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Čas, jenž trhá oponou
Proměna našeho světa, které isme den
ními - často užaslými - svědky, nepro
bíhá v dokonavém vidu. Vyvíjí se postup
ně, krůček za krůčkem, avšak v závrat
ném tempu.
Občas listuji v našich vydáních z konce
sedmdesátých a ze začátku osmdesá
tých let. Jak bylo tehdy snadné shrnout
v jediném komentáři události celého
čtvrtletí - zejména dokonale zmrazený
vnitropoliticky .vývoj“ v tehdejším Čes
koslovensku! Politika světová nebyla
o mnoho dramatičtější. Vždyť na kremel
ském trůnu ještě seděl Leonid Stagnát,
Bílý dům pak obýval zbožný a tichy, po
obecné harmonii toužící Mr. Carter. Udá
losti, které měly později určit ráz osmde
sátých let doutnaly teprve neznatelně pod
příkrovem nehybnosti.
Komentovat dnes aspoň nejdůležitější
události z té jedné - donedávna mono
litně komunistické - části světa souhrnně
za tři měsíce, na to nemáme dost papí
ru. Událo se toho, děje se toho tolik, že
už sebestručnější přehled zabírá mnoho
místa. Namátkou a bez nároku na
úplnost:
• Volby v SSSR, ještě hodně vzdálené
pluralitní demokratické praxi, avšak možností výběru mezi více kandidáty
- nejsvobodnější ze všech od Samé
ho vzniku Kyjevské Rusi.
• Úspěch Jelcina, Sacharova, stovek
nekonformních kandidátů proti staré
nomenklaturní mafii.
• Posílení Gorbačovovy pozice úspěš
nou likvidací jedné třetiny členů ÚV
KSSS, z podstatné části .konzerv“.
• Pokračující exploze informaci o hrů
zách Stalinovy (a nejen jeho) éry; čís
la obětí, která přesahují vše. co kdy
tvrdila nejextrěmnější .antikomunistická propaganda“, už jen krůček k ofi
ciálnímu doznání viny také za Katyn
• První náznaky .glasnosti“ v ekonomi
ce ukazují hlubokou hospodářskou
krizi bez vyhlídky na zlepšení.

Řekli, napsali
. DOKUD MILIÓNY LIDÍ, kterým ply
nou ze současného režimu jen nevýho
dy, nepochopí, že samo od sebe se nic
nestane, že nás nikdo kvůli našim demok
ratickým tradicím tolerovat ani vysvobo
zovat nebude, že těch několik idealis
tických aktivistů, se kterými sympatizují
nic nevytrhne; dokud nepochopí, že jsou
to právě oni - obyčejní lidé, kteří mají
osud této země a společnosti ve svých
rukou, nezmění se tady nic, a senilní po
hrobci podivných mravů a chorbných
ideologií tady budou poroučet dál, na věč
né časy i bez Sovětského svazu.

PAVEL NAUMAN

• Gruzínský lid se rozpomíná na svou
někdejší nezávislou sociálně demo
kratickou republiku a jde do ulic pod
zakázanými prapory. Ruští okupanti
nasazují .speciální jednotky“ - západ
ní televize ukazuje mrtvoly mladých
dívek s lebkami rozpolcenými polními
lopatkami. Stovky těžkých otrav po
nasazení neznámého bojového plynu
proti demonstrantům...
• V baltských republikách pokračuje
vnitřní desovětizace; Lotysi, Litevci
a Estonci prožívají opojení z návratu
k vlastním národním identitám.
• Jugoslávie je otřásána dlouho potla
čovanými demokratickými a národ
nostními
aspiracemi
nesrbských
národů; vyspělé Slovinsko vykračuje
k vnitřní pluralitě; srbští komunisté
upevňují svoji nadvládu nad albánskou
většinou v Kosovu brutálním nasaze
ním vojenské sily. Tanky ovšem ne
mohou vyřešit pokračující ekonomický
úpadek země.
• Grosz sice řeční o třídním boji a znovuzískání .důvěry mas“, leč Maďarsko
se nezadržitelně vrací tam, kam pat
ří: do střední Evropy.
• Ostatky premiéra Nagyho a řady dal
ších mučedníků maďarského národní
ho povstání 1956 jsou exhumovány
z hromadného hrobu; má se jim do
stat důstojného státního pohřbu. Katané nedopřáli obětem ani rakví:
mrtvoly byly zabaleny do střešní le
penky...
• V Polsku konči rokování u kulatého
stolu .historickým kompromisem": Solidanta je znovu povolena a má se
podílet na budování nového, demo
kratičtějšího politického modelu v ze
mí. Radikální síly polské společností
odmítají jakoukoli dohodu s komunis
ty
• Statisíce čínských studentů demon
strují za svobodu a demokracií, poža
dují odstoupeni koruptní vládnoucí
kliky.
Výčet by mohl být jistě ještě delší, nic by
to však nezměnilo na jednoznačném výz
namu všech těchto dílčích signálů. Lze
je všechny uvést na jednoho společné
ho jmenovatele: komunismus se octl ve
svém posledním, velice kritickém stádiu,
všechny jeho modifikace a .modely“ sel
haly více či méně žalostně.
Lidem mezi Dunajem a řekou Jalu, me
zi Šumavou a Kavkazem, Baltem a Be
ringovou úžinou se po dlouhých deseti
letích beznaděje otevírají nové možnosti
a šance.
Cesta je ovšem ještě hodně daleká, ze
jména pro obyvatele západních gubernií.
Za tři měsíce si povíme, jestli jsme se na
našem dlouhém pochodu opět trochu
přiblížili k cíli.
JIŘÍ LOEWY

ZA OSVOBOZENÍ VACLAVA HAVLA se v uplynulých měsících demonstrovalo, demonstruje a bude demonstro
vat i nadále na všech pěti kontinentech; v zastoupení za všechny ostatní akce přinášíme snímek z protestu pol
ské mládeže v Krakově 21.března — v den soudu s Havlem.
Snímek: NAF- dementi

ROZDÍLNÉ PODOBY LETOŠNÍHO PRVNÍHO MÁJE

* „Budapešť, Varšava a Praha
jsou evropské metropole!“
Oslavy Svátku práce měly letos v jednotlivých zemích střední a vý
chodní Evropy velice rozdílný charakter, což je pochopitelné, jestliže
uvážíme, jak podstatně už se některé režimy někdejšího monopolitního východního bloku odcizily jednotnému stalinisticko-brezněvovskému modelu.
PRAHA zůstala i o tomto 1 máji ještě ve
stínu minulosti. Průvod byl zcela ve zna
mení dokonalé „proorganizovanosti“
a fungujícího špiclovského systému zá
vodních a místních organizací KSČ; i na
československé poměry značná byla
účast policajtů tajných i zjevných. Obojí
vstoupili do akce na Václavském náměs
tí, kde zatkli asi čtyřicet mladých demon
strantů, kteří se cnystali rozvinout trans
parenty s požadavky občanských svo
bod. Policie zakročila s obvyklou
brutalitou také proti filmovému týmu
Prvního programu západoněmecké tele
vize, který se pokusil opoziční akce na
táčet.

(Programové prohlášení /politický feje
ton/; Alternativa č. 1)

...SITUACE ovšem zůstává nejistou. Pan
major, který mě v polovině listopadu za
držel v Ostravě, prohlásil sebejistě Hra
na demokracii jednou skončí! Někdo
udeří do stolu (a udeřil pěsti do stoluj!!
- Docela připouštím, ze někdo múze
udeřit do stolu u nás i v Sovětském sva
zu, jak předpokládá pan major. Na roz
díl od něho si však nemyslím, že to bu
de konec proměn, které směřujík obnově
demokracie. Je známo, že právě poku
sy o zpátečnický zvrat revoluční krize
namnoze urychlují. Z pokusu skoncovat
s hrou na demokracii se tak může doce
la dobře vyklubat konec politiky, která si
na demokracii hraje.

VARŠAVA byla zcela ve znamení trium
fu Solidarity, která poprvé od vojenské
ho puče mohla uspořádat májová shro
máždění legálně a bez policejního obtě
žováni. Obrovské davy se ještě před
průvodem shromáždily k bohoslužbě
u hrobu umučeného kněze Popieluszka.
Zde kolovaly podpisové listiny na podpo
ru nezávislých kandidátů pro volby do
parlamentu a senátu.
Zejména l.máje nebylo možno v Polsku
přehlédnout, že zdaleka ne všechny opo
ziční sily uvítaly .historický kompromis“
mezi vládou a vedením Solidarity. Počet
né skupiny, v nichž je zastoupena pře
devším dělnická a studentská mládež,
odmítají i nadále jakýkoli dohovor s mo
cí a požadují zcela jednoznačně: „Precz
z komunizmem!“ (Což jisté nemusíme
překládat.)

