fuchtle, co furt touží, aby ji někdo
miloval, a tak si namlouvá, že starý
lásky nerezavěj, a když vobjeví, že
teď von zas udál podtrh jí, tak se chce
voddělat, ale místo prášku spolkne
projímadlo a je z toho obrovská sran
da.“ podává syžet Júlínka, symbol
věčného mládí. „A co je teda ten
džouk?“ chce vědět zvědavá.
„No, vona strašně kadí na nějakým
záchodku.“ ztrácí pomalu trpělivost
Júlínka. „To je džouk?“ nevěřícně se
ptá žena se seznamem povinné čet
by.
Ženu ve svetru něco napadá: „Ten
Kundera má něco s výkalama, žejo,"
obrací se tázavě k ženám v hedvábí,
„v tý lájtnes of bíink taky pořád někdo
sedí na záchodě.“ dodává.
„Ty výkaly musíš vidět jenom jako
symbol, symbol svinstva, co dnešní
společnost produkuje, vem si kyselý
déšř, sůl v Rýně, kadmium v heryncích a tak..." bere si slovo první žena
v hedvábí.

„Podle mne je to docela obyčejná
anální fixace, “ oponuje své společni
ci druhá hedvábná.
„Von je homo?" sotva znatelně se dě
sí Júlinka. Tři páry očí se zvedají k za
kouřenému stropu. „ To je jiná fixace,
ty trdlo,“ drká loktem do své společ
nice žena ve svetru.
„No mne by to neudivovalo,“ uraženě
pokračuje Júlinka, „von musí rozumět
ženský duši, například jak ta Tereza
zatočí s tím kurevníkem, to se mi
ohromně líbilo, stavět se panenka
Marija, na to voní mužský letěj, to je
teprv ta správná mystérie, za to daj
i život. “
„Neblbni.“ pokouší se ji vzdělat první
žena v hedvábí, „to je Frojd, a každý
dítě přece ví, že Frojd byl mačo šovi
nistický prase a to je už dávno překo
naný. to tedy ta Sabina by musela být
Máří Magdaléna, a to není, poněvač
se nekaje. “
„Zato je to zářnej příklad ženský, co
si myslí, že si životem může jet po
svejch a pak se diví, že je neurózní, “
rozpaluje se Júlinka.
„A já se divím tobě.“ odpaluje žena
kovaná ve Freudovi, „ta Sabina je prá
vě symbol inteligentního, emancipo
vaného a kreativního ženství, o to my
bojujeme, to je náš ideál, přece!"
„Co von je to vůbec zač. ten Kunde
ra," pomáhá dusit zárodek konfliktu
přítelkyně, „Francouz?“

MODERNÍ ČESKÝ SLABIKÁŘ
DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA!
ANO, chci, aby se moje dítě (anebo dítě mých přátel) hravě naučilo doko
nale česky čist a psát. Objednávám proto slabikář Jiřího Grušl 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:

Ó8V
Vyplňte prosím čitelně a zašlete s platbou na adresu:
POL-VERLAG e. V., Postfach 13 09 31, D-5600 Wuppertal 1

Dosahuje opačného účinku, nebot bo
jovnice za emancipované ženství roz
mrzele típá špačka a rozhlíží se po
lokále jakoby hledala lepší posluchačstvo: „Ne, on je tam odněkaďz výcho
du, “ uráčí se nakonec odpovědět. Je
jí společnici zřejmě unikají veškeré
mimojazykové signály, nebot odporu
je: „Já myslím, že se mýlíš, on to mu
sí být Francouz, ty soulože v tom jsou
takový jemný, takový francouzský."

Je zasažena zdrcujícím pohledem:
„Tak co tam dělaly ty tanky, to bylo
přece v Budapeští, né!“
Je dopito, dokouřeno. „Hele holky,
kdo má peprmint, já pila pivo," pře
hrabuje se Júlínka v kabelce. Zeny
v hedvábí se konečně dorozuměly a
zvedají se k odchodu. „No tak dnes
ka večer holt nebude žádný líbání,
no," snaží se o smrtící ránu emancipačni bojovnice. Žena ve svetru má
zjevně potíže s loajalitou: „Kam tak
spěcháte, večer je ještě mladej, “ sna
ží se pozdržet odcházející.
„Ále, zejtra máme rušnej den... zase
dáni výboru... musíme schválit rezo
luci emancipační komise Evropského
parlamentu ohledně pozitivní diskri
minace a solidarity se ženami třetího
světa.“

JANA BLÁHOVÁ
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BOHEMIA STORE
Pastrňák Petr
A-1070 WIEN. Undengasse 5

Tel.: 96 37 79

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

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

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

NOVÉ KNIHY
Novinky exilové literatury došlé redakci Práva
lidu:

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

Literatura
PRODÁM .Tisíc a jedna noc" původní vydání
Aventina Praha (1928-34), 6 dílů (brož. + púv.
vazba). Překl. F. Tauer, doplněn fundovaný
mi islamistickými poznámkami, litografie F.Ha
velky. ..Cena 150 švýc. franků."

..VOLÁ LONDÝN ', knihu středečních relaci
Jana Masaryka v BBC z let 1939-45. prodám,
případně vyměním za časopisy Junák nebo
„Mladý hlasatel."

PŘÍTOMNOST, DNEŠEK - kompletní sváza
né ročníky ve vzorném stavu - na prodej pro
vážného zájemce. „Ceny dle dohody" do atl.
KOMPLETNÍ SADU prvních deseti ročníků
exil. Práva lidu (1978-87) prodám za US$ 90,
„V bezvadném stavu."

ČESKÉ KNIHY exilové i domácí, starší I no
vě. koupím nebo vyměním. Sháním vše od Vo
skovce a Wericha včetně pohádek, také
nahrávky tzv. budovatelských písní padesátých
let. Antonín Tichov, Wertinger Str. 91, D-8900
Augsburg
HISTORIK KOUPÍ (nebo vyměni za jiné) pu
blikace, tykající se období protektorátu Čechy
a Morava 1939-45 a zahraň, odboje, vydané
v Československu v letech 1945-71. ..Pro
soukromý účel,"

Co se chystá
Haló,
čeští a slovenští
lékaři!
První setkání čs. lékařů žijících v exi
lu se koná 6. a 7. května v Braunsbachu-Dottingenu blízko města Schwábisch Halí v jihozápadním Německu.
Podrobný program zájemcům rádi za
šlou a přihlášky přijímají
MUDr. Luděk Vašíček, Schulstr. 10.
D-7176 Braunsbach,
Dr.med. Otakar Zoufalý, Brenzstr. 2.,
D-7265 Neubulach 1.

KAZETY
Písně, poezie posledních dvaceti let.
Nahrávka koncertu z 4. května 1988.

Karel KRYL
in Boston

Na dvou kazetách vydal Czechoslovak
Documentation
Center
C.S.D.C..
PO. Box 771, Cambridge, MA 02140,
USA. Cenu USD 18.00 možno platit
v hotovosti, US šekem nebo poštovní
poukázkou.

CENA ROZINY JADRNE-POKORNE

K uctění památky nedávno zesnulé re
žisérky a rozhlasové hlasatelky Roziny
Jadrné-Pokorné připravuje mnichovské
nakladatelství Arkýř každoroční vzpo
mínkovou cenu.
..Rozina" ■ jak ji všichni říkali - byla dlou
holetou spolupracovnicí rozhlasové sta
nice Svobodná Evropa. Do širokého po
vědomí. zvláště mladých lidí, vstoupila
nejpozději od poloviny šedesátých let,
kdy stanice začala vysílat své pravidel
né odpoledni hudební pořady. Roziníny
padesátiminutovky rychle upoutaly svou
hřejivou upřímnosti, pravdivosti a origi
nalitou a získaly ji mezi posluchači tisí
ce přátel a příznivců, jak o tom svědči
nepřeberně množství dopisů, jež po lé
ta dostávala Cena, která ponese její
jméno, chce byt výrazem její dárné ná
klonnosti vůči tvorbě mladých lidí, v je
jíž osvobodivou sílu nekonečně věřila:
a současně chce být věčnou vzpomín
kou na vzácnou bytost, která pozname
nala. zkrásnila a opravdu obohatila mno
ho lidských životu.
„Rozinina cena“ je určena mladým čes
kým a slovenským písničkářům a folko
vým zpěvákům, ať žijí a tvoří kdekoliv
na světě. Napoprvé bude vyhlášena kon
cem roku 1989 porotou, kterou budou
tvořit zpěváci Karel Kryl a Vlastimil
Třešňák. textař Jan Schneider, vydava
tel Karel Jadrný a nejmenovaní předsta
vitelé domácí československé hudební
scény.
Kazety s nejméně pěti písňovými na
hrávkami, s fotografií a se stručnými
autorovými životopisnými údaji je třeba
oředat či zaslat knihkupectví Arkýř,
Schellingstr. 20. 8000 Můnchen 40.

GRAMODESKY
TEČE VODA, TEČE

ČS. PODNIKATELŮM, obchodníkům
i soukromým osobám ze zámoří, kteří
potřebují poštovní adresu nebo záchyt
ný bod v západní Evropě, poskytujeme
spolehlivý a cenově výhodný agenturní
servis ve Spolkové republice Německo
- přejímáni a odesíláni pošty, proměny
šeků, rozesíláni reklam v Evropě apod.
Poptávky zašlete česky nebo slovenský
do administrace PL pod zn. „Mail Drop
Germany".

je název LP-desky Waldemara a Ol
gy Matuškových, která vedle titulní
písně obsahuje třináct dalších oblí
bených národních písní: Koupím já
si koně vraný: Rožnovské hodiny;
Ja som bača; Domažlice; Tálinský
rybník; Cerešničky: Ej. od Buchto
vá; Pod našimi okny; Hory čiemé;
Aničko, dušičko; Ach, není tu není;
Rajneráček; Tancuj, tancuj! - Cena
desky je USD 9.95, k čemuž je nut
no v USA a Kanadě připočítat USD
2.50, v ostatních zemích o dolar ví
ce. Platbu v dolarech zašlete s ob
jednávkou na adresu:
DE-MAR ENT., P.O.Box 8596, Madeira Beach, FL 33738, USA

ARKÝŘ Buchhandlung
D-8000 Můnchen 40, Schellingstr. 20 (ve dvoře)
Jarka Bmarová oznamuje. že ve spolupráci s nakladatelstvím Arkýř
otevřela v Mnichově novou prode/nu českých a slovenských knih Ob
chod najdete snadno, je v blízkosti mnichovské univerzity bezprostřed
ně u stanice metra U3 a U6 (zastávka Universitě!} V obchodě naleznete
rovněž knihy domácích nakladatelství, překlady natích 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 ie denně od 14.00 do 18 30. v sobotu od 10.00 do 13 00 hodin. Na
Váti návštěvu se létl

Telefon (089) 28 18 79

JARKA BINAROVÁ
KAREL JADRNÝ

INDEX e.V„ Postfach 410511, D-5000
Kóln 41
KADLEčlK. Ivan: Rapsódie a miniatúry. Drob
né črty a poznámky slovenského autora. Kart.
68 str., DEM 12,-

KIŠ, Danilo: Hrobka pro Borise Davidoviče a tři
další povídky. Bezplatná prémie čtenářům ča
sopisu „150 000 slov“ za rok 1988. Kart. 157 s.

SIDON, Karol. Dvě povídky o utopencích. No
vely Polské uši a brány mrazu. Edice Paternoster svazek 3. Kart. 240 s., DEM 25,SOCHOR, Lubomír: Úvahy o ideologii a praxi
reálného socialismu. Vybrané statě z let 1969
86. Kart. 146s., DEM 15.-

STEINBACH, dr.Karel Svědek téměř stoletý.
Zpracoval Viktor Fischl. Paměti lékaře, který
důvěrné znal řadu významných osobnosti.
S mnoha snímky, Kart 116 s„ DEM 17,-

TATARKA, Dommik: Navrávačky. Kniha vzpo
mínek a vyznání v překrásné slovenštině.
Kart 116 s„ DEM 16.VACULlK. Ludvík: Jaroje tady. Fejetony z let
1981-87. Kart. 340 s.. DEM 20,-

OBRYS KONTUR - PmD. Max Wónner
Str. 31, D-8000 Můnchen 50
BINAR. Ivan: Kytovna umění. Román se zjev
ně autobiografickými rysy. Kart. 136 s„
DEM 24.NÁPRAVNÍK, Milan: Vůle k noci. Verše
a vlastni ilustrace básníka a výtvarníka, který
žije od roku 1968 v Německu. Kart. 72 s..
DEM 15.TREŠNAK, Vlastimil: a ostružinou pobiď ko
ně. Pohádkový cestopis nejen pro děti. Kart.
104 s.. DEM 22.

68 Publishers, Box 695, Postat Station "A",
Toronto, On. M5W 1G2, Canada

TIGRID, Pavel Kapesní průvodce inteligentní
ženy po vlastním osudu Povinná četba pro
všechny později narozené, kteří už vždycky
chtěli vědět, jak td vlastně tenkrát byle a kte
rak všechno souvisí se všim. Jak se zdá z an
kety RFE i z počtu prodaných výtisků nejúspěšnějši exilová kniha roku 1988. Obál
ka a trontispis Jiřiho Koláře. Kart. 570 s..
CAD 17.00
ULč. Ota: Bez Čedoku po Jižní Africe. Další
politický cestopis, který nepochybné narazí
všude: zastáncům apartheidu mezi našinci bu
de přiliš antirasistický, těm ostatním příliš
skeptický co do možnosti brzké realizace „vlá
dy většiny" v JAR. Pravda ovšem často sedá
vá mezi židlemi. Kart. 400 s., CAD 16,75

Karel Ritter Verlag, Fahrenheitstr. 23,
D-5300 Bonn 1
LANDOVSKÝ, Pavel: Soukromá vzpoura. Roz
hovor s Karlem Hvižďalou. S řadou archivních
snímků. Kart. 240 s„ DEM 28.-

Rozmluvy, 18 Church Hill, Purley, Surrey
CR2 3QN, Great Britain
BERNANOS. Georges: Deník venkovského fa
ráře. (První české vydáni vyšlo 1937, druhé
v nakladatelství Vyšehrad 1969.) S obálkou
Jana Brychty. Kart. 226 s., GBP 6.00

DIVIŠ, Ivan: Papouščí město. Záznamy snů
cizích i vlastních 1905-87. Kart. 318 s.,
DEM 26.JUNGMANN. Milan: Cesty a rozcestí. Kritické
stati z let 1982-87. které vyšly v domácím sa
mizdatu. Kart. 386 s., DEM 30,-

KORDER. T.R: Voegelin & Patočka. Výběr
záznamů průběhů bytového filozofického se
mináře paralelní kultury v Československu.
Vydáno společně se spolkem Athenaeum
v Oxfordu. Karl. 220 s.. GBP 7.50

KLIMA. Ivan: Láska a smetí. Filozofický román
o vztahu intelektuála k současnosti. Obálka
J.Brychty, Kart. 256 s.. DEM 26.KRESADLO. Jan: Sedmihlásek Výbor z ver
šů, pozdni poetická prvotina prozaikova. Kart,
100 s., GBP 6.00

DIAIQG
České knihkupectví Dialog
Buchhandlung DIALOG, Gutleutstrasse 15
D-6000 Frankfurt 1, Tel. (069) 23 52 80 nebo 23 48 06
Obchodní místnosti v Gutleutstrasse 13 byly v říjnu uzavřeny. Osobní
návštěvy jsou nadále možné v místnostech ve vedlejším domě (kde
byl dříve obchod; vpředu je kavárna Kafka) číslo 15, v zadním domě
ve dvoře v 1. patře, zvonek u předních dveří. Zde je otevřeno 3x týd
ně, v úterý a ve Čtvrtek od 13 do 20 hodin a v sobotu od 10 do 13
hodin; jiné termíny jsou možné po telefonické domluvě. Písemné ob
jednávky můžete posílat jako doposud, případně objednávku namluvit
telefonicky na magnetofonový pásek. DIALOG provádí zásilkovou
službu do celého světa. Kromě českých a slovenských knih i kazet
jsme specializovaní na cizojazyčné tituly. Vyžádejte si naše nejno
vější seznamy I

Buchhandlung DIALOG, Hess-Strasse 88
D-8000 MCInchen 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!

ŠKVORECKÝ. Josef: Nápady čtenářů detek
tivek. Reprint 2 rozšířeného vydám nakl. Čs.
spisovatel z roku 1967 Obálka J. Brychty.
Kart. 197 s.. GBP 7.00

NAHODIL. Otakar: Stimmen der Vólker, Šest
esejů z let 1984-88 (viz. recenze v tomto čí
sle). IKA-Edition, Herder, Freíburg 1988. Kart.
167 s„ DEM 14.80

Palm Spríngs Publishing Co., 1277 S. Palm
Canyon Dr., Palm Springs CA 92262, USA
FILÍPEK, Jan: Ve stínu šibenice. Protektorátni paměti autora žijícího v kalifornském exilu.
Věnováno „těm. kteří byli se mnou a nevráti
li se Kart. 242 s„ 8 fotografii. USD 12.00

ORLOWA. Raissa, KOPELEW, Lew: Wir lebten ín Moskau. Osobní vzpomínky a doklady
z let 1956-80, překlad ruského originálu My
žili v Moskvě. Albert Knaus Verlag, Můnchen
1987. Váz 344 S.. DEM 38,SKRJABIN, Elena: Von Petersburg bis Lenin
grad. Jugend zwíschen Monarchie und Révolution. Osobni vzpomínky autorky žijící od r.
1950 v USA. Limes Verlag, Wlesbaden 1986.
Váz. 234 s„ DEM 32,-

Vlastním nákladem autora: distribuce pro
střednictvím knihkupectví Arkýř. Schel
lingstr. 20. D-8000 Můnchen 40
STOčES, Ferdinand Perlový závěs. Ilustrace
Dany Stočesově. Výbor autorových překladů
ze staré čínské poezie, věnovaný památce Bo
humila Mathesia. Spanilá bibliofilie. Paříž
1988. Kart. 137 s , DEM 22,-

Clzojazyčné publikace došlé redakci
V ANGLIČTINĚ

SLEZAK. Josef Otto. Eisenbahn-Panorama
Bóhmen und Máhren. Fascinující knížka pro
všechny milovníky železnic, obsahující mj. 157
snímků starých nádraží a historických lokomo
tiv v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, že
lezniční mapu z roku 1897 atd Verlag J.O.
Slezák, Wien 1986. Váz. 96 s,, DEM 34,30
nebo ATS 240.-

FILÍPEK, Jan: The Shadow of the Gallows.
A true story. Anglická verze stejnojmenné čes
ké knihy. Palm Springs 1985. Kart. 316 s
USD 8.95

STROHSCHNEIDER, Gotttned: ... in ordnungsgemáSerund humaner Weise... DerTag
der Vertreibung. Odsun v jedné z polabských
obcí v červnu 1945. Langen Můller, Můnchen
1985 Váz. 240 s. Cena neudána.

V NĚMČINĚ
BEUSHAUSEN. Reiner (zprac): Drogensucht
in der Tschechoslowakei. Dokumentation
Ostmitteleuropa, svazek 4/1987. J.G.HerderInstitut, Marburg. Kart. 68 s , cena neudána

MĚŠŤAN. Antonín, MĚŠŤANOVA, Věra: Wórterbuch zu Karel Hynek Mácha: „Máj“. Bóhlau
Verlag, Kóln 1988. Váz. 198 s„ DEM 76,-

Výtvarné umění

WLASCHEK. Rudolf M : Zur Geschichte der
Juden m Nordostbóhmen (se zvláštním zřete
lem na jižní Podkrkonoší). S úvodem prof. H.
Lemberga. J.G.Herder-Institut, Marburg 1987.
Kart. 76 s„ 25 vyobrazení, 1 mapa. DEM 28,-

NAŠIM ČTENÁŘŮM v německé jazy
kově 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) bud
přímo, anebo také prostřednictvím
Pol-Verlag e. V.

JUGENDSTIL — reprodukce Alfonse
Muchy, českého malíře, který žil a tvořil
v Paříži Nabízím kolekce 14 reprodukci
60x42 cm za 120SFrnebo5reprodukcí
60 x 42 cm za60 SFr (na dobírku, zabal
v roli) Možno dodat reprodukce i za
sklené a zarámované Vyžádejte si
katalog Objednávky na adrese
REPRO-BILDER V. Reisner
Postfach 105
CH-8623 Wetztkon, Schweiz
PRODÁM signovany onginál nár. umělce Ja
na Zrzavého - portrét (studie) básníka K.H
Máchy. Ověřeni na zadní straně obrazu. Ce
na DM 2.800,- Zn. „Německo.“

Publikujete česky ?
Co pro vás můžeme udělat ?
Přepíšeme Váš rukopis na computeru.
Dodáme Vám disketu s napsa
ným a překontrolovaným tex
tem.
Vytiskneme Váš text na matrixové tiskárně.
Vysázíme Vaše články, časopisy,
noviny a knihy na laserové tis
kárně nebo fotosázecím stroji
v konečné grafické podobě.
Vytiskneme Vaši publikaci.

Dodáme Vám:
Osobní počítače od PC-XT po
AT-386, také v české verzi.
Matrixové tiskárny s českými
downloadovýml znaky.
Korekturní program .Amos"
včetně českého slovníku a roz
dělování slov.
Program Ventura Publishers
s českými znaky na obrazovku
a na postscriptovou tiskárnu.
Postscriptové laserové tiskárny.

Vydalo nakladatelství
Sixty-Eight Publishers, Corp.

Box 695, Station "A",
Toronto, Ontario M5W IG2. Canada
K doslání také v knihkupectvích
v Rakousku

Petr Pastrrták.
Lindengasse 5, 1070 Wien

v Némecku Arkýř.
Schellingstrasse 20. 8000 Můnchen 20

R.a F. Janovský,

Přemysl Janýr EDV

Heiligenstódterstr.78/30, 1190 Wien
tel. (0222) 36 912 47

Lóssweg 3/7/3. 1220 Wien, Austria
tel. (0222) 25 31 26

ve Švýcarsku Galerie Krause.
Tumbclcnstrasse 37, 8330 Praffikon ZH
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Demokracie, jako vzduch k dýchání
Článek Oty Filipa „Langrova technologie svobody' a místní doprava ve
Schwabingu“ v čísle 4/88 Práva lidu, věnovaný me německy napsané kni
ze „Meze vlády" („Grenzen der Herrschaft - Die Endzeit der Machthierarchien", Westdeutscher Verlag. Opladen 1988) je nesporným výsledkem
poctivé snahy, objektivně vystihnout a kriticky sdělit čtenáři to, co je v kni
ze podstatné. Mám dojem, že vzájemný přátelský vztah mezi autorem
a recenzentem toho posledního při čteni sváděl k mírnosti, která mu brá
nila nalézt závažnější výhrady proti mým závěrům, než je ta moje dom
nělá optimistická víra v převýchovu občana.
Autor nemá polemizovat s recenzenty.
Konečné posouzení toho, co napsal, mu
sí ponechat čtenářům a času. Jako mot
to na začátku své knihy jsem zvolil citát
z Karla R. Poppera: „Vedecká metoda
je metoda smělých domněnek a smyslu
plných a seriozních pookusú je vyvrátit".
Touto metodou jsem se dal vést při
svém více než dvacetiletém srovnáva
cím studiu moderních struktur nadvlády.
Moje „smělá domněnka“, že druhá po
lovina tohoto století bude po politické
stránce provázena neodvratným rozkla
dem institucí moderního stranickopolitického státu a tím také postupným selhá
váním reprezentativních systémů nad
vlády. mne napadla uz začátkem
padesátých let. Pozdější vývoj na Zápa
dě i na Východě, v němž Pražské jaro
bylo jen jednou charakteristickou epizo
dou, potvrdil a nadále potvrzuje můj zá
věr, ze jde o zákonitou fázi civilizačního
procesu, historicky srovnatelnou s pos
tupným zánikem monarchických systé
mů nadvlády po Velké francouzské revo
luci. Partajní státy se přežily, protože
nejsou s to řešit aktuální životně důleži
té problémy vědeckotechnické industriální společnosti, ani nejsou schopny
převést ji do ekologické postindustriální
budoucnosti, která bude nevyhnutelná,
má-li lidstvo přežit.
K tomu musí byt totiž překonány dosavad
ní mocenskohierarchické struktury nadvlá
dy, ony pyramidám podobné společenské
systémy, v nichž vládce nebo etablovaná
skupina nadvlády panuje nad poddanými,
obecně označovanými jako „lid“. Tyto zá
konitosti civilizačního procesu platí, bez
ohledu na podstatné rozdíly v míre dodržo
vání nebo porušování lidských a občan
ských práv, jak pro totalitní tak pro „plura
listické" modely stranickopolitického státu.
Akraticky model státu, který v posledních
dvou kapitolách své knihy skicuji, není te
dy, jak se Ota Filip mylné domnívá, otáz
kou převýchovy (koho, kým?), nýbrž otáz
kou dalšího přirozeného vývoje člověka,
pokud je na základě dlouhodobých politicko-sociologickych analýz předvídatelný.
V tomto ohledu je recenzentův příklad
fiaska mnichovského Schwabingu nepod
statný, ačkoliv je docela trefný a pro tento
stále ještě rozšířeny druh občanských ini
ciativ dosti charakteristický. Při čtení mé
knihy zjistí čtenář, že mi tento zjev nejen
neušel, nýbrž že v sedmnácté kapitole, vy
světlující princip KANU, na něj výslovné
poukazuji a jeho zákonitost a příčiny po
drobně vyjasňuji na zásadním rozdílu mezi
dnešními běžnými občanskými iniciativami
a politickými kluby. Pozornému čtenáři asi
také neujde, že i pokud jde o KANy pou
kazuji ve zmíněné kapitole na typické „dět
ské nemoci“ a příčiny jejich „úmrtnosti“,
s nimiž je nutno počítat. Při nástinu své
ho akratického modelu jsem vycházel ze
zásady, že má-li mít smysl, musí být pro
veditelný a života- i vývojeschopny s lidmi
takovými, jací jsou, a myslím, že mi blízká
budoucnost da v tomto ohledu za pravdu.
Jestli nové struktury časem přinesou i po
zitivní změny společensko-politického cho
vání a vzájemných lidských vztahů, tím lé
pe. Tolik tedy k recenzi
Za podstatně důležitější, než svou knihu
a její kritiku, považuji samo téma, jemuž je
věnována - totiž rapidně pokračující
rozklad etablovaných hierarchických struk
tur nadvlády v celém světě a stale zřetel
nější selháni jejich nejvyvinutéjší a zatím
nejdokonalejší formy - pluralitní stranickopolitické demokracie (pluralistische
Parteiendemokratie). Jestliže Michali Gorbačov dnes říká, že „potřebujeme demo
kracii, jako vzduch k dýchání“ - a já jsem
přesvědčen, že to myslí naprosto vážné pak bude otázka, jak tato
nová
demokracie má vypadat, základním (přinej
menším evropským) politickým problémem
nejbližších let. A bylo by neodpustitelnou
lehkomyslností, namlouvat si, ze toto dile
ma platí jen pro východní blok nebo do
konce jen pro Sovětský svaz. Pochybnosti
o tom, zda zapadni „pluralistický" model
stranickopolitického státu je ješté schopen
přežití, nebo jestli se naopak už definitiv
ně sám přežil, rostou v posledních nece
lých dvou letech ve Spolkové republice Ně
mecko lavinovité, a jsou předmětem
diskusí nejen ve vědecko-odborných kru
zích, nýbrž v posledních měsících i v poli-

Co se chystá
ČS. FILMY NA VIDEU jsou promítány
každé druhé úterý v měsíci oa 20 hodin
v kavárně Východoevropského kulturní
ho a osvětového střediska IGNIS v Ko
líně nad Rýnem, Elsa-Brandstróm-Str. 6.
Informace o programu lze dostat na te
lefonním čísle (0221) 72 51 05.
HLAS BOHEMIE, oblíbený krajanský ča
sopis spolku Bohemia e.V. v Kolíně, kte
rý se koncem roku 1987 bohužel musel
odmlčet, vyšel v lednu 1989 v dosavad
ním rozsahu i úpravě, avšak jako ročen
ka. Pokud čtenáři projeví podporu skut
kem. mohl by se tento zatím jednorázo
vý pokus opakovat.

tické publicistice a dokonce už i uvnitř
znervóznělých politických stran. Protože
tato otázka má pro nás a pro ostatní státy
kolísajícího „východního bloku" životní dů
ležitost, myslím, že by i Právo lidu mělo
otevřít diskusi o možnostech nových, al
ternativních forem parlamentní demokracie.
Myslím ovšem, že taková diskuse je nutně
potřebná nejen v exilovém tisku, ale pře
devším také doma, protože to budou tl do
ma, komu připadne rozhodné slovo o tom,
jak má budoucí československá demokra
cie vypadat. Myslím také, že z mé knihy lze
jasné vyčíst, proč jsem přesvědčen o tom,
že než v Československu situace dovolí
vytvoření skutečné svobodného „pluralis
tického“ stranickopolitického státního sys
tému, ztratí tento model na základě západ
ních zkušeností pro nás svou aktuální
přitažlivost.

Jako dva možné (jistě ne jediné) výchozí
body pro věcnou diskusi na toto téma vi
dím jednak základní teze své knihy, jednak
úvodní všeobecnou část návrhu perspek
tivního programu Klubu angažovaných ne
straníku, který byl v červenci 1968 přijat
pražským přípravným výborem KANu
a předložen předsednictvu Národní fron
ty jako podklad pro legalizační řízení.

Základní teze mé knihy (str. 12) zní:
„Žijeme na sklonku tří různě dlouhých
vývojových period lidské společnosti, je
jichž konec nastoupí ve stejné době, při
bližné v průběhu dvou desetiletí tohoto
století.

Nejkratší z těchto period je asi stoletá
doba vývoje moderního stranickopolitic
kého státu.

Druhá, delší perioda , je asi dvěstěletá
doba vývoje moderního reprezentativní
ho systému, který právě ve stranickopolitickém státu nalezl svou konečnou etab
lovanou formu.
Třetí, nejdelší perioda, jejíž sklonek pro
žíváme, je čtyř- až šestítisíciletá doba
vývoje mocensko-hierarchických struktur
lidské společnosti."
Cituji doslova, abych pokud možno pře
dešel dalším nedorozumněním. Ve své
knize totiž nepředpovídám konec „mo
derního státu s pluralistickým spole
čenským zřízením“, jak to volně formu
loval Ota Filip, nýbrž konec etablované
ho stranickopolitického státního zřízeni,
které, jak v řadě kapitol dokládám, jak
opravdovou pluralitu výběru tak také po
litickou reprezentaci pouze předstírá.
Proto bych chtěl ještě jednou důrazně
varovat před identifikací pojmů demo
kracie, parlamentarismu a politické plu-

rality s pojmem nebo dokonce praxí stranickopolitického státu.

Akratický model, jaký navrhuji jako alter
nativu selhávajích straníckopolitických
struktur, je návrh skutečné pluralitní par
lamentní demokracie občanské báze,
v niž jsou dosavadní etablované fikce
a atrapy partajního oligopolu nahrazeny
demokratickými orgány, které každému
politicky angažovanému občanu skýtají
možnost účinného vlivu a tvůrčího podílu
na rozhodování a řešení společenských
problémů. Nepostuluji mocenský boj pro
ti politickým stranám: mnohem spíše
jsem veden starostí, zda se včas podaří
stvořit nezbytnou demokratickou alter
nativu, dřív než rapidně rostoucí zne
chucení občana politickými stranami
a násilné výstřelky občanského protes
tu začnou budit sympatie pro nedemo
kratická řešení.
Pokud jde o zmíněný, dosud nikde nez
veřejněný perspektivní program Klubu
angažovaných nestraníků z Pražského
jara, myslím, že by Právo lidu mělo otisk
nout aspoň jeho úvod a následujících
pět zásadních postulátů, nesoucích tituly:
Nový model státu, Světová krize státu,
Klub nebo strana?. Struktura a funkce
Klubu, Socialistická demokracie a ob
čanská společnost. Byl by to myslím ma
lý, ale důležitý krůček k odbourání my
tologie Pražského jara, které při příle
žitosti jeho dvacátého výročí západní tisk
a media znovu představovaly Jako dílo
hrstky komunistických „vedoucích hlav",
jejichž reformní plány národ, jako amorf
ní masa bez vlastních představ a kon
cepcí, nadšeně následoval.

Nakonec bych chtěl pro pořádek opra
vit drobný omyl, který se Právu lidu vlou
dil do mého životopisu: Byl jsem sice
1968 spoluzakladatelem českosloven
ské Společnosti pro lidská práva a čle
nem jejího hlavního výboru, nebyl jsem
ale autorem jejího programu. To platí
pouze pro program KANu.