JAROSLAV ŠABATA
(Proměny československé a
Alternativa £.1, prosinec 1988)

jiné;

...GOTTWALDA nelze oddělit od Stali
na, a proto i jejich pád bude společný.
Bude to ještě nějakou dobu trvat, proto
že nedotknutelní mrtví, i když viníci, za
ručují nedotknutelnost moci a privilegií
svých dědiců A právě o moc a právě
o privilegia mocných dnes jde Určitě se
brzy dočkáme řady pokusů o vysvětlo
vání a omlouvání omylů a přehmatů.
Zaznamenáme snahu hodit pres palubu
některé, aby jiní mohli zůstat nedotknu
telní Nebude to nic platné. Muzika Klu
bu osamocených srdci maršála Stalina
(Marshal Stalins Lonely Hearts Club
Band) hraje totiž už i u nas poslední tuš.
Hlasitý, ale poslední. Sbohem, Klemen
te Gottwalde!
JAN URBAN
(Proč ještě lhát?; Lidové noviny Č.4J

VÝCHODNÍ BERLÍN, kde také ještě vlád
nou Brežněvovi stagnáti ze staré gardy,
byl dějištěm obvyklé přehlídky nakomandovaných statisíců. „Nadšeni mas“ neby
lo příliš očividné; i na Honeckerovu re
zervaci začínají doléhat problémy a po
tíže. Mezi mnoha desítkami ústředně
vydaných hesel chyběla tentokrát zcela
-poprvé v dějinách NDR-jakákoli zmín
ka o Sovětském svazu a jeho slavné ko
munistické straně či Rudé armádě. Nadonálni bolševici východního Německa
se zřejmě rozhodli nepohodlného Velké
ho bratra prostě ignorovat. Ať jsou po
hnutky k tomuto postupu sebenegativnéjší - nelze upřít, že metoda má i kladné
stránky: kdysi nejservilnější režim vý
chodního bloku se tak chtě nechtě účast
ní obecného desovětizačního procesu.

DEMONTÁŽ ŽELEZNÉ OPONY nejen v přeneseném smyslu, nýbrž do
slova a doopravdy - zahájila maďarská ženijní vojska koncem dubna na
hranicích se sesterským Rakouskem. Ostnaté dráty a minová pole musi
zmizet, nesmí už rozdělovat národy, které po mnoho staletí sdílely společ
né politické instituce, kulturní hodnoty i ekonomické zájmy. Lidé i ideje mu
si dostat v celé Evropě svobodu pohybu.
Snímek: Káraly Ries

BUDAPEŠŤ byla poprvé po násilné lik
vidaci Maďarské sociální demokracie
(1948 stejně jako u nás) dějištěm tisíco
vé májové manifestace této obnovené
strany a řady dalších nezávislých stran
a politických sdružení. K maďarským so
ciálním demokratům promluvili také de
legáti tří spřátelených západních stran
-místopředseda rakouské SPO Fischer,
mezinárodni tajemník Švédské sociální
demokracie Gunnar Stenarv a poslanec
Spolkového sněmu, šéfredaktor teoretic
kého časopisu SPD dr. Peter Glotz.
.Mnoho let jsem za sociálně demokratic
ké ideje strávil ve vězení, teď se smím

konečně dožít, že zástupci spřátelených
sociálně demokratických stran, s nimiž
jsme vždy měli dobrý kontakt, smějí vol
ně promlouvat v Maďarsku,“ řekl osmde
sátiletý předseda strany, Andras Revesz
Místopředseda SPO Heinz Fischer zdů
raznil, že už po řadu generací nebylo
možné, aby se rakouský sociální demo
krat ujal slova na májové manifestaci
v Maďarsku. Za bouřlivého potlesku tisí
ců posluchačů, kteří vytrvali i během sil
ného deště na otevřeném prostranství,
zdůraznil Fischer vysoký morální nárok
sociálních demokratů, kteří ještě nikdy
a nikde ve svých dlouhých dějinách neza
vedli lid do války nebo diktatury.
Přerušován potleskem od mnoha účast
níků shromáždění, kteří rozuměli němec
kému projevu i bez překladu do maďar
štiny, řekl Glotz v Budapešti, že socia
lismus bez demokracie není myslitelný.
Němečtí sociální demokraté jsou odhod
láni uivchlit sjednocovací proces v zá
padní Evropě, avšak: „Kdykoli mluvíme
o Evropě, musíme sl všichni opět ví
ce zvykat na celoevropské myšlení.“
K tomu SPD nabízí „intenzivní rozhovo
ry“, také s rozdílnými politickými silami
v Maďarsku, obzvláště se sociálními de
mokraty. Evropské společenství je důle
žité, ale není to cela ^vropa „Jsme si
vědomi, že Budapešt, Varšava a Pra
ha jsou evropské metropole!“ Za tato
slova sklidil zástupce Sociálně demokra
tické strany Německa největší ovace a potom ještě jednou za větu: „Žádná
strana, žádná skupina, nesmí mít mo
nopol mínění nebo monopol moci.“
Takovým slovům z úst západoevrop
ských sociálních demokratů zřejmě ro
zumějí lidé všude ve střední a východní
Evropě i bez tlumočníka. Škoda, že je od
nich v uplynulých dvaceti letech jen málo
kdy slyseli.
pi

Ve vlastní věci
PŘESTAVBA je módní pojem, a tak
jsme se do ní pustili i my. Změnili jsme
systém sazby, pořizujeme si vlastní
kompjútr a zároveň isme také přešli do
jiné tiskárny a na odlišný (rotační) způ
sob tisku. Tyto změny mají především
umožnit větší rozsah a vyšší náklad
Práva lidu za hospodárnější ceny a snad
- jednoho nepříliš vzdáleného dne i častější vycházení, vesměs tedy opat
ření, která vycházejí vstříc přáním našich
čtenářů Prosíme proto současně o vět
ší míru shovívavosti, jestliže hned zpo
čátku nebude vše tak, jakjste zvyklí. Jsme
.V ZÁBÉHU“!
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Prohlášení SPD k 50. výročí první okupace Československa:

„MEZINÁRODNÍ AKT ZVŮLE
S DOSUD NEPŘEKONANÝMI NÁSLEDKY!“
BONN, 15. března 1989. - Generální tajemnice Sociálně demokra
tické strany Německa, Anke Fuchsová, vydala toto oficiální pro
hlášení SPD k padesátému výročí okupace Československa:
Dnes před padesáti lety, 15.břez
na 1939, obsadila německá armá
da uprostřed míru, neprovokována a v příkrém rozporu
s mezinárodním právem jádro
Československé republiky.
Poté co Sudety byly liž v říjnu
1938 vytrženy ze státního svazku
ČSR, anektovala nyní Třetí říše
zbytek Čech a Moravy a utvořila
zde takzvaný „protektorát“; Slo
vensko naproti tomu bylo propuš
těno do zdánlivé suverenity pod
německou ochranou. Tak se sta
lo Československo - po Rakou
sku - druhou obětí nacionálně so
cialistické expanze.
Tři dny po tomto aktu mezinárod
ní zvůle telegrafovalo předsed
nictvo SPD ze svého pařížského
exilu bývalému československé
mu prezidentu, dr.Edvardu Be
nešovi, který se nacházel v Chi
cagu:

„Předsednictvo Sociálně demo
kratické strany Německa se cítí
zajedno s mnoha milióny němec
kých mužů a žen, jestliže se při
pojuje k Vašemu protestu proti zá
boru Československé republiky.
Dokud Německo bylo svobodnou
republikou, panovaly mezi našimi

dvěma zeměmi nejlepší vztahy
a světový mír byl zajištěn. Zloči
ny nahromaděné v uplynulých
šesti letech, které zatím vyvrcho
lily v zločinném úderu proti Vaše-

Dokumenty doby
mu lidu, byly umožněny pouzetim,
že spravedlivě a svobodomyslně
smýšlející masy německého lidu
jsou zbaveny hlasu a vlivu. V bo
ji za znovunabytí svých pošlapa
ných práv najde československý
lid po svém boku všechny Něm
ce slušného smýšlení.“
Toto jednoznačné odsouzení bru
tální nacistické agrese proti sou
sednímu národu sdílí SPD bez vý
hrad po dnešní den.
Historická zkušenost uplynulých
pěti desetiletí prokázala opakova
ně nedělitelnost svobody, míru,
národního sebeurčení jakož I důs
tojnosti a práv každého jednotli
vého občana. Kdykoli někde
v Evropě či ve světě byly tyto hod
noty potlačeny a upřeny, kromě
bezprostředně postiženým lidem

Všem, kteří si nevšimli
se účastnit. Ta stará mě těšila iproto, že
dovolila obnovit některá přerušená přá
telství s členy KSČ, ale sám jsem v žád
né straně nikdy nebyl. Ani obrozený pro
gram jediné vládnoucí strany mé potřebě
Jde v tom textu o otázku nejen literární volnosti myšlenínevyhovoval. Platíto mua osobní, ale i politickou Proto tu struč tatis mutandis i o nynější Obrodě. Rád
ně uvádím jeho zněni.
budu přátelsky diskutovat, ale nepatřím
Ti kteří nyní jsou v podobném postave kni.
ni jako Václav Havel, by možná řekli:
Ví to i přítelkyně z nejmilejších a v oblasti
.Tvoje starosti na naši hlavu,“ ale odva kritických činnostínejpohotovějši. Vlídně
žuji se žádat o místo pro tuto opravu jen se mi vysmála, jak budu koukat, a v sa
proto, že by mi ji, jak mám být proč pře mizdatu DIALOG 89 mi vzadu mezi sig
svědčen, VH schválil.
natáři ukázala mé jméno.
Je čím dál víc kritizujících původce nyněj Není to jméno ojedinělé. Pražský telefon
ší zdejší politické a hospodářské situa ní seznam zná tři takové lidi. A kolik jich
telefon nemá, nebo má mimo Prahu. Pro
ce a hledajících východiska. Patří k nim
sím svého jmenovce, který text Obrody
i volné společenství zvané Obroda.
podepsal, aby se mi přihlásil. Bydlím
Volbou jména i svými dokumenty zjevně
Střesovická 64, Praha 6. Dohodneme
navazuje na obrodné čili reformní hnutí
šedesátých let. Rád bych z podnětu no se, jak to s námi je.
vých zkušeností ohrožoval své myšlenky Neodmítám Obrodu, jen od ní mám svo
denně, ale té dávné obrody ani Obrody bodymilovný odstup. Čtu mezi podepsanynější jsem nebyl a nejsem oprávněn nými jména těch, kterých si vážím a mám
je rád, ale nemám proč se ve smyslu té
to Obrody ohrožovat. Ne že by mé myš
lení nikdy neklopýtly, ale je dávným
a potvrzeným faktem, že mi bránilo a brá
ni v poslušnosti vůči jakýmkoli stranic
kým programům a rozhodnutím. Nejsem
ČSSR se utvořil klub Obro oprávněn k podílu na obrodě či reformě
a rozhodnuti, v několika růz
da, Jehož členové se napro programů
ných obdobích vždy různě plynoucích
sto jednoznačně hlásí k so z jediného pravého učení. Nemám žád
cialismu a dokonce k jeho marxi

né učení
za jedině pravé.
stické odrůdě. Prohlašují se za Ohrožovat se denně chci, ale při vší přá
občany „přesvědčené o humán telské úctě k některým signatářům řeče
ních, mravních a sociálních hod ného textu Obrody hlásím, že můj jme
notách společenského uspořá novec, který to s nimi podepsal. není se
dání". Budou prý vydávat časopis mnou totožný. Děkuji všem, kteřísi všimli.