JAROSLAV LANGER
RÁDI BYCHOM VYHOVÉLI přání Jaro
slava Langra a otiskli „aspoň úvod a pět
zásadních postulátů" perspektivního
programu KANu z roku 1968. Leč je to
sedm stran strojopisu, čili celá jedna tis
ková strana Práva lidu. Nejsme tlustá
historická revue a nevycházíme dosti ča
sto ani na to, abychom mohli dokumen
tovat nejdúležitější současné do
mácí materiály (o exilových ani nemlu
vě). To bohužel v této rušné době zcela
přesahuje naše možnosti. - Za příspě
vek na cenu kopií a poštovného ale zá
jemcům rádi zašleme oněch sedm stran
(DEM 5,-) anebo kompletních 27 strojo
pisných stran Návrhu perspektivn ího pro
gramu KANu z roku 1968 (DEM 19, nebo ekvivalent v jiné měně). Objednáv
ka s platbou šekem nebo v hotovosti
na adresu POL-Verlagu.
-red-

Nad novou knihou Ivana Pfaffa
Pohled zpět na nekonané, odložené
nebo až dodatečné heroizované české
revoluce a na nesčetné pokusy o re
formy. kterého se ve své knize “Histo
rické kořeny reformního hnutí v české
společnosti" (Index. Kóln 1988) od
vážil Ivan Pfatf, nenaladi čtenáře op
timisticky.
Donutí ho totiž se zamyslet nad otáz
kou: Když dosavadní pokusy o revo
luce a reformy u nás povětšinou skon
čily (vlastním zaviněním) buď v jakési
podivné rozpačité žalosti anebo ka
tastrofou. jakou naději má ta příští re
forma. přeměna nebo proměna (o re
voluci se u nás neodváži nikdo ani
uvažovat), na kterou tak netrpělivě
čekáme?
Nevím, co o knize řeknou a napíši kva
lifikováni historici a kritikové dějepisectvi, je však pravděpodobné, že
Pfaffovi vytknou, co v knize opomenul
uvést nebo co s jemu vlastni netrpě
livostí (která mně osobně je u tohoto
historika velmi sympatická) formulo
val zřejmě jen tézovitě.
Ale: Právě ta Pfaffova schopnost o dě
jinách povídat nebo psát i pro čtenáře,
který vědecké publikace nečte nebo
nedočte (a když, tak jim neporozumí),
činí jeho novou knihu cennou. A navíc:
O kořenech českého revolučního a re
formního hnuti neexistuje u nás dosud
ani jediná publikace, která by ve zkrat
ce a v soustředěni na podstatná za
blýsknuti českého ducha a české
politiky a na problémy a maléry čes
kých dějin podala takovou základní
informaci.
Na velké a o všech problémech čes
kého revolučního a reformního hnuti
pojednávající dílo si budeme muset
zřejmě ještě nějaké to desítiletí počkat.
Však jsme se dosud nezmohli ani na
kompletní kritické vydáni našeho nejvýznamnějšiho reformátora T G.
Masaryka . .
A přece mi v Pfaffovi knize cosi chy
bělo. Zpočátku jsem nevěděl co. až

jsem si uvědomil, že autor nemůže
psát o něčem, co se v českých ději
nách od Bilé hory nekonalo.
Pfatf na několika místech cituje ve
likány našich dějin, kteří právě v kri
tických a rozhodujících dějstvích dě
jin, kdy šlo o bytí a nebytí, o budouc
nost, neopomínali připomínat lidu
jeho "holubičipovahu" a zdůrazňovat,
že náš boj se musí vést na poli ducha,
nikoliv zbraněmi na oranisku váleč
ném.

To zní sice vznešeně, nicméně výsled
ky onoho i Pfaffem znovu vyzvednu
tého "českého způsobu boje " jsou
žalostné. Pohled na současné Česko
slovensko od roku 1948 — a vlastně
už od roku 1938 — provokuje smutné
vzpomínáni: Na podzim roku 1938
jsme vyklidili vynikající pohraniční
opevněni bez boje. Naši tátové nebo
dědové tehdy jen slzeli a zatínali pěsti.
A spisovatelé a básnici čerpali z toho
to debaklu českých dějin náměty na
uplakané romány a básně: Podívej se,
světe, jak nám všichni ubližují!
V únoru 1948 se v pražských ulicích
vyrojily ozbrojené bojůvky KSC — a
bylo bez jediného výstřelu po de
mokracii a po iluzi. V noci na 21. srpna
1968 prý Dubček v budově ŮV před
soudruhy zaslzel: "To mi sovětští soud
ruzi přece nemohou udělat!"

Ani Sáša Dubček nepochopil jeden ze
smyslů a výsledků českých dějin: Nás
lze skoro beztrestně znásilňovat, ob
sazovat, demoralizovat, my už přes
300 let nepozvedli na obranu zbraň:
a když nám šlo nebo jde o krk, ubrekáváme. citujeme Husa, Chelčického,
Havlíčka, Masaryka.
Chtěl jsem se od Ivana Pfaffa z jeho
nové knihy dozvědět, proč tomu tak
u nás je. Ivan na mou otázku tentokrá
te neodpověděl, ačkoliv si myslím, že
měl. Doufám, že odpoví příště.

OTA FILIP

JACKIE Z MANHATTAN AVENUE

Snímek: Bohumil "Bob" Krčil

Významné dílo českého etnologa
Otakar Nahodil: „Stimmen der Vólker“; IKA Freiburg i.Brsg. 1988,167
s., DEM 14,80

Má-li dnes česká kulturní antropologie významnou a ve světě uznávanou
osobnost, pak je to prof.dr.DrSc. Otakar Nahodil, profesor na univerzitě
ve Freiburgu, který na sklonku uplýnulého roku oslavil své pětašedesátiný. Jeho vědecke práce prokazuji neobvykle široce založený vědní fundus, cílevědomě kultivovaný a metodicky racionalizovaný. Nahodil se ve
své „komplexní metodě" velmi blíží nárokům integrální antropologie na
zkoumání problému kultury.
STIMMEN DER VÓLKER (Hlasy náro
dů), kniha antropologických esejů, po
dává v názorném průhledu obraz o té
matické orientaci autora za posledních
pět let. Je to zralé klasobraní z nejlepsích Nahodilových studií, volné spoje
ných v jedno pásmo tématem „tradice".
Nahodil ostatně toto téma, „Traditionforschung“, jako první prosadil do popředí
světového vědeckého zájmu, (NemýlímII se, bylo to na antropologickém kong
resu v New Mexico v r. 1982.) Stal se
tím ipso facto výzkumu „tradice“ trvale

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

Bohemia
Zeitschnft 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

ČERNÉ ROKY
Marie Stryjová: „Pokojík"; ITER-Verlag Berlín 1988, 142 str. DEM 18,19
Nové exilové nakladatelství ITER v Zá
padním Berlíně vydalo v dubnu 1988 ja
ko svou první publikaci krátký román M.
Stryjové (1931-1977). Text vznikl 1964
67 a do značné míry autobiograficky lí
čí zážitky studentky a pak absolventky
slavistiky na Karlově univerzitě v letech
1951-57. Stryjová, Češka z Volyně, se
těžko sžívala s pražským prostředím.
Psychické i jiné potíže hrdinky, vyprávě
né pod zřejmým dojmem tzv černé vlny
v polské literatuře kolem roku 1956, se
autorka snažila představit tak. aby kni
hu bylo možné vydat v Praze konce 60.
let. To se jí nepodařilo, zato posmrtně
vyšel svazek povídek v Mladé frontě
v roce 1982.

„Pokojík” je dokument doby a zároveň jak se obvykle píše ■ přislib do budouc
na. Rok po dokončeni „Pokojíku" pošel
srpen 1968 a pro pesimistickou prózu
tohoto druhu nebylo ve znormalizovaných nakladatelstvích místo. Ve zbýva
jících deseti letech života se Stryjová už
k literární tvorbě nedostala.
Román, vydaný fototypicky ze strojopis
né předlohy (s ručně dodělanými diakri
tickými znaménky), připomíná způso
bem vydání spíš publikaci ineditní litera
tury než knihu vydanou na Západě
„Pokojík“ zůstane svědectvím o 50. a 60.
letech a dokladem vlny pesimismu, té
měř přesně protikladné socrealistickému optimismu.
Se zájmem budeme všichni sledovat dal
ší publikace nakladatelství ITER.

ANTONÍN MĚŠŤAN

zavázán. Nepřekvapí tedy, že I jeho
poslední kniha sleduje především různá
pozadí „tradice“ v různých kulturách: tak
v jeho úvaze o „moudrosti v hlasu ná
rodů“ (zde mj. analýza hrdinského eposu:
moudré ženy v kavkazském básnictví;
věčně moudrého Váinámóinena „Kalevaly“ i Jaroslava Moudrého, normanského vládce Kyjevské Rusi).

Podobně i druhá úvaha („Od krevní msty
k násilí státu“) rozebírá fenomén „práva“
na podkladě antropologických sankcí.
Autor sahá nejen ke „své" argumentaci
(„Neolitická revoluce a vznik právního
vědomí" ad.), ale používá se znalosti vě
ci i materiálu iránologie a egyptologie
Esej „O prasymbolech psaných nábo
ženství“ přináší mi. autorovo vyznání úc
ty odkazu Aloise Musila, báječné a dod
nes nedoceněné osobností českých
etnologických dějin. Nahodil však pře
devším rozevírá rejstříky své téměř do
brodružně cizokrajné erudice: tak připo
míná mandžurskou poeii Dálného Vý
chodu. modlitby jihosibiřského Altaje,
moudrost Mongolů a Kirgizú stejně jako
religiózní motivy ugrofinských kultur.
Esej „Mystérium svátého mateřství“ (vě
novaná „památce r. Rebeky Grinštejn.
mučednici z Odésy a představitelce
emancipace v Rusku") stojí v popředí
autorovy publikace, a má své volné pokračováí v Nahodilově poslední úvaze,
„Krevní spřízněnost jako osud". Jádrem
obou studií je problém mateřských kul
tů, tématu, jemuž se autor ve svém vě
deckém životě vždy velmi intenzívně
a široce věnoval. - Kniha tak spontán
ně vrcholí v klasické otázce oidipovského syndromu a bohatě aspektované
analýze jeho antropologického pozadí.
Nahodilova knížka, nevelká rozsahem,
bohatá fakticitou. je fascinující četbou
i pro laika. Zájemci o studium kultury by
se měli rychle rozhodnout. Není mnoho
takových publikací.

KAREL MÁCHA

Kultura
K PÉTASEDMDESÁTINÁM Bohumila
Hrabala - 28.března - vyjde v jeho
„kmenovém“ nakladatelství Suhrkamp
knižní kazeta hned s třemi jeho romá
ny v němčině. Název budou mít podle
pražského vzoru „Das Stádtchen am
Wasser" (Městečko u vody). Romány ro
dinné trilogie bude možno koupit i jed
notlivé (Postřižiny, Krasosmutnení, Har
lekýnovy milióny). Cena kompletu má
být kolem 32 marek. Loni už u Suhrkampú vydali německý překlad knihy Jak
jsem obsluhoval anglického krále.
KNIHA DOPISŮ chartisty Ladislava Hejdánka vychází pod názvem „Wahrheit
und Widerstand: Prager Briefe” němec
ky v Mnichově (292 stran, DEM 48,-).
Přeložili a poznámkami doplnili Eva
Bauer a Milan Wagner. k vydání připra
vil Matthias Fischer.
COLLEGIUM CAROLINUM uspořáda
lo 2.-6. listopadu v Bad Wiessee konfe
renci o dějinách vztahů českých zemí
s Británií a USA. Celkem 27 referátů
přednesli odbornici z různých západních
zemí - pozvaní referenti z ČSSR přijet
nemohli. Češi a Slováci působící na Zá
padě přednesli 10 referátů, jeden refe
rát byl zaslán z Prahy poštou. Referáty
i diskuse vyjdou ve sjezdovém sborníku
péčí Collegia Carolina.
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Alles Gute
kommt
von

Auta nová i ojetá

všech značek v cenách už od 500 DM a s dvouročním TÚV

Poradíme a pomůžeme

ALPA

-

FRANZBRANNTWEIN

ALPA francovka:

při koupi automobilu
při prodeji na splátky apod.
při vyřizování pojistky v nejnižších sazbách

-

na protiúčet Vaše starší auto

Zajišťujeme prodej
-

velmi levných náhradních dílů
i celých agregátů

AUTO ENGELS
Auto Engels • Deindorf 12 • D-8347 Kirchdorf • Tel. (08678) 1884

čs.SVOBODNÉ ZEDNAfiSTVÍ: Kdo vlastní
památky nebo písemnosti, má osobní vzpo
mínky anebo zájem o spolupráci? Napište pod
šifrou „Lože T.G.M. na adresu Pol-verlagu.

NOVINKA
firmy ALPA

POZOR: PAZDEROVA
POJISTKA PLATÍ
PO CELÉ PLANETĚ!

STARÉ KLAVÍRNÍ NOTY (klasické I taneční)
na prodej Tel. Německo (02234) 571 73.

Obchodní spojení
LÉKAŘSKÉ PRAXE v celém světě: při
podnikání, financování, půjčkách, po
jištění, prodeji a koupi lék. praxí a jiných
firem krajanům neutrálně poradí Agen
tur Pazdera. Kreuzplatz 20, CH-8008
Zůrlch, tel. (01) 932 32 22. Provoz denně
24 hodin.
HLEDÁME ZÁJEMCE z celého světa o ná
kup ovčích, jeleních a dalších druhů kůží a ko
žešin z Nového Zélandu. Zašleme jakékoliv
množství. Žádejte bližší Informace. Zn. ..Kva
litní a levné kůže z NZ."

POŠTOVÉ ZNÁMKY CSSR nepoužité roč.
1964-80 předám za 65% ceny udanej v kata
logu Bořek. Adr: ADAM. Postfach 10 08 41,
D-6940 Welnheim 1.
HORSKÉ KLIMA DOMA - čistý zdravý vzduch
v každém prostředí a za jakéhokoliv počasí.
Vyžádejte si nezávaznou nabídku na zn. „Vítar-lrorf v Pol.-Verlagu.
IDEÁLNÍ REKLAMA pro hotely, restaurace
a jiné podniky: deštníky, slunečníky a obří slu
nečníky v různých kvalitách s emblémem
vašeho podniku na objednávku. Pro krajany
sleva
Žádejte prospekt telefonicky na
č. (07727) 74 18 či písemně na adr.: Firma
Olina u. Manfred Mohr, Herdgasse 3. D-7741
Vóhrenbach.

NÁVŠTĚVY Z ČSSR - a ze zahraničí
vůbec - se mohou někdy stát závažným
problémem a takřka neřešitelnou finan
ční zátěži. Pro klidný spánek Váš
i Vašich hostí uzavřete včas pojistku,
která vás nemusí stát víc než 0.22 CHF
na osobu a den! Pomůžeme Vám uza
vřít výhodné pojištění nemocenské, úra
zové i životní - dokonce i nad stáří 85
roku, které zahrnuje i evt. převoz one
mocnělého či zemřelého na účet po
jišťovny. Kdo je pojištěn, není překva
pen.

HYPNOMASTER - elektronické zavedení me
ditace. Podrobné informace o této a řadě dal
ších moderních pomůcek si můžete bezplatné
vyžádat na adrese Pol.-Verlagu pod značkou
..Biotechnologie. “

Agentur Pazdera Vám nezávazně po
skytne podrobné informace. Můžete se
dovolat 24 hodin denně, také v neděli
a ve svátek.

KOMPLETNÍ SADU prvních deseti
ročníků exil Práva lidu (1978-87) pro
dám za US$90.- "V bezvadném stavu."

JOZEF'S Jeans-Shop
TextilElektro-Discount

T»Mon

(0 99 73) 33 6<

*.*
*

AGENTUR PAZDERA
Kreuzplatz 20, CH-8008 Zúrich
telefon: CH 01-932 32 22
z Německa 00411-932 32 22

BóhinerrtraB* 66

Cestující do ČSSR, máte u nás možnost lacno a kvalit
ně nakúpiť:
• Džínsy • Kosmetiku • Video • Hi-Fi • Televizie
• Computer Atari • a rózné iné věci.
Tiež zasielame balíky a dary v nasej predajni objednané
ho tovaru pre Vášu rodinu a známých.
Zaobstaráme Vám věci z ČSSR - i Vaše osobné . . .!
E. J. HAČUNDA IMPORT-EXPORT
HRANIČNÝ PŘECHOD FURTH I.W. - FOLMAVA

Nabídka služeb
SVATBA, PLES, narozeniny, k tomu musí být
muzika k poslechu i k tanci, muzika od profí
ka! GEORGIE 1-Mann-Profiband, tel. D (0231)
51 64 63

ČESKÝ ŠTUKATÉR restauruje a doplňuje
starý, zanedbaný štuk. Vytvářím též ndvý
s vlastními motivy. Pracuji levně, spolehlivě,
čistě a rychle. Německo, tel.(40) 851 13 89.
MAŠINKA KAPUT? Zlaté české ruce opraví
kdeco - např, rozbitou pračku, myčku a líné
spotřebiče - odborně, rychle, levně, pokud
bydlíte v Kolíně n.R. a okolí.
Tel. (0221) 88 18 40.

Bioelektronlkou
k ochraně Vašeho zdrávi

K dosiahnutiu
svojich finančných cielov
zoberte si na pomoc
profesionála
New York Life
má plán pre majitelov domov:
I
|
I
I
I
|

1. V případe Vašej smrti, splácanie Vašej hypotéky bude zrušené a dom
zostane v majetku Vašej manželky alebo dětí.
2. V případe prežitia hypotéky, každá penny z peňazí, ktoré ste zaplatili bude vrátená. k tomu aj s velkým úrokom, ktorý je nezdaněný.
3. V případe práceneschopnosti možu byť všetky mesačné splátky na
hypotéku plátěné našou spoločnosťou New York Life.

Spýtajte sa ma - Vášho agenta z NYL - na všecky výhody tohto plánu.

Vladimír Sýkora
New York Life Insurance Co
40 William Street
Wellesley, MA 02181. USA
Telefon 617-237-4900
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Procházela mu rukama mládež všech
národností, které do Austrálie proudi
ly, všímal si jejich problémů, zajímal
se o jejich život i jejich předky. A při
tom pilně studoval sociologii. Dosáhl
doktorátu nejprve v San Františku,
potom i v Deakinu. Začal psát o Če
ších, pak o Afgháncích, sbíral materi
ály i o jiných. A pak dal dohromady
tým etnologů, sociologů, historiků aj.,
našel nakladatele a začal vydávat sérii
„Australské etnické dědictví“, knihy
o národnostech, které obohatily aus
tralskou kulturu, výrobu, obchod.
„Češi v Austrálii“ a „Afgháncl v Aus
trálii“ byly první svazky série. Násle
dovaly další o Němcích. Italech, Ho
lanďanech, Španělech, Židech, Maďa
rech, Polácích, Baltech, Skandináv
cích, Skotech, Libanoncich atd. - cel-

AFCR

8492 Furth i. W.

GroB- und Einzelhandel
Import ■ Export

Dr.MIROSLAV CÍGLER a jeho bohatá
žeň - sedmnáct svazků série o etnic
kých kořenech dnešní Austrálie.
Foto: Mirko Janeček

Tak jako většina poúnorových exulan
tů přišel do Austrálie s prázdnýma ru
kama. Pracoval jako dělník v přístavu,
rozvážel mléko, ošetřoval nemocné,
až nakonec se z něho stal na léta uči
tel.

PRODÁM VYNIKAJÍCÍ OBRAZ O Blažička,
též možná výměna za byt nebo domek
v Evropě, Písemné nabídky nazn..D-71O7“do
Pol-Verlagu.

Původní výrobek býv. Závodů ALPA
v Brně-Králově Poli. Od roku 19131

A přestože by měl se svou pětašedesátkou, které se ve zdrávi dožil v pro
sinci, plný nárok na odpočinek, má ješ
tě v hlavě mnoho spisovatelských a
vydavatelských plánů. Přejeme mu,
aby je všechny mohl naplnit!

Stálá telefonní služba v češtině, němčině a angličtině. Odtahová služba i do za
hraničí - vše za velmi nízké a rozumné ceny.

Různé

ALBA-Créme
KOSMETIKŮM
PRO CESTY
A SPORT

kem šestnáct studií historie a složení
imigrantských proudů se všemi pro
blémy. které jim tu vyvstávaly, ale i se
zhodnocením přínosu, kterým nově
příchozí pátý kontinent obohatili.
Sedmnáctý svazek - „Austrálie - ze
mě imigrantů“ - napsal Mirek se svou
ženou Beryl.
Mirek je od mládi spjat s Českosloven
skou sociální demokracií. Náruživý
.déteják' se stal v roce 1945 redakto
rem krajského deníku „Nový den“
v Plzni. I po odchodu do Austrálie vy
dával s přáteli na novém kontinentě
sociálně demokratický časopis. Dnes
působí Mirek Cigler, který je členem
ústředního výkonného výboru strany,
na Hawthorn Institute of Education.

Odkoupíme

Působí preventivně, chrání a pomáhá,
aniž by zatěžovala. Proto je ALPA
tak znamenitá. Prostě ji vetřete a hned pociťujete příjemné prokrvení,
bolest mizí a napětí se uvolňuje.

K převážně vnějšímu použití při únavě,
bolestech hlavy a údú, při revmatismu,
nachlazení a nevolnosti
Výrobek závodu ALPA
D-8490 Cham/Bavorsko.

Auto Engels

OSOBNĚ

• Měříme a odstraňujeme veškeré
škodlivé záření
• Provádíme odbornou diagnózu zdra
votního prostředí Vašeho bytu
• Prodáváme
—elektronické speciality v Německu
jinak nedosažitelné
— prostředky proti únavě, migréně a
jiným civilizačním chorobám
— kapesní nástroj sebeobrany el
šokem
— patentní pomůcku proti chrápání
— pomůcku proti senné rýmě a jiným
alergiím
— přenosný měnič hlasu
— přistroj na měření množství alkoholu
v krvi
a řadu jiných speciálních výrobků,
které mohou zlepšit životni kvalitu
každého uživatele. Vyžádejte sl ne
závazně naši podrobnou písemnou In
formaci.
Tel. z Německa (07751) 46 64,ze seve
rovýchodního Švýcarska (05951) 46 64
z ostatního Švýcarska
(80040 — 7751) 4664
Volat možno kdykoliv - i v noci.

INGENIEURBÚRO

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

PORADY novým čs. uprchlíkům
AMERICAN FUND FOR
CZECHOSLOVAK REFUGEES
AMERICKÝ FOND PRO
ČESKOSLOVENSKÉ UPRCHLÍKY
v Mnichově:
Reichenbachstrasse 12/1
D-8000 Můnchen 5
tel (089) 26 07 132

DR.KAREL HRUBÝ, první místopřed
seda a tajemník Čs. sociální demokra
cie, oslavil počátkem prosince v Basileji
pětašedesátku. Zastihla ho sice ve fázi
odchodu z funkce podnikového sociolo
ga známého švýcarského koncernu, zá
roveň však uprostřed živé činnosti po
litické, kulturní a publikační. Plzeňský ro
dák ze sociálně demokratické rodiny,
vyučený soustružník a vystudovaný pe
dagog, filozof a sociolog se v padesá
tých letech stal nedobrovolným horníkem
v muklovské uniformě, amnestován byl
až v roce 1960. Po invazí odešel s ro
dinou do Basileje, kde se s nevšední
energií pustil do práce. Předsednictví
agilní švýcarské skupiny SVU, redigová
ni čtvrtletníku Proměny a čelné funkce
v Čs. sociální demokracii jsou zárukou,
že penzistovi Karlu Hrubému nuda ne
hrozí.

ve Vídni:
Gumpendorferstrasse 5a/2
A-1060 Wien VI
tel (0222) 56 34 75 nebo 56 34 94
v Tralsklrchenu:
registrační budova tábora I patro, dveče číslo 45

INFORMAČNÍ A IMIGRAČNÍ
STŘEDISKO
Čs. sdružení v Kanadě
740 Spadina Ave.
Toronto, On.M5S 2J2
tel. (416) 9252241
■ zprostředkovává jednotlivcům i orga
nizacím styk s krajanskými spolky a klu
by
• Objasňuje podstatu sponzoračniho
imigračního programu československé
ho sdružení
• Poskytuje přímé i referenční služby
nově příchozím, kteří hledají práci, uby
továni a pomoc při styku s kanadskými
úřady
• Zajišťuje tlumočnické služby, doprovod
a orientaci v nejrůznějších aspektech
kanadského života

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 : Schellingstr. 48, D-8000
Můnchen 40. tel (089) 271 83 55.

LUDVÍK KOLÍN, agilní menšinový, so
ciálně demokratický a odborářský pra
covník. člen předsednictva Čs. sociální
demokracie, oslavil 5.února ve Vídni 65.
narozeniny. Pro syna českého soc.dem.
funkcionáře v Ottakringu byl hlavní směr
životní cesty předurčen: přes DTJ
a hnutí mládeže do protinacistického od
boje, po válce do práce stranické, men
šinové, komunální i odborářské v řadě
významných funkcí. Nositel Čestné me
daile za zásluhy o osvobození Rakou
ska i Zlaté záslužné medaile Rakouské
republiky, kterou mu udělil spolkový pre
zident Kirchschláger jako zatím jediné
mu příslušníku naší vídeňské menšiny,
těší se dodnes vřelé nelásce menšino
vých přisluhovačů pražskému režimu.
Při cestě do Prahy v roce 1967 se ostat
ně na mnoho měsíců octl v komunis
tickém kriminále, což dodnes oceňuje
jako užitečnou životni zkušenost. Nes
četní Češi a Slováci ve Vidní znají Lud
víka Kolína především jako žoviálního,
vyrovnaného a přátelského člověka, vž
dy ochotného pomoci.
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Pařížský loutkář z Napajedel
Mezi naše ne/starši poválečné used
líky v Paříži patří nesporné Milda L6wy Usadil se tam krátce po válce, kte
rou prožil v Šanghaji; nejel tam dob
rovolně, rodiče ho tam poslali v roce
1939, aby unikl nacistické okupaci.

Jeho rodiče měli v Napajedlích velkou
pálenici slivovice a likérů a MiIda pra
coval po studiu na obchodní akademii
v Uherském Hradišti v tomto rodin
ném podniku až do odjezdu na Dálný
východ.
Od studentských let byl .posedlý' di
vadlem. Když už se nemohl nějak za
pojit do kulturního života usedlíků
v Šanghaji, stal se českým hlasatelem
místní rozhlasové stanice .Voice of
Democracy', nad niž měly patronát
britské úřady v městě.

právěníjaponští okupanti Šanghaje se
během války chovali celkem lidsky,
i když to snad bylo jediné místo na
celém Dálném východě, kde se tak
chovali.
Navíc měli (ze zcela neznámých a ne
pochopitelných důvodů) Čechoslová
ky docela rádi. V té době Milda působil
jako sekretář čs. kolonie, do níž patřilo
asi tři sta uprchlíků a padesát staro
usedlíků.

Po válce se Milda vrátil v roce 1946
do rodných Napajedel, kde žádal úřa
dy o restituci rodinného podniku. Ro-

.Pořádnému' řemeslu se nikdy nevyučil, slivovici v zemi koňaku pálit ne
chtěl. a tak se vrátil ke své staré lásce
- k divadlu. Bylo to sice na menší scé
ně než bylo olomoucké divadlo, na
které nejraději vzpomíná - stal se čin
ným artistou-loutkařem a od roku 1950
vystupuje ve varietních a kabaretnich
představeních doslova po celém svě
tě. A když loni koncem srpna slavil
pětasedmdesátku, plánoval právě svá
pravidelná .gala'-představeni na vá
noce...

Když po útoku na Pearl Harbour za
brali Sanghaj Japonci, Milda se stal
jedním z asi dvaceti tisíc uprchlíků,
kteří pak žili v jakémsi internacionál
ním ghettu. Japonci nerozdělovali
uprchlíky jinak, než že je považovali
všechny za bezdomovce, tedy .stateless'. Pochopitelně japonské okupač
ní úřady měly dozor nad tímto mezi
národním .ghettem' a rozdělily jeho
obyvatele na tři třídy: spojenci Japon
ců - Němci a Italové - dostali zelené
průkazky. Příslušníci státu, s nimiž Ja
ponci válčili, tedy formálně nepřátelé,
museli nosit červené. A pro neutrály
vybrali modrou barvu průkazek.

Benešova exilová vláda sice Japon
sku válku vypověděla, ale Japonci aspoň v Šanghaji — zřejmě ani nevě
děli, kde ten stát vůbec je, a tak to
nebrali příliš vážně a všem uprchlíkům
z Československa přiznali ty neutrální
modré papíry.

V létě 1942 japonská správa města
zřídila na nátlak německých úřadů
segregační pásmo, které mělo být ur
čeno pro Židy; protože však Japonsko
neuznávalo Norimberské zákony, tak
všichni s modrými průkazy zůstali
i nadále registrováni jako osoby bez
státní příslušnosti. Teprve po válce se
zjistilo, že Némci připravovali stavbu
plynových komor mimo obvod Šangháje, ale Japonci židovské uprchlíky
Němcům nevydali.
Jak Milda rád vypráví, Japonci zabrali
Šanghaj v naprostém klidu, což je
v rozporu s nedávno promítaným fil
mem .Empire of the Sun“, podle něhož
panoval na ulicích města chaos a stří
lení do obyvatelstva. Podle jeho vy-

MILDA LÓWY v doprovodu mluvícího
opeřence.

JAN KLAPKA, dlouholetý zasloužilý
funkcionář Čs.sociální demokracie, osla
vil 5. února v kruhu rodiny a nejbližších
přátel své pětaosmdesáté narozeniny
v Guelphu v kanadské provincii Ontario.
Do února 1948 byl Jan Klapka tajemní
kem zatím posledního svobodného po
slaneckého klubu soc.dem. v pražském
parlamentu; hned po puči byl protipráv
ně zbaven funkce a nahražen fierlingrovskou loutkou. Za svého dlouhého exilu
se po příchodu do Kanady věnoval kra
janské práci a významně přispěl k čin
nosti ústředního výkonného výboru stra
ny, jehož členem byl až do své osmde
sátky.
DR.MILOSLAV KOHÁK, jeden z výraz
ných představitelů protinacistického od
boje i poúnorového demokratického exi
lu, dovršil v září 85 let v Hansonu ne
daleko Bostonu. Za války zatčen jako
leden z vedoucích pracovníků Ústřední
ho výboru domácího odboje (ÚVOD),
prožil dr. Kohák těžké roky v Mauthau
senu. Po návratu z koncentráku se vě
noval práci v Čs. národně socialistické
straně, byl jejím poslancem a současně
šéfredaktorem Svobodného zítřku až do
únorového puče. V exilu se stal Miloslav
Kohák jedním z vedoucích pracovníků
a nakonec ředitelem čs. odděleni Svo
bodné Evropy; na odpočinek odešel s ro
dinou do Spojených států.

OTA KOUTNÝ, předseda zemské orga
nizace Čs. sociální demokracie v Rakou
sku a člen ústředního výkonného výboru
strany, vstoupil 7. března do řad mla
dých šedesátníků Pražský rodák Kout
ný, od mládi zanícený skautský pracov
ník a nositel několika junáckých vyzna
menání, podílel se za Pražského jara
aktivně na obnově skautingu v šumperské oblasti Od roku 1970 ve Vídeňském
exilu, počal brzy pracovat pro AFCR,
Americký fond pro československé
uprchlíky. Nyní je již dlouhé roky ředi
telem vídeňské kanceláře Fondu - pro
značný počet exulantů nejfrekventovanějši ze všech.Vedle neúnavné činnosti
ve prospěch českých a slovenských
uprchlíků v Rakousku si Ota Koutný do
vede najit čas a energii i pro práci v Čes
koslovenské sociální demokracii, ve spol
ku Vlast a v exilovém skautingu.

Mildův ateliér v Ganneronce pod hřbi
tovem Montmartru - ten jeho .Marionettes Empire' - se stal v posledních
desetiletích útočištěm stovek návštěv
níků z Československa. Milda Lówy je
jim obětavým rádcem a velkorysým
hostitelem.

ZDENĚK MASTNÍK

PhDr. doc. Jaroslav Mezník, český
historik, medievlsta, autor několika
knih a desítek studií a článků, dovršil
31. prosince v Brně šedesátku.
Jaroslav Mezník patřil v roce 1968
k brněnské skupině, která se pokou
šela vdechnout nový život Čs. socia
listické (původně národně socialis
tické) straně. Jistě nepřekvapuje, že
dlouholetý vědecký pracovník br
něnské odbočky Ústavu čs. a světo
vých dějin ČSAV byl koncem roku
1971 propuštěn jako jedna z obětí
čistek v Akademii. V lednu 1972 byl
dr. Mezník zatčen a v létě pak odsou
zen v jednom z normalizačních poli
tických procesů pro tzv. „podvracení
republiky“ na tři a půl roku vězení.
Propuštěn byl podmíněné v prosinci
1974. Od té doby pracuje jako ůdržbářský dělník v brněnské Transpor
tě; v nejbližších dnech odejde do dů
chodu.

Signatář Charty 77 Jaroslav Mezník
spolupodepsal v roce 1978 prohlá
šení „Sto let českého socialismy“,
věnované stému výročí založení Čs.
sociální demokracie. Od té doby se
stal spolu s Rudolfem Battkem a Ji
řím Můllerem jedním z neformálních
mluvčích skupiny Nezávislých so
cialistů. Je jedním z vydavatelů sa
mizdatového periodika Historické
studie, které vycházejí od roku 1978
a mají na svém kontě už 24 svazků.