V samizdatovém měsíčníku Obsah jsem
si pro letošek zavedl rubriku .Dovoluji si
nesouhlasit“. V březnovém čísle jsem
k ni dodal .Ještě jeden nesouhlas navíc“.

Odjinud

V

Dialog. Nu, zdrávi došli. Ale bez
nás!
ZPRAVODAJ 4/89
(Švýcarsko)
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ZDENĚK URBÁNEK
(Přetištěno z dubnového čísla pražského
samizdatového časopisu LIDOVÉ NOVINY
bez vědomi a souhlasu autora a redakce)

TENTO „NEPĚKNÝ POZDRA V Z PRAHY“ nám poslal po lednovém Palachově týd
nu — týdnu přilbic a pendreků - jeden z našich věrných čtenářů v Československu,
lnu, matička Praha pamatuje ve svých tisíciletých dějinách všelijaké zbrojnoše: ne
jedna soldateska uz terorizovala obyvatelstvo, aby mu nahnala strach. Nakonec zů
stala Praha, zůstali Pražáci: kam se poděli všichni ti nafoukaní gladiátoři? Nebojme
se, i tyhle bílé přilbice se brzy octnou v muzeích - spolu s pendreky.

tím byla zkrácena práva a svobo
dy i všem ostatním.
Obsazení zbytku Československa
Křed padesáti lety mělo dalekosálé, dodnes nepřekonané násled
ky: stabilita Střední Evropy vypra
covaná během staletí, vyvážená
souhra jejích národů byla zničena
natrvalo, český lid musel vytrpět
bezmezné hoře - zde budiž vzpo
menuto Lidic a Ležáků, židovské
obyvatelstvo ČSR - kdysi koléb
ka géniů Jako byli Kafka a Freud
- bylo zničeno téměř beze zbyt
ku. Vyhnání Němců z česko-moravského prostorut ztráta domo
vů pro milióny - zčásti naprosto
nevinných - německých lidí patří
k pozdním následkům 15.března
1939. Jedno bezpráví vyvolalo dal
ší. Učiníme vše, abychom tento
řetěz násilí přervali.
Němečtí sociální demokraté odmí
tají se odvolávat na údajnou „mi
lost pozdního narození“; jako ta
politická síla Německa, která vždy
varovala, že fašismus znamená
válku, má však SPD plné historic
ké oprávnění, pozvednout hlas
také nyní, kdykoli jsou navozová
ny vývojové trendy, které by pro
mír a svobodu národů našeho
kontinentu mohly mít osudné ná
sledky.
Opakovaně prohlásila SPD zcela
jednoznačné, že už nikdy nesmí
vyjít válka z německé půdy. Že ta
to zásada byla v srpnu 1968 po
rušena z území Jiného německé
ho státu, že se opět řítily ve smě
ru Praha německé tankové divize,
naplňuje nás politováním a stu
dem.
I po padesáti letech mohou všich
ni demokraté hodnotit 15.březen
1939 pouze Jako křiklavé bezprá
ví, jako eklatantní pohrdání prá
vem národů na sebeurčení. Dneš
ní SPD se hlásí plně ke slovům
jejích předchůdců, pařížského
předsednictva strany v exilu
v březnu 1939, že českoslo
venský lid najde v boji za znovuzřízem svých pošlapaných práv
všechny německé demokraty po
svém boku.
(Tiskové zpravodajství SPD č.192/
89. Překlad z němčiny: Právo lidu)

SVOBODNÉ VOLBY a žádné společné kandidátky s komunisty - jasný
a srozumitelný požadavek stoupenců PPS, mladých sociálních demokratů
v Polsku, který sdílíme do slova a do písmene. Snimek z varšavské demon
strace 21.února: NAF dementi.

OBVODNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V PRAZE 2
Občanský výbor č. ......................
Jméno. L„..„
Adresa: ...... .......................... .........
Vážená občanko - vážený občanel
Zveme Vás na přednášku
OBRANA MÍRU A SOCIALISTICKÉ VLASTI A NEZBYTNOST
BOJE S IDEOLOGICKOU DIVERZl

která se koná v rámci přípravy občanů k civilní obraně

v Clmidtasn-velký„.sál. F Karlovo náměstí.5........
dne
. března
1989 v
, ..QO
Náhradní termín ....................... -........ ...............

hodin.

Vaše účast je žádoucí a vyplývá z Ústavy CSSR a zákona č. 73
z r. 1973 Sbírky. Tuto pozvánku přineste pro evidenci.
Přednáška je určena pro důchodce, ženy v domácnosti a občany svobodných

povoláni.

Ing. Jaroslav šafránek

Břetislav Svárovský
předseda ONV

tajemník ONV

POZVÁNKA zcela bez komentáře...

Náš fejeton
kési uspokojeni, že někdo dokončuje, na
co jim doma už nezbylo času a sil, totiž
výchovu „k obrazu svému“.
Smetánka české inteligence, blábolící
děly kam je posadíme i když chtějí mer nostalgicky o idyle racionální výchovy, či
momocí vědět co je za záclonou, aby
hrozící se nad úpadkem západních de
způsobně ano řikaíy kde se to hodí a zo mokracii, kde - podržte se - dokonce
bák držely, když se jich nikdo na nic ne haranti jsou rovnoprávní s rodiči, vykřič
ník vykřičník, všichni ti věrni pedagogic
ptá, aby se do ničeho nepletly, když to
není jejich věc a ve školičce lži pěkně se
kému odkazu našich otců dostali v Pra
učily, protože to jinak přece nikam ne ze facku jak přišitou. Platit za svobodu
dotáhnou. Piká se tomu socializace. Jen krvi a ne všimným je totiž naprosto ira
že socializovat k socialismu je. fuška sicionální. Asi proto jsme té svobody měli
syfovská a tak se upachtěný rodič
v poslední době tak málo.
uchyluje k starým dobrým „racionálním"
Prostě to chce ještě jedno hnuti. „Za rov
metodám. Snad už nikde jinde, jen zrov noprávnost harantů!“ aneb výchovou ke
na v Čechách. Ono je to rychle a do ur
svobodě a demokracii, nezni vám to po
čitého věku adekvátní řešeni, že ano.
vědomě? Břímě svobody unese totiž jen
Ale hlavně a především je to přece věr
člověk sebevědomý, ten, kdo byl respek
nost odkazu našich otců! Ti zbourali Ra
tován a proto respektuje, kdo byl (bez
kousko, ale rakouskou rákosku si na pa
výhradné) milován a proto miluje, sebe
mátku pověsili doma na kredenc. Aby byl sama a bližního svého, pro koho volnost
klid a pořádek jak má být. Aby vrchnost pohybu, slova a rozhodováni je druhou
s námi neměla moc zlobeni. Sice víme,
přirozeností, životní potřebou, neboťji
že bit slabšího anebo bezbranného se
zakusil zároveň s krupičnou kaši. Děti
nemá, vždyťjsme národ kulturní prosim- jsou už v útlém věku celí lidé, potřebuji
vás, ale to platí propsy a snad ještě tak jen vzrůst.
pro koně, ne pro děti! A malé národy.
Byla by to obrovská, úplně bezbolestná,
Ale stal se zázrak! Nebo je to zákonitost?
nekrvavá revoluce. Odehrála by se do
Ty na poslední evropské výspě přísné
ma, v soukromí, pod nosem domovních
ho racionálního vychování narozené
důvěrnic.
a zesocializované děti vytáhly do ulic vě
Já vím. že sním. I v Čechách má denjen
douce, že tím riskuji ohromný nářez. A ta
24 hodin. Výchova srdcem především,
ky ho dostaly. Tatínek stát pěnijako kaž
myslící hlavou potom a rukama jen na
dý správný rodič, jenž čiti, že se mu
objímáni žere čas. Nezbylo by potom na
potomek vymyká z ruky. Volbou slova
chaty, auta, bejváky a harampadi v nich,
„výtržnici“ apeluje na skryté i zřejmé frus
na sháněni a ve frontě stáni, u piva se
trace tatíků na ulici. A ti stojí pěkně vy
zení a nejnovějšich vtipů vykládáni, na
chovaně na chodníku a bez známky ja
všechny tý nesmírně důležité činnosti bu
kékoliv účastipozoruji, jak bestie v bílých
dovatelů ráje na zemi. Pravda, žralo by
helmách vlečou do bezvědomí zbitého
to čas, obavám se, ale zato místo pou
kluka. Ta fotka neotřásla světem, jen
hé hrstky „nevychovaných“ zoufalců by
mnou. Měla jsem své pochyby o „morál
v Čechách vyrostly celé řady rytířů bez
ním úpadku národa“, ale ztracim je. Být
bázně a tím pádem bez hany a svátý Vá
schopen nehybně se dívat,jak někdo do
clav by konečně mohl jit do penze.
krve a bezvědomí bije dítě, i když není
tvoje, je v mých očích naprosté dno. Pře
Děti budoucnost národa, žeano. Alejinak.
padá mě temné podezřeni, že leckdo
JANA BLÁHOVÁ
v tom davu tatíků (a mamek) pociťúje ja