Jaroslav Meznik je dnes nesporně je
den z nejpilnějších českosloven
ských nezávislých historiků. Odborné

Tři osiřelá místa u stolu...
Kdykoli se blíži redakční uzávěr
ka, přejí si pokaždé, abychom
jednou mohli vydat PRÁVO LI
DU, v němž by nebyl ani jediný
nekrolog, jinými slovy, aby ni
kdo blízký a drahý nebyl vyrván
z našeho středu. Bohužel, jen
málokdy se to podaří, často se
naopak naplní zákon série. Dnes
je to opět jednou série tři, a Jsou
to lidé různého původu a jazyka.
Spojovací motiv: stůl, u něhož
jsme kdysi spolu seděli, tři osi
řelá místa u tohoto stolu, tři naši
přátelé, kteří odešli navždy.

STŮL V KOCHELU:

Blahopřejeme

diče válku nepřežili. Po nekonečném
dohadování s příslušnými úřady mu
byl podnik oficiálně vrácen 31. prosin
ce 1947. Jenže hned v únoru 1948 by
la pálenice znárodněna a to ještě se
zpětnou platností k 1. lednu, takže
Milda byl právoplatným majitelem jen
na jednu noc — ze Silvestra na Nový
rok.
Není proto divu, že se hned začal sta
rat o vystěhování. Nerad dnes už
vzpomíná na to neuvěřitelné šikano
vání ze strany komunistických úřadů.
Když konečně dostal vystéhovalecký
pas. v květnu 1949, rozhodl se vyjet
do Paříže.

Jaroslav Mezník 60

Almar Reitzner
Seznámili jsme se v létě 1987 na německo-československém semináři so
ciálních demokratů v bavorském Kochelu. JMi" nás překvapil dokonalou
češtinou takřka bez přízvuku, kterou
si udržel půl století.
Rozuměli jsme si ihned i co do men
tality; snad to bylo způsobeno společ
nou životní zkušeností exilu. Odešel
do emigrace s rodiči, angažovanými
sudetskými sociálními demokraty,
krátce po Mnichovu 1938, jako patnác
tiletý. Poslední válečná léta prožil jako
pilot RAF, britského královského le
tectva.

Po válce se Almar Reitzner usadil
v Mnichově a dal všechny síly do slu
žeb výstavby svobodného Německa
Získal si dobré jméno jako novinář, au
tor několika knih, dlouholetý spolupra
covník Bavorského rozhlasu Vykoná
val četné funkce, především v SPD a
v Seliger-Gemeinde, byl neúnavný. Až
se jednoho dne ohlásila zákeřná a ne
úprosná choroba Rval se s ní léta ja
ko chlap. A v létě 1988 poprvé nabyl

Poslední dopis, který jsem od něho
dostal (vždy připojil aspoň pár vět čes
ky), byl neobvykle stručný: „Slyšel
jsem, že Právo lidu má problémy. Mo
hu nějak pomoct?“ - Nechtěl jsem se
o tom rozepisovat, hlavně proto, aby
penzista Ali nepokládal za svou povin
nost vypsat šek Místo odpovědi jsme
mu poslali Právo lidu 4/88. Přišlo zpět
s poznámkou „Adressal verstorben"...

Ali Reitzner zemřel pétašedesátiletý
2. listopadu v mnichovské nemocnici.
Takřka na den půl století po svém od
chodu do exilu, z něhož se už nikdy
nevrátil do rodných PodmokeL

Bernt Carlsson
Léto 1978. V curyšském Lidovém do
mě, kde právě slavíme 100. výročí za
ložení Čs. sociální demokracie, sedí
s námi u stolu vysoký, přívětivý muž
s chlapeckou tváří. Švéd Bernt Carls
son, tehdy generální tajemník Socia
listické internacionály.

U společného stolu jsem s ním pozdě
ji seděl ještě víckrát. V Londýně, v Luxemburku, ve Vancouveru a v Amste
rodamu Bernt byl příjemný společník
s darem suchého, sarkastického hu
moru, který nikomu nevnucoval své
názory. Hodně toho věděl - také
o Československu, zejména o české
předválečné literatuře - a o všechno
se zajímal. Mimochodem také o islám;
jednu z jeho poledních přestávek jsme
zaplnili společnou prohlídkou nové me
šity v Londýně.

V posledních letech jsem Bernta Carlssona ztratil s oči. Vrátil se do Švédská,

BERNT CARLSSON

stal se státním tajemníkem (nemýlím-li
se, tak pro celoskandinávské otázky),
potom ho jeho žerné vyslala do Spo
jených národů.

Po Sebraných zločinech Vladimíra
Hudce, které vyšly 1967 v Praze
(Martin Frič Hejlův román zfilmoval
pod názvem Přísné tajné premiéry),
vycházely už knihy Viléma Hejla je
nom v exilu, u Škvoreckých v Kana
dě. Zanechal nám tři, k nimž se bude
me vracet: z beletrie formálně histo
rické, svou výpovědí žhavě aktuální
Ex offo a Zásada sporu, z literatury
faktu Zprávu o organizovaném nási
lí, napsanou ve spolupráci s Karlem
Kaplanem. Zde nám někdejší tiskový
tajemník K-231 připravil zatím nejúpl
nější dokumentaci kolapsu právního
státu ČSR, zneužiti bezpečnosti a jus
tice v zájmu komunistické politiky.

22. prosince jsem otřesen naslouchal
rozhlasovým zprávám o katastrofál
ním konci letu 103 společnosti Pan Am
nad skotskou obcí Lockerbie, o 270
obětech. Následovala zmínka, že o ži
vot přišel také Vysoký komisař Spoje
ných národů pro Namíbii. Letěl do
New Yorku podepsat politickou doho
du, dosaženou po dlouhém úsilí. Ne
doletěl. Jeho jméno: Bernt Carlsson.

Nadějný mladý diplomat, který měl asi
ještě strmou kariéru před sebou, stal
se jednou z mnoha nevinných obětí
zběsilého fanatismu. Zlou ironii osudu
ho zřejmě připravili o život lidé, jejichž
nepřítelem nikdy nebyl a jejichž moti
vům se upřímně snažil porozumět,
islámští horlitelé. A to za použiti plas
tické výbušniny Semtex, zpervertovaného výrobku .zlatých českých rukou".

STŮL VE FRANKENU:

Vilém Hejl
Setkání pořádaná organizací OPUS
BONŮM v bavorském Frankenu neda
leko Chebu mívají zajímavé, hodnotné
programy. Jistě se ale shoduji s mno
hým z pravidelných účastníků, že ješ
tě cennější bývají neformální rozhovo
ry na okraji seminářů, při společném
jídle, při vycházce do lesa či při večer
ním (nočním) posezeni u těžkých sto
lů ve sklípku Domu faráře Hackera.

Snímek zrcadli atmosféru mnohdy lépe než spousta slov. K harmonickému průbě
hu setkáni v Kochelu přispěl Ali Reitzner - třetí zleva - velmi podstatně Budeme
ho moc postrádat.

Pro (policií zmařené) pražské sym
pozium ČESKOSLOVENSKO ’88 při
pravil významnou přednášku „Odpo
vědnost k dějinám, odpovědnost
před dějinami“. Jméno Jaroslava
Mezníka nacházíme opět I mezi sig
natáři nejvýznamnějšiho domácího
dokumentu tohoto desetiletí - mani
festu Hnuti za občanskou svobodu
„Demokracii pro všechny".

23. ledna Vilém nečekaně - mlád 54
let - opustil všechny, kdož ho měli rá
di Bude chybět v rozhlasové stanici
Svobodná Evropa, pro niž v posled
ních deseti letech, po odchodu z čes
koslovenská v roce 1978, navrhl čet
né plány a projekty a napsal stovky
recenzí, poznámek, úvah a komentá
řů. Jejich společným jmenovatelem
byly fundované vědomosti encyklope
dické šiře, tříděné a aplikované břit
kým analytickým intelektem.

přesvědčení, že nad ní zvítězil. Jenže
pocit triumfu bohužel netrval dlouho.

STŮL V CURYCHU:

práce publikuje v samizdatu, vychá
zej! však také v odborných publika
cích na Západě. Aktivně zasahuje do
domácích diskusí o starších českých
I nejnovějšich čs. dějinách; jeho pří
spěvky jsou zveřejňovány samizda
tem a v exilovém tisku.

Za poslední léta už několik míst
u těchto stolů osiřelo navždy. Zvláště
smutno je mi při pomyšlení, že už ni
kdy neposedíme s Vilémem Hejlem
při číši červeného, že už nikdy nevy
měníme vzpomínky z mladých zadrá
tovaných let ani skeptické poznatky
o pomíjejícnosti lidí i věcí.

VILEM HEJL

Poslední práce Viléma Hejla ještě če
ká na vydání. Rukopis má pracovní
název ROZVRAT, s podtitulem Mni
chov a náš osud. Obsahově se zabý
vá krátkou, avšak kontroverzní érou
tzv. Druhé republiky, okleštěné ČSR
mezi Mnichovem a okupací. I tato Hej
lova kniha měla vyjít v Torontu. Asi ne
ní zvykem zakončit nekrolog apelem
na nakladatele, aby vydal co nejdříve
poslední dílo mrtvého autora Leč udě
lám to:
Milí manželé Škvorečti v Torontu, jest
li jen trochu můžete, dejte této knize
preferenci. Vilém Hejl nám chtěl ještě
mnoho povědět, osud mu v tom zabrá
nil. Avšak ve Vaši moci je, udělit to
muto autorovi ještě jednou slovo Pro
sím neváhejte to učinitl

JIŘÍ LOEWY
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námila s intel. seriozním mužem. Žijí v Kalifor
nii. „Jen čestně“ 9134

POHLEDNÁ INŽENÝRKA z Prahy. 42,chtéla
by si dopisovat s krajanem kdekoliv ve světě
za účelem vážného seznámeni. „Okno do
svě/a"9135
KDO POMŮŽE SŇATKEM dvacetiletému, kte
rý žije v Německu bez azylu? „Hledáni jisto
ty" 9136
NASTÁVAJÍCÍ BIOTECHNIK (24). něm.obč ,
hledá dívku k dopisováni, telefonováni, přátel
ství - a možná i víc. „Inteligence před krásou“
9137

KRAJANSKÉ STŘEDISKO DENIA ŠPANĚLSKO

NEKUŘÁK, 38. ném. obč., pracující v. malém
hotelu ve Schwarzwaldu, rad by se seznámil
s pěknou a milou krajankou, kterou také tíži
samota. Rád chodím na výlety a procházky,
v zijně na běžkách. „Potkám stěstí?“ 9138

Na výběr Jsou: garsonky, byty, řadové domky
vilky a pozemky- V Denii najdete příznivé klima
kouzelný kraj a nové přátele ze všech koutů světa

ČEŠKA 21 168 hledá touto cestou tempera
mentního životního partnera do 27 let. žiji 15
let v Německu a snažím se „nezapomenout
mateřskou řeč" 9139
SEZNÁMENÍ se ženou štíhlé postavy hledá
obyčejný kluk 39/166 žijící ve Švédsku. „Od
povím všem“ 9140
OSAMĚLÝ hledá osamělou. Sš 60/172/75 hle
dá int. hodnou ženu k přistěhování, evt. i s
dětmi, vítána je i žadatelka o azyl nebo žena
z ČSSR. Prosím foto. „Mám německe občan
ství“ 9141

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 Zúrich, tel. (01) 341 21 56

Seznámení
KDO MA RAD vysokohorskou turistiku a po
tápěni. ozvěte se v Německu. Tel.(09561) 26
659. Zn. „Mam obytný vůz pro pět osob" 9101
ZDENĚK, 31/185, mg. z Prahy, sportovně za
lož. nekuřák, zatím v SRN, hledá Češku ne
bo Slovenku pro „společný život v JAR“ 9102

ČESKA. 40. hledá kontakt s Čechy a Slová
ky „z Essenu a okolí' 9103
SOM SLOVÁK, 58/168, vdovec, fin. nezávi
slý, žijem 18 rokov vo Svajčiarsku (kanton BL).
Hladam partnerku s dobrým srdcom, pokial
možno slov, lebo českého povodu. ..Trápíma
samota“ 9104
ČECHOSVÝCAR 54/177/78. Vš. (téměř) roz
ved.. nadšený tenista a lyžař, hledá přítelky
ni s podobnými zájmy do 46 let. „Nemusí být
ze Švýcarska“ 9105
ČECH 35/170 se zájmem o literaturu, žijící ve
Vídni, hledá dívku, která je také sama. Prosím
foto „Národnost nerozhoduje“ 9106
DVAATŘICETILETÝ VS zatím žijící v ČSSR
bez závazků, nekuřák, hledá dívku žijící
v SRN. Smysl pro kulturu a sport. „Profesio
nální hudebník" 9107

KDO POMŮŽE SŇATKEM najit nový domov
v Německu Moravákovi (SS. 25/178), tč. žijí
címu ve Švýcarsku? Nevyhýbám se lásce a vá
žím si přátelství, jednám .na rovinu’: pro případ
střízlivé formální dohody nabízím odménu4000
DM „Čestné jednaní“ 9108
JIHOČECH 53/184/74, VS, žijící v Torontu,
hledá vyšší štíhlou Češku kolem 37 let se záj
mem o kulturu, sport a cestování. „Harmonic
ký vztah“ 9109

VESELÁ KATOLIČKA, 32/168, zdrav sestra,
hledá intel. partnera se smyslem pro humor
a rodinu. Sportovní typ vítán, prosím foto. „Ví
ra. naděje, láska“ 9110
HLEDÁM ŽENU, která žije v Austrálií nebo by
tam chtěla žít. Jsem Pražák. 42/180. s jedenáctiletou dcerou ve vlastni péči, žiji od r, 1988
v Rakousku. „Nový život s klokany“ 9111

PRAŽAČKA, 42/160, s třináctiletým synem,
čekající v Rakousku na nový domov v USA,
hledá přítele, který miluje moře, romantiku
a děti. Ráda bych si s někým dopisovala, aby
to čekáni nebylo tak těžké. Z kterékoliv ze
mě“ ^2

NA ULICÍCH USA jsem Tě nepotkala Přesto
vím. že někde na mne čekáš. Tak už nečekej
a napíši Jsem dlouhovlasá, štíhlá, ještě mladá
(35) a také hezká. „Daruji Ti své srdce" 9113

STAROEMIGRANT, 58/177, nekuřák, ač ne
volný a zaneprázdněný, přesto hledá milou
a romantickou přítelkyni do 60 let. pokud
možno v okruhu Norimberka, se kterou by se
mohl pocvičit v češtině. „Těším se na každý
dopis“ 9114

MORAVANKA německého původu, vdova
59/160 žijící blízko Norimberka. hledá upřím
ného muže pro krásný podzim života. „Vzá
jemné porozuměni“ 9115
LÉKAŘ Z PRAHY, 27/183/75, blond .sport
typ. tč. v Německu, se zájmem o cestováni,
hudbu, knihy (a vše hezké) hledá: Tebe! Foto
vítáno. „USA. Kanada ■ není podmínkou“ 9116
HUDBA, POEZIE, sport, příroda vše je hez
čí ve dvou, lépe se také zvládnou životni těž
kosti VŠ. zdráv a v dobré kondici i když 60,
162/62, ném. obč. nekuřák, hledá vhodnou
partnerku v jižním Německu nebo Švýcarsku.
„Táborák pri kytaře" 9117
LÉKAŘ ČESKÉHO PŮVODU, občan USA.
63/180/90. tč. v Německu, chce brzy zpět do
Spoj.států. Hledá milé české děvče, abstinen
tní, romantickou křesťanku, která by chtěla za
čít nový život na Floridě nebo v Kalifornií.
„Prosím toto” 9118
AMERIČAN Z MORAVY, 40/167, bez závaz
ků. zatím žijící na Aljašce, hledá důvěrnou, mi
lou partnerku pěkného vzhledu, s všestran.
zájmem o přírodu, cestováni a smyslem pro
humor, nekuřačku Vyměním foto. „Vzájemná
důvěra a porozuměni“ 9119
MORAVÁK VE ŠVÝCARSKU, 31/173 VŠ, Ži
jící blízko Curychu hledá zcela obyčejný pro
tějšek. Příležitost dělá zloděje „Pracovité mají
přednost“ 9120

PŘÍTELKYNIa kamarádku pok.možno z Hessenska (není podm.) hledá SŠ 26/190. .Nejra
ději zůstat svobodný na věčné časy" 9121
KRAJANÉ v Africe. Asii, Jižní Americe a mi
moevropských ostrovech, ozvěte se! Hledám
kontakty za nejrúznějším účelem - dopisová
ni. seznámeni, cestováni, obchod apod. „Jsem
z Kalifornie“ 9122
NEZÁVISLÁ VŠ mnohostranných zájmů
a možnosti hledá jen seriozního krajana-při
tele nejradéji v Beneluxu a jeho sousedství.
„Společně do další padesátky" 9123

SYMPATICKÁ URADNIČKA. rozv. 56/166/67,
híadá spoíahlivého, čestného, inteligentného
prlatela „len v Nemecku“ 9124
SVOBODNÝ Vš 30/182, atraktivní sportovec
hledá přítelkyni pro život. Dělám hodně sport,
ale chybí mi láska. Najdu Tě? Prosím foto.
„Čekám“ 9125
MILÁ 32/166 ze Západního Berlina hledá
muže se zdravým pohledem na život a vše
co k tomu patři. „Harmonie" 9126
CHOMUTOVÁK 55/190/89 s ném pasem,
střelec, hledá nekouřící optimistku se smy
slem pro humor a vše co je hezké ve dvou.
Nehledám ženu za každou cenu, ale „do kaž
dého počasí"! Mám dost evropského shonu
a tak těch 50 nebo 60 let co ml ještě zbývá
chci prožit v teplé krajině s holkou, které na
cestováni stači malý batoh. „Nemusím žít
u moře" 9127

POHLEDNÝ ovdovělý Čech 34/162 s šestile
tou dcerkou, něm. obč., existenčně dobře za
jištěný, hledá pěknou a hodnou přítelkyni do
30 let k společnému životu, případné i žadatelku o azyl. Foto vrátím. „Bavorsko“ 9128
STAVEBNÝ TECHNIK 33/197. bez závázkov,
žijúcí v USA. so všestr. záujmami, rad sa zoznámi so športovo založ, vys. a štíhlou ženou
medzi 18-28 r. nar. v znamení Strelca (nov dec.). Nájdem Ta touto formou kontaktu pre
spoločný život? Foto vyměním alebo vrátím.
„Střelec hfadá strelkyňu“ 9129
OSAMĚLÍ KRAJANIA pensistí/pensistky žijúci mimo vlasti - ak máte záujem o spoločnú dovolenku za účelom nadvázovania
známosti, pište na zn. „Optimista“9130
ZACHOVALÝ skorošedesátnik, vdovec, by se
rad seznámil s upřimnou paní ke společnému
žití. „Perth - W Australia“ 9131
SLOVÁK Dipl.lng. 63/172 so všestran záujmami, aktivny športovec, finančně nezávislý,
luxusný byt. auto, híadá priatelku. „KosmopoWa“9132

POHLEDNÝ „ON“, 43/176/72. modrooký,
svob a neváz . s čs. a ném. st.občanstvím hle
dá hezkou intel. přítelkyni 28-35 let z ČSSR
nebo zbytku světa k vážnějším záměrům. „Při
jedu si pro Tebe kamkoliv“ 9133
INTELIGENTNÍ ŽENA všestranných zájmů.
60, hezká, dobrá kuchařka, ráda by se sez

MORAVANKA něm. původu, 24/170, hledá za
účelem vážného seznámení vhodného partne
ra. Jsem hnědooká černovláska sportovního
typu, veselé povahy, se smyslem pro rodinný
život. Prosím foto. „Jen čestné jednání“ 9143
ČECH VYŠŠÍ POSTAVY, 30, hledá upřímnou
partnerku, nejradéji v Kanadě. Stav, národ
nost, vzdělám ani věk nerozhodují. Foto rád
vyměním. „Jen vážné nabídky“ 9144
PRO MAMINKU V ČSSR, 45, učitelku, mír
nou a pracovitou, hledám životního partneraAmeričana s alespoň částečnou znalosti
českého jazyka. Pouze vážné nabídky. Dce
ra z USA“9145
STUDENT VŠ V ČSSR, sportovní typ. hledá
dívku k dopisováni odkudkoliv „Německy, čes
ky. částečně anglicky“ 9146

TATÍNEK S DĚTMI hledají zlatou mámu se
smyslem pro uměni a podnikáni. „Arizona od
Mrstika, USA" 9147
ŽIJI TRI ROKY V USA, je mi 35, sportují, mi
luji přirodu a možná budu Tebe „Pe(er“9l 48

LÉKAR.64, žijící v SRN blízko Kolína by rád
nalezl přátelství dívky žijící v zámoří - USA,
Austrálie atd. Rád a brzy se přestěhuji Pro
sím o fotku, kterou „čestně vrátím" 9149

SYMPATICKÁ, HEZKÁ Moravanka, 26/167.
rozved , bez děti, žijící ještě v ČSR, hledá čes
tného. vzdělaného a podnikavého přítele
z USA nebo Kanady za účelem seznámeni.
„Nový start v zámoří“ 9150
NEHEZKÝ VDOVEC 35/162 s dvěma syny
(12 a 15) hledá upřímnou dívku, která neče
ká na prince z pohádky. Ozveš se mi? Mlu
vím česky, madarsky, polský, srbochorvatsky,
anglicky. „Žiji v USA" 9151
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 obč., nekuřák Foto
vrátím. Zn "Kolín" 8401
VĚRICl DlVKU mluvicí česky hledá muž
32/176 s něm. st. obč , se zájmem o liter.,
uměni 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
menši 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
VDOVA 54/156 žijící v SRN hledá touto
cestou partnera, nejrad. důchodce, ke klid
nému spolužiti. "Kdekoliv na Západě" 8407
VYSOKOŠKOLAČKA dosud v ČSSR. 57/
162/65. hospodyňka i romantička, příjem
zevnějšku, hledá kultivovaného muže s lás
kou k přírodě, zvířatům, vztahem ke kul
tuře a cestování. "Nejraději Bonn a okolí,
není podm " 8408
PRÍATELKU v okolí Norinbergu hladá "60
ročný” 8409
KULTIVOVANÉHO MUŽE pro spolužití
v SRN, Švýcarsku, Rakousku hledá VŠ
66/165/68. dosud ve vlastí. "Intelektuálka
i hospodyně"8410

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 nejvyšší možnou zá
ruku solidnosti a bezpečí. Nejsme vázáni žádnou společností: může
te se spolehnout, že Vám objektivně poradíme spojení, které je pro
Vás osobně nejvýhodnější.
Velice záleží na tom, do jakých rukou se dostanete, kam sahají
možnosti příslušného pracovníka.
Znáte desatero výhod POJIŠTĚNÍ VAŠEHO KAPITÁLOVÉHO SPO
ŘENI VE ŠVÝCARSKU? Víte jak splátky z ciziny do Švýcarska
platit, jaká skladba pojistky je pro Vás osobně nejyýhodnější?
Rádi Vám vše vysvětlíme v naší mateřštině, rádi Varn neutrálně po
radíme.
Hubert Pazdera
fůr Versicherungs-, Finonz- und Unlernehmensberotung
S0W'e lrnmOt>'l'enrK>ndel Und Vermin1un9

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

Specializovaná poradenská
služba pro
Čechy a Slováky
v Rakousku
Úspěšná integrace v zemi s odlišným jazykem, společenským systémem,
jinými zákony a předpisy je především věcí kvalitních informací.
Pro Cechy a Slováky, kteří se rozhodli usadit v Rakousku, existuje naše
informační a poradenská služba už řadu let. Poradíme Vám, jak to
zařídit, aby vaše auto dostalo bez problémů rakouskou poznávací
značku. Sdělíme Vám detailně, jaké jsou Vaše konkrétní nároky ve
statním sociálním zabezpečení. Dozvíte se, jak se dají nahradit ztracená
léta sociálního pojištěni z Československa. Povíme Vám, jaké jsou
podmínky pro získáni půjčky a na co je třeba dát pozor při hledáni bytu.
Zprostředkujeme Vám právní pomoc při otvírání lékařské praxe ci
zakládání firmy. Poradíme Vám, jak se orientovat v rakouských
daňových předpisech a jak získat daňové úlevy.
Specialistou pro řešení Vašich problému je

Mag. Zdeněk Motloch
Hauptstr. 29/26, A-2332 Hennersdorf, tel. (02235) 815 67
LINGVISTKA v Británii, 40/166, pohledná,
se zájmem o sport, literaturu, malováni hle
dá vzdělaného VŠ do 45 nejraději z USA
nebo Kanady. "Cestování 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 být sama
"Snadnější je to ve dvou" 8416
VELICE OSAMĚLÁ nemajetná Čechoameríčanka, 58. hledá muže k váž. seznámení,
naroz ve znamení Panny nebo Kozoroha.
"Nejradéji z Evropy" 8417

ŽIVOTNI PARTNERKU hledá SŠ 38/176
žijící v ČSR. se smyslem pro humor, odkud
koliv ze záp. Evropy, dítě není překážkou
"Chci se zbavit samoty" 8419

ING. VO VIEDNI, 31/172, štihlej postavy,
bez závázkov. veselej povahy, so smyslem
pre rodin, život, všestran. záujmami achuťou
do života híadá touto cestou partnera na
spoločnú dráhu žlvotom. "Ponuky zozámoria vítané!" 8420
SLOVÁK, SŠ 19/179. čakajúcí na rak azyl
híadá sympatické príatelku do 25 rokov.
Foto vítané "Odpoviem všade" 8422

MLADÁ RODINA v Československu hledá
přátele na dopisováni. Alternativní hudba, li
teratura" 8431
OZVE SE AKADEMIK střed věku, který po
letech existenčn. boje v cizině ještě neztratil
mladistvého ducha a smysl pro romantiku?
"Medicus 43Q " 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 mit rád. Máš-li ráda vše co je pěkné,
líbí se Ti sport a nebojíš se, tak mi napiš!
"Nejradéji Bavorsko, odpovím všem" 8437
PRAVNlK, 34/176. dosud svobodný, se
znalostí němčiny a franštiny, žijící ještě
v ČSSR, s všestran zájmy, hledá přítelkyni
z druhé strany' i k vážnějším záměrům. "Ná
rodnost nerozhoduje" č. 8207
VDOVA ČS. 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 vzdělání a najít
uplatněni v oboru "chemie" 8322

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

ČECH STŘEDNÍHO VĚKU, žijící v SRN, by
rád nalezl přátelství ženy žijící v Austrálii
nebo Americe “Rád se přestěhuji" 8327

SEZNAMOVACÍ INZERÁTY jsou bezplatná
služba, kterou poskytujeme našim osamě
lým předplatitelům — je zahrnuta v uhra
zeném ročním předplatném Práva lidu,
které čím 20.- DM Pro nečtenáře PL činí
poplatek za otištěni 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,-

Nemovitosti
• DOMY VE ŠPANĚLSKU za výhodné
ceny už od 60 tisíc švýc. franků opět
na prodej. Zajistíme financování na
50% ceny, výborná možnost celoroč
ního pronájmu.
Info: Agentur Pazdera, CH-8008 Zú
rich. adr. a tel. viz plošný inzerát.
NA PRODEJ: Menši rekreační chata ve vý
chodnich Čechách u lesa a vody „Cena ve
valutách. “

Kdo zná adresu?
HLEDÁM svou byv. učitelku fyziky M.H. z Ho
donína-Miráku. „Jsem v Německu.“
HLEDÁM svého přítele Pavla Bejčka, od ro
ku 1980 v Austrálii. Poslední známá adresa
10 Jordán St .Malvern 3144, Melbourne Pro
sím upozorněte ho na tento inzerát. Jiří Veteš
ník. Munchener Str. 16, D-8890 Aichach
HLEDÁM FRANTIŠKA DANDU, který se v ro
ce 1955 přestěhoval z Norimberka do spolko
vé země Rheinland Pfalz. Kdo by o něm věděl,
nechť laskavě podá zprávu J. Zikovi na adre
su Pol-Verlagu.

Pojištění
ODBORNÉ, NEZÁVAZNÉ, SERIÓZNĚ
poradí našim krajanům ve Švýcarsku
v jakýchkoli pojišťovacích otázkách
Karel Kukal. HELVETIA — Versicherungen, Hungerberqstr. 27/16
CH-8046 Zůrich, tel. (01) 209 54 94
SERIÓZNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEHO DRU
HU ve Spolkové republice Německo
Zdeněk Kedroutek. Kurfúrstenstr. 16, D-8034 Germering bei Múnchen, tel. (089) 841 40 18
Řidičský průkaz pojistíme řidičům
z povoláni i amatérům Informace
Agentur Pazdera, Kreuzplatz 20, CH8008 Zúrich, tel (01) 932 32 22.
CÁKÁTE Návštěvu z Českosloven
ska alebo iného štátu? Iste Vám pride
vhod možnost výhodné uzavriet ne
mocenské a úrazové poístenie (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 dni do roka.

STOPROCENTNÍ
— a okamžité financování nemo
vitostí (bytů, domů, pozemků,
firem);
— zajištění v případě nemocí, ne
zaměstnanosti, stáři, pracovní
neschopnosti;
— půjčky a pojištění všeho druhu
nabízí: Zdeněk Kedroutek, Kurfílrstenstr. 16, D-8034 Germering bel
MUnchen, tel. (089) 841 40 18

LÉKAŘI,
s nimiž se domluvíte
česky nebo slovenský
Dr. med. Jaroslav Bouz, praktický lékař
A-3283 St Anton/Jessnitz. tel (07482) 84 50
MUDr. Vládo Llpták, odb lekár pre vnutorne choroby. Zelinkagasse 12, A-1010 Wíen,
tel. (0222) 533 58 34
Dr. med. Katarlna Matěj, dětská lekárka
Kólner Str. 28, D-5600 Wuppertal 1. tel
(0202) 42 15 00

MUDr. Aleš Novotný, odb ženský lékař, zá
stupce šéflékaře gyn.-porod, odd. v D-8180
Tegernsee. 50 km od Mnichova. Tel. (08022)
401 /nemocnice/.

MUDr. Stanislav Štěrba, univ doc , odb
lékař pro vnitř, choroby, Simmeringer Haupt
str 80, A-1110 Wien, tel (0222) 74 12 08
Dr.(CS) Ivan Třešňák, stomatolog se spe
cializaci implantologie, parodontologie. Asis
tent v praxi J. Spira, Neusser Str. 2, D-5000
Kóln 1. Tel. (0221) 72 77 64.

MUDr. Jarmila Vašíčková, dětská lékařka.
MUDr. Luděk Vašíček, praktický lékař,
Schulstr 20. D-7176 Braunsbach, tel (07906)
595
Dr. med. Světomir Wolf, 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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VE VĚCI VLASTNÍ I VE VĚCI VEŘEJNÉ
Na sklonku starého roku se nás hluboce dotkla zpráva, že
pouhých dvanáct měsíců po kolínském HLASU BOHEMIE se
opět odmlčely dva exilové časopisy - OKNO v Holandsku a
PANORÁMA v Austrálii. Nechceme tajit, že i situace PRÁVA
LIDU byla loni po určitou dobu velice kritická. Že se nebezpečí
podařilo zatím zažehnat, to je nesporná společná zásluha
značného počtu našich čtenářů.
Zažili jsme ve čtvrtém čtvrtletí zvláštní
fenomén. Ačkoliv jsme nevolali o po
moc, nevysílali S.O.S., mnozí čtenáři
jako by instinktivně vycítili, že jde do
tuhého.