PŘÍSNO V ČECHÁCH
Všimli jste si, jak často a vroucně vzpo
míná starší česká generace na „idylické
časy“ rakouské monarchie, kdy ještě „vý
chovné metody byly racionální’ - řeče
no slovy slavného českého filozofa?
Racionalita ona posvěcena samým tatíč
kem Masarykem, jenž mydlil syna Jení
ka, neboť kluk ne a ne se učit na minis
tra, piáno by byl v jednom kuse hrál!
I oblíbený český spisovatel, jehož sny
světově sníme a jenž Rakousko nemůže
pamatovat i kdyby chtěl, popsal nedáv
no v jednom svém fejetonu, jak - nemo
ha se udržet - zřezal vnučku za zločin
namatkurukyvztáhnuti. V Čechách je přisno, vzkázal světu, tak i onak.
Maně vzpomínám, jak jsem kdysi dala
syna na měsíc k babičce. Aby si ho uži
la a on ji. Byl to nejdelši měsíc mého ži
vota. Sršela jsem pro něj jako kometa,
v noci, aby se mi nikdo nemotal pod ko
la. Když jsem se druhého dne probírala
z mrákot, vpochodoval do pokoje můj tří
letý syn, přísně se na mne podíval a pěs
tičkou mi jednu vpálil až se mi zajiskřilo
v očích. Aby se mi rozsvítilo, jak jsem se
prohřešila na jeho citech a jeho lidské
důstojnosti vůbec. Že není žádný balík,
s kterým smím nakládat jak se mi zlíbí
jen proto, že jsem ho přivedla na svět.
Že takhle se s lidmi nezachází, i když
ještě neviději na stůl. Že tedy pardon za
tu pecku, ale já ti to ještě neumím říct.
Vzápětí na to se totiž rozplakal, já taky,
a pak jsme se oba zbláznili štěstím. By
la to ne/pedagogičtějšípecka, kteroujsem
v živote dostala.
Přisno v Čechách. Dětem se při naro
zení počítají prstíčky a palcičky, mají být
celé, ale zas ne tak moc. Nebylo by po
tom co zdokonalovat: aby papaly, za ta
tínka, za maminku i když je jim z toho na
zvraceni, aby kakaly, ne na všechno včet
ně nás, ale do nocníčku, aby hezky se-
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Prohlášení nových zásad Socialistické internacionály

Principy soudobé sociální demokracie
Hospodářský bankrot komunistických režimů ve východní čás
ti Evropy přinesl do světové politiky nový prvek: sebevědo
mí komunistického bloku bylo otřeseno, v jednotlivých
státech, počínaje Sovětským svazem, došlo k vystřízlivění
z iluze, že cesta nastoupená před sedmi desetiletími v Rusku
a třicet let poté ve středo- a východoevropských státech, ve
de neomylně k blahobytu a k vítězství nad kapitalismem.
Komunisté sestoupili se svého povýše
ného postoje, který charakterizoval ještě
vládu Brežněvových souputníků a hleda
jí v .dorozuměni' s dosavadním úhlav
ním nepřítelem cestu k hospodářskému
zotavení. To je nutí k jisté konciliantnosti

v jednání, ke kompromisům, které ještě
před deseti lety byly nemyslitelné, a také
k pokusům získat menší či větší .libera
lizaci' politického systému obyvatel
stvo svých zemí k podpoře svého .no
vého" kursu a zejmena k vyšší pracovní
motivaci a výkonu.
Změna v postojích (zatím jen některých)
komunistických stran a států není ovsem
jediné novum ve světové politice. Spo
lečné ohrožení katastrofami jak vojen
ského tak přírodního rázu vyžaduje pře
kročeni hranic zájmů jednotlivých států
či bloků a nutí k přechodu ke globálněj
šímu posuzováni problémů a k celkové
spolupráci Vedle mocenské polarity Zá
pad-Východ, která po desetiletí určovala
atmosféru poválečného světa, se stále
ostřeji artikuluje polarita hospodářská
a sociální mezi šťastnějším Severem
a méně vyvinutým Jihem.

ZÁSADY A CÍLE

GYORGY RUTTNER, mluvčí obnovené
Maďarské sociální demokracie, prohlásil,
že se do strany přihlásilo již přes dva
cet tisíc členů, ačkoliv dodnes nemá při
stup k masovým sdělovacím prostřed
kům, vlastní tisk a dokonce ani
sekretariát. Veškerá agenda je zatím vyři
zována v soukromých bytech, přičemž
se staří stalinisté neštíti ani špinavých
triků: Ruttnerovi, který žije v Budapešti
a pracuje jako právník, byl nedávno bez
uvedeni důvodů vypnut telefon! Maďar
šti sociální demokraté požaduji, aby jim
komunisté vrátili alespoň část majetku
strany, který jim 1948 ukradli: .Nechce
me od nich žádné dary, jenom to. nač
máme právo!' Sociální demokracie chce
zpět sekretariát na Dohány utca v Buda
pešti. kde se dnes roztahuje jeden
z okresních výborů budapeštských ko
munistů. Ruttner:. Víc nežli sliby jsmeza
tím od nich nedostali!' Domnívá se však,
že se situace podstatně zlepší po vol
bách v příštím roce..

Tyto změny ■ a mnohé jiné - vyžadují no
ve posouzeni situace a také novou for
mulaci principů a cílů nejen politiky jed
notlivých států a jejich seskupení, ale ta
ké postupu sociálně demokratických
a socialistických stran světa, sdružených
v Socialistické internacionále.
Poslední formulace zásad, jimiž se toto
mezinárodní hnuti řídí, byla odrazem si
tuace, jaká se ve světe - a zejména
v Evropě vytvořila v prvních pováleč
ných letech, kdy mocenský vliv Sovět
ského svazu se posunul až do střední
a jihovýchodní Evropy. Frankfurtské pro
hlášení Socialistické internacionály z ro
ku 1951 proto právem zdůraznilo, že. me
zinárodní komunismus je nástrojem no
vého imperialismu, který se opírá
o vojenskou byrokracii a teroristickou po
licii“. V situaci studené války a suspenze
demokratických svobod za .železnou
oponou" bylo nutné zdůraznit význam po
litických svobod, nezávislé justice, plura
lity politických organizací a práva na opo
zici. V prohlášení se říkalo: .Nenísocia
lismu bez svobody: socialismus může být
uskutečněn jen na základě demokracie
— a proto socialisté usilují o společnost

„Ohon by rád mával psem“
.. PO DVA MĚSÍCE jsem si jako účastník
jednání u Kulatého stolu vždy znovu při
pomínal perestrojkářský přípitek, který
jsem slyšel od jednoho moskevského pří
tele: .Pozvedněme číši na zdara úspěch
naši beznadějné věci!' Vždyi jsme u Ku
latého stolu nepodnikli první pokus o re
formu systému Bez ohledu na četné dří
vější neúspěchy jsme formulovali zása
dy demokratické spolupráce mezi státní
mocí a opozicí -s cílem destalinizace a s
úmyslem, vyvést konečně Polsko z hos
podářské katastrofy.

pokouši mávat psem Nejbližší měsíce
proto nebudou v Polsku lehké.
Nevidím však pro Polsko žádnou lepší
cestu než je uskutečnění dohod uzavře
ných u Kulatého stolu. Moje naděje je,
že ohon bude muset brzo přestat mávat
psem.
ADAM MICHNIK
(y německém zpravodajském magazínu
DER SPIEGEL 16/89: zkrácený text pře
ložený redakci Práva lidu)

ve svobodě jen demokratickými prostřeď
ky.'
Ozvalo se tu také varování: .Politická dik
tatura. která potlačuje svobodu jednotliv
ce i kolektivu a která je postavena na vykořisfováni novou třídou a nucenou pra
cí, ohrožuje materiální a morální úroveň
národů...' Komunisté tehdy toto varová
ní s posměchem odmítli.
Nyní, kdy jsme svědky morálního i mate
riálního hroucení jejich systémů, začína
jí i oni chápat, kde jsou kořeny jejich sel
hání Odtud snaha o .nové modely' po
litického a hospodářského uspořádání.