• Mnoho set abonentů nečeka
lo na účty, výzvy či složenky. Za
platili z vlastní iniciativy už v lis
topadu nebo prosinci prodlužu
jíc) předplatné na letošní rok.
• Četní notoričtí neplatiči, kteří
dotud odolávali všem upomín
kám, vyrovnali náhle účty.
• Nebývalé vysoký počet čte
nářů zaslal dary na tiskový fond
či zaokrouhlil dobrovolně před
platné směrem nahoru:
NĚMECKO: M Bašta, A Brand,
R. Bukáček, dr. P. Burian, V. Červe
ný, H. E. Dingels, G. Dinter, E. Endalová, FS Werbestudio, W. Gétzl, dr.
A. Habarta, H. Hájek, ing. M. Hrabák,
dr. M. Hucl, J. Janeček, M. Janský,
J. Kemr, E. Kraut, P. Kravarik, T. Kr
ček, J. Kudláček, J. Kypět, A. Langer,
dr. B. Loewenstein, ing. V. Loskot,
W Mattháus, P Matouš. P. Ployhar,
F. Rob, A. Sajdl, C. Svět, P. Sysel, dr.
Z. Veselík, F. J. Vichtora, P. Zaparka, dr. O. Zoufalý;
RAKOUSKO: J. Kebrle, M. Lesay,
spo|ek Nová vlast, A. Tomečková;
ŠVÝCARSKO: J. Cafourková, I. Če
pelka, dr. J. Schneiderová, dr. M. Tu
ček;
NIZOZEMÍ: J. Bláhová;
BELGIE: dr M. Janoušek;
ŠVÉDSKO: R Talpa, S. Sjóblom-Vanek;
VELKÁ BRITÁNIE: P Stastney;
IZRAEL: dr. E Kulka;
USA: M. Behensky V. Bosák, J Dvo
řáková. T Fabriger, M Hrabík, H. D.
Labus, D. toewyová ml., J. Lowry P
Novotný, J. Petřík. L. Rouček J Velvarský, M. Zapletal;
KANADA: V Fargas, V. M. Fic.
V Menšík, A ňehák, P Stanislav.
K. Štencl, V. Tichý, K. Veselý;
AUSTRÁLIE: G. Kulík, K. Slavík,
I.Wowesny;
BOLÍVIE: I. Keseg;
CHILE: B. Frankenstein;
URUGUAY: O Haselman

Děkujeme
každému jednotlivé a všem dohroma
dy. Zasloužili se o to. že PRÁVO LIDU
vstoupilo do nového roku sice bez re
zerv, ale také bez tíživých nezaplace
ných účtů, že .chytlo druhý dech' a
může rozvážně přistoupit k takovým
opatřením, aby se krize pokud možno
neopakovala. Příliš snadný úkol to ne
bude: tiskárna už ohlásila, že s ohle
dem na zdražení papíru je nucena
zvednout ceny o pět procent, od 1.
dubna nás postihne zdražení poštov
ného. Nelze také očekávat, že se na
ráz ze všech lidí stanou andělé. Určité
nám zůstanou i nadále zachovány ta
ké některé

černé ovce.
Každé exilové vydavatelství zná pár
tuctů tvrdošíjných současníků, kteří tr
vale zneužívají slušnost okradených.
I my máme přehršel .zákazníků', kteří
unikají platebním povinnostem s vy
naložením značné dávky kriminelnf
energie. Příklad? Dobře, ale jméno,
jež nepochybně znáte, si necháme
(zase ta slušnost!) pro sebe. Říkejme
mu třeba X.Y.Z.
Ten pán si u nás v dubnu 1985 písem
ně objednal Kaplanovu knihu .Das
verhángnisvolle
Bůndnis'.
Poslali
jsme mu ji s účtem na 24 marky 10.
dubna 1985. Letecky do USA. Žádná
platba... První upomínka 14. srpna,
druhá upomínka 8. listopadu téhož ro
ku. Žádná reakce... Nechali jsme ho,
unavení, tři roky na pokoji. TTetí upo
mínka se zdvořilou osobní domluvou
17. listopadu 1988. Zpoza oceánu nic
než ponuré mlčení...

Dlužno dodat, že adresa je správná a
že pan X.Y.Z. zcela určitě není sociální
případ, spíše naopak. A že nás nemrzí
jen těch 24 marek, ale především projev
určité mentality.

Seminář v holandském Heemstede.
Na chodbě rozložil Václav Hora, šéf
frankfurtského knihkupectví DIALOG,
nabídku exilových knih a časopisů.
Knihy za peníze, časopisy zdarma, na
ukázku.
Potkávám jednoho z regionálních pro
minentů. Nese si úctyhodný balík ze
všech časopisů, které stačil posbírat
a pobrat. Námahou funí. Připomínám
mu, že nějaký čas dostával také Právo
lidu. (Pak jsme mu ho přestali posílat,
protože vytrvale neplatil.) Vysvětlení
má hned pohotově: .To víte, proč bych
platil, když to můžu dostat zadarmo?'

Dobří lidé
mají naštěstí mnohonásobnou převa
hu. Často projevují slušnost až dojem
nou, která člověka rychle odškodní za
negativní zkušenosti. Už známe dlou
hou řadu čtenářů, kteří poukázali
předplatné z první výplaty, kterou na
Západě dostali po dlouhé azylantské
nečinnosti. Máme čtenáře v Áustrálii,
v Kanadě a v USA, kteří listu zacho
vali věrnost v novém domově, protože
předtím v rakouském či německém
lágru dostávali Právo lidu bezplatně.
A dostáváme občas platby i z penzi
onů. tedy od poměrné nových uprch
líků. Nemají opravdu na růžich ustláno
a dvacet marek pro ně představuje
oběť.

Přibývá nás!
Naplňuje nás optimismem, že čtenářů
Práva lidu stále přibývá. V roce 1988
jsme zaznamenali úbytek 40 čtenářů
- z toho šestnáct se řádně odhlásilo,
24 se odstěhovali neznámo kam. Při
hlásilo se však 435 nových čtenářů,
čili přírůstek 10:1 oproti úbytku. Stejně
dobře započal i rok 1989: hned v led
nu jsme uvítali 43 nově abonenty, ztra
tili jsme dva. Bude-li tento trend po
kračovat, pak by obavy o ekonomic
kou budoucnost listu byly bezpředmět
né. Nelze se ovšem spoléhat jen na
to, že k nám noví čtenáři najdou cestu
sami, automaticky. Zde nám můžete
hodné pomoct: nejúčinnější nábor je
osobní doporučení přátelům a zná
mým.

Lze pomáhat
skutečné mnoha způsoby, je v silách
čtenářů, aby zajistili životaschopnost
a nezávislost listu. Například:

• Půjčujte exilové časopisy a knihy
zásadné jen těm lidem, kteří sl je sa
mi nemohou koupit.
• Získávejte při každé příležitosti
nové odběratele, pomáhejte rozšiřo
vat a upevňovat čtenářskou obec.
• Posílejte předplatné dochvilné,
pokud možno sami od sebe, bez vy
zváni. Ušetříte nám posílání účtů a
především upomínek!

• Nepoukazujte platby ze země do
země bankovním převodem. Z pade
sáti marek odeslaných převodem
z Paříže dostaneme na konto sotva
třicet, zbytek spolkne banka. Z dva
ceti marek leckdy zbude pět! V Evro
pě používejte při zahraničních plat
bách poštovní poukázky, jsou nej
výhodnější. Ze zámoří platle pokud
možno v hotovosti, u šeků přičtěte
nejméně tři dolary na poplatky a
srážky.
• Nezapomínejte na poštovních či
bankovních poukázkách uvést ode
silatele - a čiňte tak čitelně; občas
luštíme skutečné rébusy.
• Nereklamujte dodávku Práva lidu
před koncem čtvrtletí. Jsme třímésíčník, nikde nestojí psáno, že mu
síme vyjít vždy v první polovině
kvartálu. Sice se o to snažíme, ale
pokaždé se nám to nepovede, což
nemusí být nutné naše vina — jsme
závislí na dodavatelích a naše tech
nika není bohužel ultramoderní.

• Nezlobte se, jestliže na některý
dopis odpovíme se zpožděním a na
jiný třeba někdy neodpovíme vůbec.
Právo lidu nemá placené zaměst
nance, veškeré práce redakční i ad
ministrativní jsou konány nevýdě
lečně, dobrovolně, bez nároku na

plat, honorář či jinou kompenzaci, a
to už jedenáct let. Při veškeré sub
jektivní dobré vůli se musíme sou
středit na hlavní úkoly (což je přede
vším produkce a distribuce listu),
takže bohužel občas nestačíme stej
né svědomité vykonávat I takové
funkce, jaké lze očekávat od „nor
málního“ administrativního aparátu.
Prosíme proto o shovívavost.

Nejen chlebem...
Ještě nikdy se nám před vánoci a No
vým rokem nesešlo tolik krásných přá
ní jako tentokrát. Od dokonalých, vy
soce sofistikovaných novoročenek až
po pár milých slov na rubu poštovní
složenky, byla to hřejivá vlna sympatií
pro Právo lidu. Omlouváme se, že na
prosto nebylo v našich technických
možnostech, abychom odpověděli jed
notlivě na každé z těchto poselství.
Věřte, jsme Vám velice vděčni za
všechna Vaše dobrá přání a srdečně
je opětujeme. Nemohlo být lepšího po
vzbuzení. účinnější morální podpory.
Díky!

A tak pokračujme ve společném díle,
které má jeden základní smysl: ucho
vat tento list, jeden z nejstarších v his
torii našeho žurnalismu, svěží a vitální
až do toho dne, kdy se bude moci vrátit
tam, kam patří: do Prahy!

PRÁVO LIDU

Kresba
Oldřicha Jelínka

Okno, Panoráma, Poglad, Vorwárts...
Máme smutnou povinnost za
znamenat, že opět přestalo vy
cházet několik časopisů; z to
ho dva československé exilové
a Jeden polský. Další postižený
je týdeník německé SPD, spja
tý s naši historií potud, že v le
tech 1933-38 vycházel v exilu
v Karlových Varech.

OKNO
(původně Okno dokořán) vycházelo
dvacet let jako kulturně politický bul
letin Čechů a Slováků v Holandsku,
vydavatelem byla Nederlandse Stichting Comenius, redaktorem v posled
ních letech známý skautský pracov
ník prof. T. Grandtner. Časopis byl
převážné digestového typu, tj. větši
nu příspěvků tvořily vybrané materiá
ly z ostatního exilového, občas také
z nizozemského tisku. Výběr byl pro
váděn s velkorysou tolerancí a znač
ným smyslem pro pluralitu, takže
v Okně bylo možno číst články jak
z Listů, tak ze Slovenských hlasů
z Říma, z Práva lidu i z Demokracie
v exilu Okno nebylo financováno
z předplatných, nýbrž z veřejné dota
ce; její zastavení zřejmě přivodilo ko
nec listu. V posledním - osmdesátém
šestém - vydání se o tom praví:
.Do tohoto myšlienkového chaosu už
staré OKNO nepatří a přináleží sa poďakovat Holandsku, že sme ho moh
li doteraz za jeho podpory zadarmo
našincom posielat-akosi osudové už
aj podpora přestala.'

Vřelým dikem Holandsku pak posled
ní úvodník OKNA končí; slova neob
vyklá v době, kdy se v západní Evro
pě stalo v některých exilových kru
zích módou zahrnovat hostitelské ze
mě destruktivní kritikou.

PANORÁMA
oznámila v prosincovém čísle 1988
s politováním, že z vážných důvodů
.přerušuje na neurčitou dobu vydává
ní'. Australský měsíčník s podtitul
kem .revue pro Čechy a Slováky"
vznikl před necelými třemi roky, avšak
v rekordně krátké době na sebe upo
zornil svižnou profesionální žurnalis
tikou a čtivým, originálním obsahem
Redaktor Jiří Hodač dokázal kolem
časopisu soustředit řadu dobrých au
torů nejen z pátého kontinentu. V Panorámě bylo možno pravidelné čist
fejetony Petra Chudožilova ze Švý
carska a Jindřicha Liona z Rakouska,
příspěvky V. Kříže a V. Bosáka z USA
i dalších přespolních psavců. Co do
nutilo tento dynamicky, odborné děla
ný časopis k zastavení (doufejme, že
skutečně jen dočasnému) činnosti?
Redakční úvodník zdůrazňuje, že Pa
noráma nikdy nedostávala státní pod
poru, takže byla zcela odkázána na
předplatné a inzerci. Jaká byla pla
tební morálka? Citujeme:

.... Pokud jde o Vás, čtenáře, byli me
zi Vámi moc fajn lidi; byli ale i čtená
ři už ne tak fajn, ba fajn ani trochu.
Základním kritériem asi bylo, kdo jak
platil předplatné: někdo si to dokázal
uhlídat sám, někdo po upomínce, ně
kdo po pěti upomínkách, a někdo, ač
nám nikdy nenapsal, že časopis ne
chce - prostě neplatil. Nejde o lidi,
kteří z jakéhokoli důvodu na předplat
né neměli, těm jsme vždy posílali Panorámu rádi zadarmo: jde o ty druhé.
Věřili jsme ve fair play a doufali jsme
tedy, že jednou je to trkne a zaplatí.
Uvidíme, jak to komu dojde aspoň ny
ní. V redakční radě padl i návrh, aby
chom uveřejnili seznam dlužníků: nu,
byl by to šlágr, asi byste protáčeli oči,
koho byste tam viděli. Ale neotiskneme. Něco takového nebyl nikdy náš
styl, nebude ani nyní.'

POGLAD
Neúprosné zákony trhu (v součinnos
ti se zákony emigrantské psycholo
gie) ovšem nepůsobí pouze u sdělo
vacích prostředků čs. exilu; na sklon
ku roku zasadily ránu jednomu z nejreprezentativnéjších listů polského
exilu. POGLAD vycházel sedm let
v Západním Berlíně jako měsíčník
.Towarzystwa Solidarnosc', původně
ještě s německou mutací. Byl to ča
sopis o 72 stránkách křídového papí
ru, s barevnou obálkou, formátu
i úpravy jako TIME nebo SPIEGEL;
obsah jednoho loňského čísla recen
zoval ostatně prof. Antonín Měšťan
v minulém Právu lidu. Vydavatel a
šéfredaktor Edward Klimczak měl re
dakčního sekretáře, řadu stálých spo
lupracovníků a impozantní síť kores
pondentů, zástupců listu a kolportérů
po celém svobodném světě. To vše
působilo velice stabilním dojmem, až
náhle v loňském listopadovém čísle
vyšel editorial .We wlasnej sprawie SOS" (Ve vlastní věci - SOS). V člán
ku bylo řečeno: .Nemůžeme připustit,
abychom se stali stejně insolventními
jako vláda Polské lidové republiky. ‘
Budoucnost listu bylo možno zajistit
jedině za předpokladu, že se na rok
1989 přihlásí alespoň 500 až 600
předplatitelů. Zdálo by se, že je to
úkol snadno splnitelný, leč k tomu je
nutno dodat, že jedno číslo Pogladu
stálo 9 DEM, celoroční předplatné
v Německu 110, v ostatní Evropě
120, v zámoří letecky 150 a v Austrá
lii dokonce 180 západoněmeckých
marek. Máme značné pochybnosti,
zda by časopis s předplatným v této
výši byl v československém exilu pro
dejný aspoň v nákladu sto výtisků...

Dramatické SOS Edwarda Klimczaka
v listopadu minulého roku zřejmé ne
bylo vyslyšeno, ačkoli polská obec jen
ve Spolkové republice Německo je
odhadována na čtyři sta tisíc až půl
miliónu osob. Prosincové - v celko
vém sledu 152. — číslo Pogladu vyšlo

s titulní stranou černou a s redakč
ním oznámením, že časopis zatím ne
bude dále vycházet: nesporné trpké
rozhodnutí.

VORWÁRTS
Úděl předčasného konce nepostihuje
jen exilová periodika. Předsednictvo
Sociálně demokratické strany Ně
mecka oznámilo, že v sobotu 4. úno
ra vyšel naposledy týdeník VOR
WÁRTS. stranický list s tradicí dlou
hou 113 let. Vedení SPD dotovalo ten
to časopis od roku 1970 do roku 1988
celkem padesáti milióny marek, mo
mentální schodek činí prý 3,5 miliónu.

Debakl sociálně demokratického tis
ku ve svobodném Německu vynikne
o to více, porovnáme-li situaci SPD
s Čs. sociální demokracií před únoro
vým pučem 1948. V republice bylo
necelých 400.000 organizovaných
sociálních demokratů, ale strana vy
dávala širokou paletu úspěšných no
vin a časopisů, včetně ústředního de
níku Právo lidu a několika deníků kraj
ských, z nichž např. relativně malá li
berecká Stráž severu měla náklad
70.000 výtisků. Čs. sociálně demo
kratické noviny a časopisy byly ve
směs finančně aktivní, neživila je
strana, naopak ony vydatně přispíva
ly straně...
Myslím, že jsme si tehdy ani neuvě
domovali, že tato pozice tisku není
samozřejmá A nikdo z nás by nebyl
uvěřil, že za několik málo desetiletí
budou mít mohutné a vlivné západní
sociálně demokratické strany skomí
rající noviny a ekonomicky neudržitel
né časopisy.

Což se ovšem zdaleka netýká jen so
ciálně demokratického tisku. Lze pl
ným právem konstatovat, že tisk po
litických stran vůbec je v hluboké kri
zi, takže .ústředních orgánů" neustá
le ubývá.