Důraz na skutečnou demokracii pluralit
ního typu se proto ozývá i z nové formu
lace zasad. které budou vyhlášeny letos
v červnu na kongresu Socialistické inter
nacionály ve Stokholmu: .Politická
demokracie bude pro socialisty vždy nez
bytným rámcem a předpokladem ostat
ních práv a svoboď. Citem demokratic
kého socialismu je dosáhnout takového
stavu ve světě, _v němž jednotlivec může
smyslupně žit a plně rozvíjet svou osob
nost a nadáni při plné záruce lidských
a občanských prav v demokratickém
společenském rámci'.
Komunistickému bloku jsou určena zej
ména tato slova;
.O demokracii je možno mluvit jen tam.
kde lid má svobodnou volbu mezi různý
mi politickými alternativami: jestliže exis
tuje možnost změny vlády pokojnými pro
středky vyjadřujícími svobodnou vůli lidu:
jestliže práva jednotlivce i menšin jsou
zaručena: a jestliže existuje nezávislý
soudní systém založený na vládě práva
uplatňovaného nestranně a rovně
u všech občanů... Demokracie je svou
povahou pluralistická a tento pluralismus
je nejlepsi zárukou její životnosti a krea
tivity. " - .Individuální práva jsou základ
ní hodnotou socialismu. Demokracie
a lidská práva jsou podstatou lidové mo
ci. . Bez demokracie nemůže žádná so
ciální politika zamaskovat svůj diktátor
ský charakter. ‘
.Během několika posledních let“, říká se
dále v novém Prohlášení zásad, .ztratil
komunismus svou přitažlivost, kterou
kdysi -po Rijnové revoluci a během vál
ky proti fašismu - ještě mohl mít Teror
a utisk v sovětském bloku stejně jako je
ho obecné ekonomické problémy podlo
mily víru v ideu komunismu jako alterna
tivy k demokratickému socialismu."
A naopak - ta komunisty proklínaná a v
dosahu jejich mocenského monopolu
tvrdě pronásledovaná sociální demokra
cie ukázala svou životnost a její přitaž
livost se právě bezpodmínečným trváním
na demokratických strukturách jen zvý
šila.
Politická a ekonomická demokracie
vyžaduje svobodné odbory, právo na
stávku, účast pracujících na správě
a řízení, a zejmena demokratickou kon
trolu - což se netýká jen té části světa,
která chtěla uskutečnit .socialismus“ tím,
že dala všechno vlastnictví podniků, pů
dy a bohatství národů do rukou státu říze
ného partajní oligarchií. Před úkolem sku
tečné demokratizace hospodářství stojí
i svobodný svět, zejména ty jeho oblas
ti, kde se ještě nepodařilo postavit eko
nomiku pod účinnou a smysluplnou de-
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mokratickou kontrolu. Jedním z důleži
tých aspektů této demokracie je plné
zrovnoprávnění ženy v politickém, eko
nomickém i kulturním smyslu.
Vzájemná ekonomická závislost všech
oblastí světa se stala v posledních dese
tiletích nespornou realitou Proto je dnes
více než kdy jindy zapotřebí vytvářet
multilaterální instituce, které by napomá
haly vyrovnání mezi jednotlivými oblast
mi, zejména mezi Severem a Jihem Je
zapotřebí takových programů, které by
stimulovaly ekonomický a sociální vývoj
méně rozvinutých státu a oblastí, a tím
stabilizovaly a rozvíjely ekonomiku celé
ho světa. Velmi vážně se posuzuje
nebezpečízhoršujícíse ekolog icKérovnováhy. Je třeba vytvořit nový mezinárod
ní ekonomický řad, který bude respekto
vat ekologické a sociální imperativy, kte
rý obnoví a udrží ekologickou rovnováhu,
zajistí co možná plnou zaměstnanost
a prospentu celého světa a zvýší kvalitu
života na naší planetě

Věda a technika mají v tomto procesu
významnou úlohu. Usnadnit cestu ke

K těmto zásadám patří: politický pluralis
mus; svoboda míněni (což podmiňuje
volný přístup k hromadným sdělovacím
prostředkům); demokratické volby; ne
závislost soudnictví; svobodně volená
a obsáhlou pravomocí vybavená samo
správa obci.
Vše to, jak jsme se společně dohodli, má
urovnat cestu k pariamentámí demokra
cii, a všechny strany, jež se jednání
zúčastnily, učiní .vše, aby složení příští
ho parlamentu bylo zcela určeno vůlí
voličů". Leč z poslanců příštího Sejmu
bude jen maximálně 35 procent zvoleno
skutečně demokraticky Tento kompro
mis je odrazem společného přesvědče
ní, že nutné reformy státu lze uskutečnit
pouze evoluční, tedy pokojnou cestou.
Argument síly byl nahrazen silou argu
mentů. Na jak dlouho však?
V naší zemi, stejně jako v SSSR a v kaž
dé jiné zemi reálného socialismu, nará
žejí reformátorské a demokratické sna
hy na tvrdý odpor příslušníků nomenkla
tury vychované podle stalinistického
vzoru. Proto mnoho záleží v tomto kon
fliktu na postoji onoho křídla vládního
tábora, které našlo cestu ke Kulatému
stolu.
Ještě se šéf OPZZ (státních odborů pozn red.) Miodowicz pokouši s určitým
úspěchem organizovat konzervativní,
stalinistickou lobby Dostává se mu při
tom účinné podpory ze strany konzerva
tivních vůdců v komunistických centrá
lách Východního Bertina a Prahy.
Proto připomínají současné vztahy me
zi Jaruzelským a OPZZ situaci, kdy nemává pes ohonem, nýbrž ohon se

vzdělaní všem dětem bez disknminací
zůstává neoddiskutovatelným principem
sociální rovnosti.

Socialistická internacionála je ochotna
podporovat všechny snahy o moderni
zaci. liberalizaci a demokratizaci - a to
i v zemích, kde ještě komunisté drží moc
ve svých rukou. Nikoliv však proto, aby
se jejich nedemokratický charakter za
maskoval novým modelem nerovnosti,
nýbrž aby se dosáhlo decentralizace trž
ního mechanismu, aby byl veden účinný
boj proti byrokracii a korupci ,a předev
ším, aby byla respektována lidská práva
a politické otevřeni...“
V této perspektivě má smysl podporovat
dialog mezi Západem a Východem, usi
lovat o odzbrojeni, o řešení společných
problémů, ale přitom vždy .argumento
vat otevřeně tam, kde lidská práva, de
mokracie a pluralismus jsou v sázce“

Neboť - a to je znovu nesmlouvavě řeče
no v závěrečném paragrafu Prohlášení
- .vytvořenipluralitního a demokratické
ho světa, založeného na dorozuměni
a spolupráci, je nezbytnou podmínkou
pokroku lidstva. To je výzva i příležitost
- a Socialistická internacionála je připra
vena tuto výzvu přijmout a bojovat za
svět, v němž naše děti budou moci žit
a pracovat v míru, ve svobodě, v solida
ritě a lidskosti."

BEZ ILUZÍ
Ochota k dialogu ovšem neznamená
shovívavost k diktatuře. Neznamená ani
přezíráni rizika, které vynucená „ochota”
Komunistických stran k .otevřeni“ a k
.demokratizaďv sobě skrývá.

ADAM MICHNIK, 42, polský historik
a jeden z nejznámějšich kntíku komunis
tického režimu. (Na snímku 25. února při
premiéře hry Václava Havla na malé scé
ně varšavského Teatru Powszechnego.)
Snímek nahoře: Plenární zasedání ko
lem Kulatého stolu, Varšava 6. února. Sní
mek dole: Lech Walpsa (druhý zleva)
a jeho poradci při jednáni u Kulatého
stolu.
NAF dementi

Komunismus ani po svém zřetelném sel
hání není ochoten vzdát se své moci je však ochoten vzdát se své tváře a vy
stupovat jako nositel reformy, která má
poskytnout jisté uvolnění a .novou per
spektivu“. Konciliantnost, kterou nyní za
čínají projevovat komunisté v Maoarsku,
v Polsku a zčásti i v Sovětském svazu,
liberálnost, s kterou propagují nové for
my politického i ekonomického života
svých společnosti, a elán, s jakým se de
rou k tomu, aby byli .avantgardou demo
kratických změn“ ve svých zemích, má
vzít vítr z plachet skutečně demokratické
opozici, má komunistům přinést .gene
rální pardon" za chyby minulosti, má jim
získat nový kredit (mravní, politický i - fi
nanční) a tak jim zachovat i za změně
ných poměrů mocenskou nadvládu, kte
rá je jedinou hodnotou, o níž nejsou
ochotni diskutovat.

Sociální demokraté i demokratičtí socia
listé sdružení v Socialistické internacio
nále jsou si těchto rizik vědomi a jsou
odhodláni jim rozhodně čelit Výrazem
toho je i Prohlášení zásad SI, na jejichž
formulaci se svými návrhy a připomínka
mi podílela i Československá sociální de
mokracie
KAREL HRUBÝ
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Raný historiografie