Historia magistra
NOVINY NÁS PŘEŽIJI a podají svě
dectví budoucím generacím. Je o to
bezpečně postaráno i u exilového
Práva lidu. Archivují ho mimo jiné kni
hovny jedenácti univerzit v USA i kni
hovna amerického Kongresu, dále řa
da univerzitních a jiných archívů v Zá
padní Evropě, zejména ve Spolkové
republice Německo. Jako kuriozitu lze
zaznamenat, že si pravidelnou dodáv
ku Práva lidu zajistila i Deutsche Bibliothek se sídlem v Lipsku, NDR. Není
nám známo, zda se časopis archivuje
i v některé (mimoestébácké) instituci
v Československu, nejméně tucet vý
tisků ale režim odebírá přes různé do
vozce a vývozce tisku v Německu, Ra
kousku i Nizozemí.
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CHOREOGRAFIE ROCKOVÉHO ZPĚVÁKA
(Karlu Srpoví)
Jmenuji se Pavel Jiráček a jsem zpě
vákem kapely Syntetize Band Freda
Mathewse (Franta Macháček). Zpíval
jsem s kapelou asi tři měsíce od doby,
co jsme získali licenci hudebního fon
du APMA (Amateur's Pop Music Assotiation). Angažmá nám obstarávala
Fredova přítelkyně Anlta Rovenská.
která měla značné konexe ve Sdruženi
soukromých pohostincú. šlo ovšem
převážně o lokály South-townu nebo
tančirny poblíž severo-jižni magistrály,
jejichž majitelé znali Anitu ještě z dob,
kdy začínala zpívat u Petites Trumpeters a později u Macarátů Mario Vitta
a Hvězdnatých hochů Anatola Thukyda.

Moje působení u Freda nenalézalo
přiměřenou odezvu, ale hlavně ne
uspokojovalo mě samotného. Věděl
jsem, že mám na víc, že někde ve mně
je schopnost strhnout mladého po
sluchače do vířivého opojení plného
zaujetí a bezdeché oddanosti kreativní
hudební produkci. Zažil jsem chvíle,
kdy teenagers (mladí lidé od 13-19 let)
vstávali se svých sedadel a rozšíře
nými panenkami zírali do mé tváře
vzpínajíce ke mně své ruce neúnavné
se pohupujíctv rytmu synkop populár
ního Abraham Gongu Takové okam
žiky mě podmaňovaly a moji touhou
se stalo nahrát alespoň jedno elpičko,
proč to nepřiznat, evergreenové elpíčko příštího desetiletí.
K tomu, abych prorazil a usadil se jed
nou na Magic-top-place-pop-musicladder (magické nevyšším místě žeb
říčku populární hudby), potřeboval
jsem manažera, skutečného PMSM —
Pop-music-stars-maker (tvůrce hvězd
populární hudby), osobnost, která
dokáže vtisknout nejen zpěvákovi
a stylu kapely tu nejprůraznéjši hudebně-scénickou podobu, ale dokáže
ohromit mladého rozdychtěného po
sluchače.
Měl jsem pocit, že v poslední době
jsme s kapelou našil svoji šanci. Od
chvíle, co si nás všiml při jednom na
šem vystoupení pro zahraniční kraja-
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ny ve veletržní hale Elly Pressburger,
manažer proslulé Sylvie Portiové,
hvězdy slavné éry apatite-songů, za
čala naše produkce dostávat zcela
jinou tvář. Ellymu vděčím, že mé na
učil chápat smysl mé práce, tedy smysl
uměleckého působeni v tom pravém
slova smyslu. Vždycky jsem si naivně
myslel, že zpěvák působí především
tím. že zpívá. To bylo to první, co mě
Pressburger odnaučil, nemýslím zpí
vat. ale představě, že kvalitní intonace,
přednes, hlasový fond, dokonalá vokalizace textu jsou hlavni devizou
úspěchu. Elly mi řekl: Pavle, ty musíš
pochopit, že otvírat hubu nestačí, zpí
vat musíš každým pohybem svého těla,
zpívat musí každý šev tvého kostýmu,
scéna, na níž stojíš musí vybuchovat
barevnou fontánou plujících, skáka
jících, kroužících zvuků, v níž nástroje
budou jiskřit elektrickým napětím
(zvuková volt-ampéráž) přenášeným
obrazci přerušovaných světel do divá
kových smyslů. Ono nestačí scénu
oživit umělou mlhou, kouřem, opa
rem. tvůj vlastni pot a záškuby těla
a tváře se musí stát důkazem opravdo
vého prožívání i tvé lásky k hotu. bopu
nebo rocku. Jen tak máš šanci uchvá
tit a přesvědčit, že se dáváš své hudbě
i divákovi cele a bez zábran a konec
konců vylézt i na to vytoužené topplace žebříčku pop-music.

A skutečné, od té doby jsme s Ellym
celé dny propracovávali show-stylemusic. Věnoval jsem velkou péči své
mu oděvu, obuvi, vlasům, do nekoneč
na jsem před zrcadlem trénoval po
třebné škleby únavy, výrazy třeštění
a nepřítomně zastřené výrazy očí,
dlouhé hodiny jsem se mrskal s ky
tarou po pokoji jako lodivod na roz
bouřeném moři, přičemž jsem nástroj
občas držel až u brady, aby mi obra
tem klesnul až pod kolena,jako bych
únavou zapomněl ohýbat ruce v lok
tech. Nacvičoval jsem rytmizované
poskoky na obou nohách a přisuno
vání hmatniku kytary pod bradu hráče
u elektronického klavíru (Petr Skoumal), abych v dalších taktech téměř
poklekovým předklonem přiblížil svoji
tvář k hráči na bicích (Jindra Sustr),
zatímco baskytarista (Igor Déci) tré
noval efektní břišní záklon, tzv. napařovák No, co vám mám povídat, hoto
vá tělocvičná akademie Když nás
jednou náhodné v takové přípravě
zastihnul Igorův strýc (trénuje sedmi
leté cvičenky v aerobic gy mnastic jako
průpravu pro vrcholovou gymnastiku),
myslel, že nacvičujeme sletová prostná a moc se divil, že jsme rocková ka
pela v přípravě na své vystoupení
v Lampáš-hall (Lucerna).
Ale vyplatilo se to, celá ta námaha
s pohybovou a výrazovou průpravou,
do nekonečna předělávaným rozsa-

zovánim hráčů a cizelováním jednotli
vých zvukových a světelných efektů.
Bylo to nakonec velkolepé vítězství
naší houževnatosti (především Ellyho), když burácející Lampáš-hall skan
doval slova našeho dnes už proslave
ného hard-rocku “Odhal hol":

"Halali, halali, kdo mě dneska odhalí
iá, já, já
vy jste mě sem pozvali
ali, ali, ali"
Od té doby jsme absolvovali dlouhou
šňůru zahraničních zájezdů a natočili
nesčetné nahrávky vlastních kompo
zic. Naší produkcí jsme nejen vstou
pili do povědomí evropské špičky
pop-music, ale zanechali v ni i hlubo
ce inspirativní stopu, jejíž slovanský
kolorit nazval proslulý znalec a histo
rik moderního jazzu a rocku, Henry
Sermon, “triumfem povltavské kaská
dy" a jiný badatel v oboru zábavné
hudby, Jacques Allotroise, naši pro
dukci označil na "baletní vpád do F —
1". Bohužel nikdo z kritiků neprovedl
také jistě nezanedbatelné zhodnocení
instrumentální a pěvecké stránky na
šeho vystoupení. Dá-li Bůh. dočkáme
se i toho.

Dnes, po dvou letech už Syntetize
Band pracuje v jiném složení a s jinou
hudební fabulací a invencí. Já sám
jsem přešel k Teddýho Medvědářům,
kde se lépe uplatňuje můj vyzrálý timbre i fond,IgorDéci se vrátil tam. od
kud vyšel, do malebného prostředí
Malých Karpat, kde založil svoji vlastní
skupinu, v níž stylově uplatňuje salaš
nické tradice fujarového bopu, zatím
co Petr Skoumal zanechal hry na elklavír a zavedl se skupinou Mary Durdayové (Mária Ďurišínová) večery
Chopin-jazzu s dosud nejednoznač
nou odezvou publika, což je příznačný
osud všech novátorů. Jediný Jindra
Sustr (bicí) zůstal věren skupině, v níž
převzal také roli předzpéváka pro hlav
ní vystoupení hostující Daisy Laurenové, která přijala roční angažmá,
když si vyminila vyplácení honoráře
v konvertabilní měně (ve které, bylo
taktně zamlčeno).

To je myslím všechno, co jsem vám
chtěl sdělit. Snad se mi podařilo při
blížit alespoň trochu problematiku
slasti i strastí tvůrčího rockbusinessu
V Syntetize Bandu jsem začínal ve
svých dvaceti letech a dnes ve svých
dvaadvaceti cítím, že jsem kapele vě
noval nejlepší léta svého mládí. Chci
se teď věnovat choreografii svého
života. Ale někdy si kladu otázku,
dokážu to bez obdoby Ellyho Pressburgera? Chci věřit, že ano, jen budu
muset najít ten správný životní showstyle.
Věrně zaznamenal:

OPĚT MEZI PŘÁTELI: Z přivítáni Karla Srpa (stojící uprostřed) Šest hodin po
návratu z věznice Plzeři-Bory.
Snímek: Pragofoto

SSSR: Sexuální pracovnice na kredit
Perestrojka zřejmě zachvátila i vy
konavatelky nejstarší živnosti — té
horizontální. Co je Gorbačov u moci,
diskutuje se v sovětských novinách
čím dál častěji o prostituci. A lehké
děvy nejsou zdaleka jen v Moskvě, ale
prakticky ve všech větších městech, a
zvláště pak v přístavech a v turistic
kých střediskách u Černého moře.

Byrokrati se teď dohaduji, zda pro
dejná láska zůstane věcí administra
tivních orgánů, či má být i nadále po
važována za kriminální delikt. Prosti
tutka v SSSR obvykle napoprvé do
stane důtku za "protispolečenské
chováni". U mnoha sexuálních pra
covnic to naráží na neporozuměni,
vždyť ony přec nejsou nespolečenské,
ba naopak hledají a úspěšně navazuji
"společenské kontakty". Při druhém
přistiženi ie čeká peněžitá pokuta
ve výši 100, při třetím 200 rublů (což
odpovídá průměrné dělnické mzdě za
měsíc).
To postihuje tvrdě dívky, které posky
tují své služby sovětským občanům,
neboť jejich příjem za jednu "službu"
činívá nejvýše 10 rublů: tzv. pleški
(nádražní štětky) jsou dokonce už za
tři rubly. Naproti tomu pro valutové
"dámy' je 200 rublů jen směšné zpropitné. Požadují za své služby 50 —
100 dolarů (tedy 200 až 400 rublů na

RUDOLF BATTĚK

V podstatě naivní návrh, protože o
chotné sovětské občanky přijmou
od západních cizinců rády platbu i
v naturáliích. Láskychtivý zápaďan
prostě nakoupí zboží pro svou vyvole
nou v nejbližší Berjozce (sovětském
Tuzexu) na svou kreditkartu. Prozíravé
"dámy" mají dokonce už k podpisu
připravené blankoformuláře pro Berjozku a ušetří tak znaveného zákaz
níka nepohodlnou cestu do devizové
ho obchodu, jestliže jim svěří svou
kreditkartu. Přijímá se běžně American
Express, Diners Club, Visa a jiné plasti
kové škartičky.

POLYKAČ OHNÉ NÁS NAUČIL „KANADU”

Před válkou odchází zpět do Kanady
a do ČSR se vrací 1947 jako hrající tre
nér. Na mistrovství světa toho roku v Pra
ze dovedl své svěřence a spoluhráče
k první zlaté medaili. Hned druhý rok
Československo přežilo olympijský tur
naj ve Svatém Mořici bez porážky. Ka
naďané získali zlatou pouze o skoré..
Komunistický puč vyhnal Matěje zpátky
za moře - na náš hokej však nikdy ne
dal dopustit.
Když byl v roce 1985 čestným hostem
na pražském mistrovství světa, kdy čs.
hokejisté vyhráli svůj šestý titul, před finálem „nešťastně” říkal: Tak si to před-

stavte... komu já mám přát? Našim
z Kanady nebo naším z Českosloven
ska? To bude finálel Ať to dopadne jak
chce - titul zůstane doma.

VÁCLAV ROUDNICKÝ
P S. Aby si čtenáři neřekli, že se ten Vašek
za dvacet roků v Austrálii mohl té angličtině
přiučit trochu lip. musím připojit vysvětlivku.
A sice tu, že doslovný překlad nazvu SMO
KE EATERS je samozřejmě Pojidači kouře.
Jenže klasik Josef Lau/er si svého času vy
myslel překlad POL YKA Cl OHNĚ, údajně pro
to. aby Bucknova popularita nesváděla mladé
lidi ke kouření. Tak se toho pietně držím. VR

Pověsti, že naprosto všechny krásné
valutové děvóčky pracuji pro KGB
jsou však přehnané. Vždyť mnozí
západní manageři čekají už dlouhá
léta na to. že je konečně svede pře
krásná ruská špiónka — a ono pořád
nic.. .
Ačkoli neni snadné propašovat dám
skou návštěvu kolem přísné dežurné
na poschodí hotelu, daří se to. Při
namátkových kontrolách bylo zadrže
no jen v Moskvě za minulý rok 726 žen,
které strávily noc s cizincem v hote
lovém pokoji; 104 z nich nebyly Rusky,
nýbrž temperamentní děvy z Grúzie
čí Arménie.
Problematické však bývá, chce-li
západní host navštívit dívku v jejím
bytě. Moskva je obrovská a sehnat
uprostřed noci kdesi na sídlišti taxi
na zpáteční cestu do hotelu, bývá tuze
obtížné. Když pak nastoupí elegantní,
avšak znavený a neholený západní
manager v pět hodin ráno do dělnic
kého autobusu, ve kterém jede prvni
směna do práce, je situace jasná a celý
autobus se řehtá.
Je řada návrhů, jak prostituci zredu
kovat. Časopis Ogonjok navrhuje, aby
západní cizinci směli platit hotelové
a restaurační účty eurošekem nebo
kreditkartou, pak prý by totiž nepotře
bovali ssebou vozit tolik dolarů. Jejich
kupní sila by klesla, neměli by tolik
nazbyt na freje.

K osmdesátinám čs. hokeje
Český hokejový svaz byl založen
11. prosince 1908 z iniciativy slávisty
Emila Procházky v restauraci „U Platý
ze" v Praze za účasti dvanácti klubu.
Lední hokej, původně nazývaný „Kana
da" vznikl v Cechách jako pokračovatel
bandy hokeje s míčkem.
První mezinárodní zápasy v Čechách se
odehrály v lednu 1911 na Letné, kdy
jsme prohráli s Oxford Canadiens 0:12
a 0:4. Ale už o měsíc později na mi
strovství Evropy v Berlíně Češi porazili
Švýcarsko 13:0, Německo 4:1 a Belgii
3:0 a získali první z pozdějších patnácti
titulů mistrů starého kontinentu.
Velkým přínosem pro rozvoj čs. hokeje
byly především zápasy se zámořskými
tymy, stejně jako ve třicátých letech star
ty Kanadanú v pražských klubech LTC,
Spartě a SK Slávii. Největší postavou
z nich byl Matěj „Mike“ Buckna.
Narodil se slovenským rodičům 5. září
1913 v Torontu. Od mládi hrával za „Polykače ohně" (Trail Smoke Eaters).
Do Prahy přijel 1935 a další čtyři roky
hrával v LTC jako profesionál ve stře
du druhého útoku. Tenkrát se hrávalo
ještě bez oficiálního trenéra. Buckna si
však svým výkonem i teoretickou znalos
ti hokeje získal u svých spoluhráčů ve
likou autoritu a stal se přirozeným vůd
cem mužstva. V Praze se i oženil...

černém trhu) a zatáhnou pokutu levou
rukou — pokud ovšem jsou vůbec do
padeny. To, že posedávají v barech
hotelů pro cizince, neni /eště samo
osobě trestné. Mimochodem: nejedna
z nich tam šedi z pověřeni KBGI

Nejstarši živnost světa tak prokázala
v SSSR pružnost a přizpůsobivost
moderním platebním uzancím, která
by mohla být příkladem všem ostat
ním odvětvím sovětské ekonomiky.

Kresba Oldřicha Jelínka

T. F. Taročkln

Závazná objednávka
PŘIHLAŠUJI SE za odběratele Práva lidu. Tato objednávka platí zatím na dobu jed
noho roku (4 čísla). Odběr se prodlužuje vždy automaticky o další rok, jestliže před
uběhnutím roční lhůty předplatné písemně nevypovím.
Jako nový abonent dostanu na uvítanou knižní prémii. Kromě toho získávám právo inzerovat
bezplatně v rubrikách „Práci hledají“, „Kdo pomůže?“, „Kdo zná adresu?“ nebo „Seznámení".
Na Jiné druhy inzerce (včetně komerčních reklam) ml bude poskytnuta 30procentní sleva.
První předplatné - a případný dar
na tiskový fond -

O přikládám v hotovosti
□ šekem nebo money order
□ poukázal jsem převodkou na
bankovní účet Pol-Verlagu (zá
sadné jen u plateb uvnitř Némeckal)

PŘEDPLATNÉ činí v Evropé 20
DEM, v mimoevropských zemích
(individuální doručování leteckou
poštou) protihodnotu téže částky

v amerických, kanadských čl aus
tralských dolarech (aktuální kurs
sdělí na požádání každá banka).
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