Blahopřejeme

Nedávno sa skončil v Praze trojdňový siesty zjazd českých a sloven
ských historikov. Prerokúval stav historických vied u nas. Zistil man
ká a biele miesta, poruchy v pracovně] metóde, obchádzaníe základ
ných archivnych fondov. Prejavill sa tu nezdravé nátlaky na historiografiu, ktoré vyplývali z normalizačně] politiky. Ale a] strach historikov
zo smelšej a úcínnejšej tvorby.
Kedvrokoch 1969-1970 došlo k čistkám,
zachránili sa predovšetkým ti, čo nepisali, netvořili a nepublikovali. Nebolo ich
jednoducho za čo chytit’. Ale čo ti inicia
tivní a publikujúci?
Právě oni to boli, ktorí šiestemu zjazdu
historikov poslali list. O tomto čine refe
rovalo dokonce aj Rudé právo. Historici,
ktorí bolí před dvadsiatimi rokmi povylučovaní zo svoiích vědeckých miest, z vy
sokoškolských katedier, z archivov,
z muzei a iných kultúrno-historických
pracovisk, žiadalisvoju rehabilitáciu, znovuzapojenie do aktívnej tvorby. Přitom
navrhovali nadviadzať na činorodé tvor
bu historiografie zo 60-tych rokov, ked
sa čulo využívali archívně fondy pře tvo
řivé bádanie a ked historici medzí sebou
diskutovali, tvořili v istých kolektívoch
a otvorene si vymieňali názory v diskusii
a polemikách. Požadovali teda rozvířit'
stojaté vody dnešnej historiografie tvoři
vým duchom.
Že list tratil do živého, priznal nakoniec
aj sám novozvolený předseda Českoslo
vensko] historické] společnosti .Ukázalo
sa' - povedal profesor Čapek - je ab
solutna váčšina požadaviek, obsiahnuté
v liste, sa zhodovala s tým. čo obsaho
val hlavný referát a čo bolo v návrhu záverečnej rezolúde zjazdu. " No aby viac
menej .zhodnotil" úsilíe doteraz proná
sledovaných historikov, poznamenal, že
sa .dobývali do otvorenych dveří'.
Vieme však, že v historiografii poslednéhodvadsaťročianormalizaciežiadne dve
ře otvorené neboli; boli skó r zavreté na
zámok, alebo poriadne přibuchnuté Bo
lo by isto poctívejšie přiznat', že závěreč
ná rezolúcia zjazdu chtiac nechtiac mu

sela akceptovat požiadavky a návrhy vy
řaděných historikov. ktorí najlepšie mohli
vidieť neduhy, překážky a choroby histo
riografie a uz dlhé roky o nich diskutujú
a v samizdatových zbomíkoch aj píšu
Je smutné, že namiesto toho, aby sa
pozdvihol hlas za reaktivovanie vyřadě
ných historikov, ozvala sa proti ich sta
novisku kritika, vraj .oprávněná" za to, že
vraj .napísali samé výzvy a požiadavky
bez konkrétných návrhov na riešenie“
Předseda historické] společnosti to móže tvrdit', lebo list vyřaděných historikov
čitateíoficiálnych novin do ruky nedosta
ne a nemóže ho konfrontovat s jeho interpretáciou. Čo je však smutnejšíe, vy
řadění historici sú nadalej svojimi kolegami dezavovaní.
.Částpodpisaných osob si asi chcela riešif vlastně problémy" - povedal předse
da spoločnosti a pokračoval: .Najma ti,
čo boli za svoju nie odborné, ale politic
ké činnostpřed rokmi vyléčení z KSČ. To
však nemože riešif zjazdhistorikov."
To je útek před zodpovednosťou. Časť
oficiálnych historikov sa podielala na perzekúcii svojích kolegov, všetko predsa
nerobil aparát KSČ
Povylučovaných historikov ešte aj dnes
oficiálně miesta ignorujú a ponechávaje
v nedóstojnom spoločenskom a socialnom postavení. Kto by sa ich teda najskór mal zastat', ak nie ich kolegovia,
ktorí z výhod normalizácie tážili?
Myslíme si, že okolo problému perzekvovanvch vedcov, teda nielen historikov,
ktorýcn pozbavili před rokmi práce, ne
možno chodit’ ako mačka okolo horúcej

ANTONlN ČÁSTKA, člen Čs. sociální
demokracie od roku 1905 (!), zemřel
- jak se dovídáme teprve nyní - loni
17. prosince v biblickém věku 102 let
v Jaroměřicich. Účastník první světo
vé války - italský legionář - přestě
hoval se po roce 1918 do Nového Mě
sta nad Váhom, kde pracoval jako
vedoucí truhlář a zastával řady vý
znamných funkcí jak ve straně, tak
v odborech a v DTJ. Částka, od mlá
dí čtenář Práva lidu, zůstal po celý
svůj život věrný sociálně demokratic
kým ideálům; patřit k těm „skalním",
kteří tvořili pevnou páteř hnutí a mo
hou být příkladem dnešním genera
cím. Doposledka litoval, že se liž asi
nedočká obnovení strany v Českoslo
vensku. Jeho syn, Antonín Částka ml.,
žije v exilu a je členem zemské orga
nizace Čs.sociální demokracie ve vel
ké Británii.
ADOLF HASENÓHRL, bývalý předse
da Seliger-Gemeinde (sdruženi sudetonémeckých sociálních demokra
tů) zemřel 9.února ve věku 77 let ve
stuttgartské nemocnici. Rodák ze
Šumavy pracoval od raného mládí
v řadách sociálně demokratického
a družstevního hnutí. Po záboru po
hraničí v roce 1938 byl i s otcem od
vlečen do koncentračního tábora v Dachau, později propuštěn a postaven
pod policejní dohled a nakonec při
nucen k vojenské službě. Po válce na
šel Hasenbhrl novy domov ve spolko
vé zemi Baden-Wúrttemberg. Jako
úředník zemského ministerstva vnit
ra, zemský poslanec a funkcionář
SPD získal značné zásluhy zejména
svou dlouholetou prací na úseku in
tegrace vyhnanců a uprchlíků. Jako
předseda Seliger-Gemeinde se Adolf
Hasenóhrl zasazoval o kooperativní
vztahy s československými sociál
ními demokraty.

Foto Lars Wiklund

JÁN MLYNÁŘÍK

BRUNO KALNINŠ 90

PŘEKLAD ZCELA ZBYTEČNÝ; těmto slovům rozumíme ve všech jazy
cích.
Foto: NAF dementi

IN MEMORIAM

PAUL BARTOŇ 70

ONDŘEJ NEPELA, trojnásobný mistr
světa v krasobruslení, olympijský ví
těz a pětinásobný mistr Evropy v le
tech 1969 až 1973, zemřel v únoru
v západoněmeckém Mannheimu na
rakovinu lymfatických žláz, mlád 38
let. Nepela, jediný syn bratislavského
řidiče náklaďáku, dokázal během
svých aktivních sportovních let
s úspěchem dokončit právnické stu
dium. V posledních třech letech pra
coval v Mannheimu jako trenér, zla
tou medaili své svěrenkyně Claudie
Letstnerové v Birmlnghamu koncem
ledna zažil už pouze jako televizní di
vák, upoután na lůžko. Význačný západoněmecký sportovní časopis na
depsal svůj nekrolog slovy „Nachruf
aut einen Gentleman“ a vysoce oce
nil charakterové vlastnosti zesnulého:

„Vlastně se ani nehodil do tohoto svě
ta? v němž zůstává jedním z těch, na
než se nezapomíná. S Ondřejem Nepelou ztratilo mezinárodní krasobrusleni charakter o vynikající upřímnos
ti, zvláště vzácný v tomto sportovním
odvětví.“

JAROSLAV PROFOUS, sociální pra
covník a vlastenec, zemřel 28.ledna
v New Yorku ve věku 81 let. Rodák
z Rosic u Chrudimi vystudoval práva
na Univerzitě Karlově v Praze. Do Mni
chova pracoval u dúchodkového sou
du v Chebu, kde ve funkci krajského
důvěrníka Čs.sociální demokracie úz
ce spolupracoval s německými sociál
ními demokraty. Po záboru Sudet ode
šel do Hradce Králové, kde byl zvolen
do krajského výboru Národní strany
práce. Činnost v odbojové organizaci
PVVZ za okupace mu vynesla těžké
roky v nacistickém koncentráku. Po
osvobozeni byl dr. Profous jmenován
generálním tajemníkem Fondu národ
ní obnovy. Po únorovém puči se mu
podařilo uniknout do Rakouska. V ně
kolika západoevropských zemích or
ganizoval uprchlické tábory, po emi
graci do USA se věnoval činnosti mezi

Dr Bruno Kalninš, předseda Lotyšské
sociálně demokratické dělnické strany
a čestný předseda Socialistické inter
nacionály oslavil 7 května ve Stockhol
mu v kruhu četných přátel a stoupenců
své devadesáté narozeniny Jubilant se
jich dožil ve znamenité duševní i fyzické
kondici.
Tak |ako Československo mělo své
„muže 28.října", ctí Lotyši doma i v exi
lu zakladatele nezávislé republiky „muže 18.listopadu" 1918. Lidová rada,
která proklamovala nezávislost, měla 38
členů - politik, vysokoškolský pedagog,
spisovatel, novinář a důstojník dr Kal
ninš je dnes poslední žijící z nich.
Málokdy se politická osobnost stává sym
bolem národních aspirací ještě za svého
života Bruno Kalninš prožil všechny
vrcholy i tragedie v moderních dějinách

starousedlíky a pomáhal organizovat
českou školu. Zasloužil se o to, že Ná
rodní budova na Manhattanu zůstala
v českých rukou. Dr.Profous byl funk
cionářem řady exilových a krajan
ských organizaci v USA, až do roku
1983 také členem ústředního výkon
ného výboru Čs. sociální demokracie.
MILOŠ ŠVAMBERG, štajgr z dolu Plu
to a přítel muklú, zemřel 2. dubna do
ma v Československu. Josef Jelínek
z Erlangenu, jeden z pamětníků,
oněm napsal Právu lidu: „Mnozí z nás,
které komunisté zavřeli hned po úno
rovém puči a přes Bory poslali na hně
douhelné šachty u Mostu, vzpomíná
me s vděčností na štajgra Švamberga.
Byl to ušlechtilý a statečný člověk,
který nám pomáhal kde mohl.“ Bráš
kové, kteří jste nezapomněli, napište
pár milých slov soustrasti jeho vdově.
Adresa: Božena Švambergová, Důl
Pluto, CS-435 33 Louka u Mostu. Ale
napište to doporučeně s návratkou,
radí Jožka Jelínek, aby kondolence
v rámci čs. glasnosti nebyly ukrade
ny ještě před doručením. Důlní švamberg si to zasloužil, protože „civilů“
jako byl on jsme tak mnoho nepotka
li, ale lidé jeho druhu nám pomáhali
v nejhorších dobách zachovat víru
v člověka a ve vítězství dobra.
KAREL ZEMAN, jeden z průkopníků
a vynikajících tvůrců čs. filmu, zemřel
5.dubna ve Zlíně stár 78 let. Založil
českou školu animovaného filmu, kte
rému se původně přezdívalo ^triko
vý"; jeho Baron Prášil (1961) vešel do
dějin moderní kinematografie, stejně
jako znamenitá stvárnění bájí a scl-fi
na náměty románů Julese Vernea,
s vynalézavou koláži starých Ilustra
cí (Doré) a živých herců. Zeman spo
joval technickou virtuozitu s nesmír
nou fantazii, optickou představivostí
I řemeslnou zručnosti - svou kariéru
v československém filmu ostatně za
hájil jako malíř kulis.

svého lidu na exponovaném místě. Do
sociálně demokratické strany vstoupil
1913, když ještě byla v ilegalitě. Po
vyhlášeni nezávislosti bojoval 1919 se
zbraní v ruce proti interventům ruským
i německým. V letech 1920-1934 vyučo
val společenským a politickým védám
v Rize, 1920-1930 byl poslancem parla
mentu. Za Ulmanísovy diktatury v roce
1934 byl zatčen a odsouzen na tři roky
vězení.
Za druhé světové války byl předsedou
Lotyšské ústřední rady, která organizo
vala odboj proti nacistické okupaci. Byl
zatčen gestapem a dopraven do
koncentráku v Neustadtu, odkud ho
v květnu 1945 vysvobodili Britové. Pro
tože se nemohl vrátit do vlasti okupova
né sovětskou armádou, uchýlil se do
švédského exilu, v němž žije podnes.
Kontakt s domovem, jeho bojem a tuž
bami neztratil Bruno Kalninš nikdy;
v biblickém věku se nyní dožívá nového
vzepětí vůle k svobodě ve všech zotro
čených baltských republikách, odkud
k němu dochází ustavičná poselství lás
ky a naděje. Statisícová Lidová fronta Lo
tyšska uz pozvala Kalninše k návštěvě
vlasti; není vyloučeno, že se tato cesta
- triumfální návrat národního symbolu
z exilu - uskuteční v nejbližší době.
Před druhou světovou válkou navštívil
Bruno Kalninš několikrát také Českoslo
vensko, na které má řadu krásných vzpo
mínek. S mnoha čs. sociálními demokra
ty pojilo a dodnes pojí dr. Kalninše vře
lé osobní přátelství, vědomí společného
posláni a city nezlomné vzájemné soli
darity. V tomto smyslu také blahopřálo
vedení čs. sociální demokracie předse
dovi bratrské lotyšské strany srdečné
k jeho vzácnému životnímu jubileu

JIŘÍ VELTRUSKÝ, dlouholetý a zaslou
žilý člen Čs sociální demokracie, oslaví
5.cervna v Paříži své sedmdesátiny
Pražský rodák Veltruský absolvoval Jirás
kovo gymnázium v Resslově ulici a stu
doval nafilozofické fakultě Univerzity Kar
lovy. Jako student se účastnil činnosti
dnes světoznámého Pražského línguistického kroužku Za okupace patřil k za
kladatelům a nejaktívnejším pracovní
kům ilegálního odborového hnutí; stalin
ští historikové jej ovšempozději vymazali
z dějin čs. odboje i pražského povstání
Už několik týdnu po osvobození odstra
nilo Zápotockého a Erbanovo vedeni
ROH Jiřího Veltruského - nekompromis
ního bojovníka proti zneužívání odborů
komunisty - z organizačního sekretariá
tu ÚRO Dostudoval a stal se univerzit
ním asistentem, mnoho času a energie
věnoval československé sociální demo
kracií, v jejíchž řadách patřil k nejjostřejším kritikům jak politiky čs. stalinců tak
jejich fieriingrovské agentury.
Svými nekompromisními články v sociál
ně demokratické revui ClL a ve svých
nesčetných diskusích se studenty a děl
níky odhaloval prolhanou politiku KSČ
a varoval před nadcházející katastrofou
čs. demokracie Soustředil kolem sebe
skupinu angažovaných mladých lidí, jimž
otevíral oči; ovlivnil - leckdy na cely ži
vot - jejich politickou orientaci k svobo
dě a pluralitní demokracii. Není divu, že
sí tak přivodil nenávist komunistů. Jako
zázrakem ušel v prvních dnech po úno
rovém puči zatčení a v březnu 1948 unikl
dobrodružnou cestou za hranice.
Od roku 1948 žije (či prvé roky spíše ži
voří) Jiří Veltruský v Paříži jako nezá
vislý publicista Jeho články, především
o situaci dělnictva v Československu, se
pod jeho literárním jménem Paul Bartoň
objevují ve francouzských, amerických,
italských a švýcarských novinách a ča
sopisech. Přes tři roky vysílá týdně v pa
řížském rozhlase pořady pro dělníky
v Československu a zaklada první fran
couzský psaný informační bulletin o Čes
koslovensku - Masses-lnformations. Ja
ko brožurku k rozdávání v Českosloven
sku vydává mimo jiné otřesnou Halasovu
závět a brožuru pro mladé lidí. V průbě
hu let publikuje radu významných knih:
- La Communauté Européenne de De
fense (Paris, Preuves 1954);
- Prague á l‘heure de Moscou (Paris, Horay 1954):
- Salariat et contrainte en Tchécoslovaquie (Paris, Riviéře 1956):
- Conventions collectives et réalités ouvriéres en Europe de TEst (Paris, Edit.
Ouvriěres 1957);
- L 'institution concentrationnaire en Russie 1930-1957 (Paris, Plon 1959):
- Misére et révolte de 1'ouvrier Polonais
(Paris, Force Ouvriěr 1971).
Veltruský se neuchází o univerzitní karié
ru, ale stává se spolupracovníkem Mezi
národního svazu svobodných odborů
v Bruselu a později americké odborové
ústředny AFL-CIO. V roce 1977 publiku
je anglicky významnou knihu z vlastního
oboru - Drama as Literatuře (Lisse, Ridder 1977).
Ač Veltruský v čs. sociální demokracii
nikdy nezastával vyšší funkce (.Odešel
jsem jako řadový člen pražské místní or
ganizace a jako takový bych se taky rád
vrátil,“ říkává skromné), pro své fundo
vané teoretické vzdělání, praktickou zna
lost dělnické problematiky, ale také pro
svou rozvážnost, toleranci a loajalitu pat
ří k těm sociálním demokratům v našem
exilu, jejichž mínění má váhu a jejíchž
celoživotní zápas za demokratické ideá
ly je ceněn a uznáván všemi.
AW
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mravní postoje, ale ta příšerná moc medií,
které vytvářejí pseudoproblémy kdykoli
kdekoli jen mohou, bez jakéhokoli ohle
du na veřejný zájem Opakuj i den ně tatáž
obvinění, ažsestanouve vědom i lidí sku tečně kriminálními akty - bez jakéhokoli
soudu a bez chápáni podstaty věci
V Evropě by vládní krize trvala týden, ta
dy se demokraté přičiní, aby krize vy
držela až k předehře k příštím volbám.
Jestliže Oliver North dokázal šlohnout
Ajatolu o třicet miliónů a poslat je do Ni
karagui, pak three cheers for him.

Nastává moskevské jaro, jež magicky promění naši závislost na so
větech v positivní hodnotu? Vůbec ne. Slunce nevychází proto, že
kohout glasitě kokrhá. Kohout Corbačov kokrhá proto, že vychází
slunce svobody. Chystá se pojebat na svém hnojišti pár opelicha
ných slepic a vystřídat je mladšími ročníky na stranické konferen
ci. To neznamená konec Augiášových chlévů, jež vybudovala
stalinská byrokracie místo komunismu s opravdu heroickým vypě
tím cizích sil. S výjimkou několika málo prozíravých znalců ani svě
tovému tisku ani veřejnému mínění v Praze, ba ani těm nejkritičtějším
chartistům nedochází, že nám Cechům perestrojka nepomůže.
Představme si dvě desetiletí úspěšného,
ba nejúspěšnéjšího přestrojování, v je
hož procesu se populární sovětský Dubček promění v Gomulku, aby potlačil
střelbou do dělníků neozbrojené de
monstrace, a aby pak degeneroval v Jaruzelského Anebo si představme pro něj
ještě pozitivnější výsledek - totiž bude
sovětským Titem Pak jeho perestrojka
skonči takovým ekonomickým potratem,
že i příznivci Jugoslávie se musí rdít, ač
koliv jugoslávský systém byl a je zlepše
ním proti stalinismu. Komunistická stra
na se bude snažit zevnitř sama demokratizovat, ale nemůže skončit jinde nežli
modifikovaným mexickým systémem jed
né strany SSSR snad nebude policejním
státem, ale nepřipustí za žádných okol
ností onu demokratickou soutěž, jež je
nezbytná k pokroku od třetího světa
k průmyslové vyvinuté civilizaci. Politi
kům stejně jako kouzelníkům se musíme
dívat na ruce, jimiž dokáží po čtyřiceti
letech nepřetržitých triumfů zruinovat
vlastní ekonomiku tak, že se národ stě
ží uživí. Nesmíme dbát na jejich slova,
to jest další cyklus projektů, jejichž svůd
ný půvab tkvi v kalkulaci s neuhasitelnou
nadějí a žizní po svobodě.
češi ochotní vsadit na Gorbačovův reformismus jsou nepolepšitelní Programaticky se odmítají probudit z děsivého snu
středoevropských dějin, navzdor tomu,
že je prožívají na vlastní kůži Každé ví
tězství reformismu je jen úspěch v utuže
ní byrokratické diktatury, je odkladem de
mokratické revoluce a tedy eo ipso sta
bilizací daného stavu. Gorbačov má hlas
Jakubův, ale ruce Ezauovy. Vsadit na je
ho glasnost by znamenalo základní stra
tegickou chybu: podobnou chybou by by
la i opozice tomuto programu Máme dost
práce na vlastním hnojišti. A nezaměňu
jeme zájmy státu za atmosférické změ
ny ve vztazích státníků. Moskevské jaro?
Kdysi se v Praze říkalo, že když v Mos
kvě prší, tak komunisté roztahují deštník
v Praze. Ted se reformisté opalují, ačko
liv v Praze je zatraceně chladno

REFORMA ČI ROZPAD?
Otázka otázek zní: máme vsadit na Gorbovu reformu nebo na rozpad sovětského
systému? Moje troji odpověď je jednoz
načná. Především to není vec Čechů,
ale věc sovětských a sovětizovaných ko
munistů Dále historická zkušenost jed
noznačně ukazuje směrem k rozpadu so
větského systému, nikoliv k modifikaci
byrokratické diktatuiy; velmi konzervativ
ní vedení brzy vystřídá dnešní éru expe
rimentů. která podle mého názoru brzy
skonči. Konečné nesdílím názor, že .čím
hůře tím lépe", protože demokratická re
voluce nepřichází tehdy, když je lidem
opravdu mizerně, ale tehdy, když se si
tuace začíná zlepšovat Čím lépe pro čes
ký lid, tím hůře pro byrokratickou dikta

turu aparátníků. Nám musí být lhostejné,
jestli si vymůžeme širší oblast svobod di
ky konzervativnímu nebo reformistickému vedení v Kremlu. Rozhodující je zda
národ chce svobodu, a zda demokra
cie, neutralita a humanistická kultura
jsou nebo nejsou naším strategickým
cílem. My jsme tedy v obou případech
jinde nežli vedeni komunistických stran,
at zrovna uvolňují nebo utahují šrouby.
Demokratická revoluce je neslučitelná
s byrokratickou diktaturou za vsecn okoiností.

VERBÁLNÍ UVOLNĚNÍ
Druhá základní otázka se týká uvolňová
ni napětí mezi supervelmocemi - skuteč
ného uvolňováni, nikoliv propagačních
kampani, v nichž se hraje pro evropské
nebo světové publikum zatímco vojenské
arsenály rostou V tomto zřeteli mají so
věti pozoruhodné úspěchy, protože do
káží zastřít frapantni rozpor mezi slovy
Helsinek a činy, jež následovaly během
posledních třinácti let. To je rozhodující
důvod, proč sověti nechtějí mluvit o lids
kých právech ve vlastní zemi - jinde jsou
jejich zastánci - a proč tedy touto stra
tegií budeme antagonizovat aparátníky
at jsou pro Gorbačova nebo proti němu
Sověti hovoří o snižováni napětí neustá
le, bez ohledu na to, zda napětí roste ne
bo klesá a zbrojí stále intenzivněji, bez
ohledu zda Západ omezuje zbrojeni ne
bo ne Jediná cesta jak nenaletet na je
jich mírovou frazeologii je chápat, co se
reálně odehrálo během Brežněvovy détenty : slova dohody z Helsinek a sovět
ské jednání se staly neslučitelnými. To
nejhorší, co můžeme jako Češi dělat, je
redukovat historickou zkušenost o trva
lém znásilňováni lidských práv na ideo
logická hesla o uvolňováni napětí a na
projekty dalších mírových dohod, stejně
zbytečných jako Helsinki.
V tomto rozporu slov a činů hrají podiv
nou úlohu média, o nich lze snad říci to
též, co Roosevelt řekl v roce 1940 o „padfistických“ America First Commitees, to
tiž že sice nejsou agenti, ale dělají přesně
to, co diktátoři potřebují. Amence jako
by nezáleželo na tom, co říká zvolený
president, ale záleží na tom, co říká Dan
Rather, komentátor TV. Nezáleží na tom,
jakou je sovětská skutečnost, záleží na
přesvědčivosti propagandy, na obra
zech, které realitu nahrazují. Novináři si
podávají prezidenta na tiskových konfe
rencích, v honbě za jakoukoliv senzací,
ačkoliv nemají minimální znalosti ani
o intrikách středního východu, ani o de
likátních aspektech jednáni ohledně ru
kojmí. ani o tajných službách, jež zde
operují veřejne, protože tisk všechno
vyžvaní.
Co opravdu omračuje není ta míra naivi
ty, s níž se mocenské vztahy redukují na

Naštěstí je moc medií stejně klamná
v soutěži s reálnými problémy, jak v su
pe rvelmocenských sférách, takjinde, pro
tože kdykoli Reagan - nebo kdokoli jiný
- přijal výzvu a konfrontoval novinář
skou povrchnostsotázkami lidských práv
demokracie, svobody, pravdy, sklidil
překvapivá vítězství - ačkoliv celil chro
nické hostilitě tisku. Pravda osvobozuje,
navzdor tomu, že je denně bita, na obra
zovkách, smečkami senzacechtivých
producentů šmejdu.

DIALOG S MOCÍ

Foto: NAF dementi

ŠANCE PRO EVROPU?
Třetí rozhodující otázka pro naši budouc
nost, která se objevuje na středo
evropském obzoru, je otazka zda v nad
cházejícím období studeného míru, jenž
vystřídá éru studené války, dokáží náro
dy Střední Evropy prosadit pro sebe nejvýhodnéjší řešení-totiž Evropu bez tan
ků, jež by spojila již dnes neutrální zóny
severu (Švédsko, Finsko) a jihu (Rakou
sko, Jugoslávie). Tato strategicko-diplomaticka hra je jako eventualita již rozehrávána na šachovnicích globálních stra
tégů supervelmocí a lze jen litovat, že
exil ji bere na vědomí stejně málo jako
domov.
Proti této tradici upozorněme alespoň na
to, že Gorbačov přijal nový pojem vojen
ské strategie (military sufficiency), jenž
vychází vstříc pojetí německých sociál
ních demokratu. Ándreas von Bulow na
vrhuje redukovat vojenské síly na úro
veň, jež by umožnila odvrátit agresi, ale
neumožňovala útok. Tato nová koncep
ce, tak zvaná strukturální neschopnost
útoku umožňuje vytvářet politické per
spektivy, v nichž neutralizované pásmo
bez atomových zbraní aspodstatně ome
zenými tankovými divizemi by probíhalo
také ČSSR. Persjjektiva neutrálního, de
mokratického Československa se jeví ja
ko chiméra právě těm. kdo ani nechápou
stav na globální šachovnici. Konec sovětizace, abnormalizace a demoralizace je
blíže než se zdá

PŘEKVAPIVÁ
SHODA ZÁJMŮ
Každé dítě doma slyšelo heslo, podle ně
hož by bez říjnové revoluce nebylo ČSR,
ale ani dospělí češi v emigrací nevědí,
že na tom něco je Když po revolucí pad
ly do rukou sovětské vlády tainé plány
na poválečné dělení Evropy, Trocký je
zveřejnil. U S. prezident Wilson v lednu
1918 reagoval svými mírovými podmín
kami, jež byly později formulovaný jako
proslulých 14 bodů, zahrnujících i svobo
du Československa. Wilson byl pro mír
bez anexí a kontribucí, jak se tehdy říka
lo. podobné jako vláda Lenina. Tentýž
Wilson byl dokonce v roce 1916 v pode
zření, že by mohl vstoupit do války pro
ti Velké Bntánii a neuvažoval o tom ni
kdo jiný než mladý člen vlády, Wínston
Churchill. Evropa roku 1916 se jevila Wilsonovu evropskému velvyslanci jako
.banknjpt slauhgterhouse": což si myslel
ruský vůdce bolševiků v Curychu také.
Překvapivá shoda strategických zájmů
Amenčanů a Rusů, oproti představám
tehdejších evropskýchsupervelmocí, kte
ré si chtěly jen znovu rozdělit svět po
svém Vytvořípodobnáshodazájmůpodmínky pro toabychomprocitli z oné noč
ní múry sovětizace, jez ovládá naše dě-
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O jedné ruské utopii,
která se uskutečnila
Už celá desetiletí se těší zájmu čtenářů I literárních vědců antlutopistický román ruského spisovatele JevgenlJeZamjatlna „My“ (vyšel ostat
ně v českém překladu, zatím ovšem jen v exilu). První vydání romá
nu v ruštině souvisí s Československem - vyšlo totiž v roce 1922
v Praze péčí ruských emigrantů.
ZAMJATIN tehdy žil v Moskvě, kde jeho
dílo se zřejmou protisovětskou tendenci
nemohlo vyjít tiskem. Málem realistické
líčení hrůz policejního státu - a k tomu
ještě s titulem „My“ - je dodnes nepře
konatelnou překážkou pro cenzumí úřa
dy všech komunistických zemí. Přitom
Zamjatin byl před první světovou válkou
přesvědčený revolucionář a bolševic
kou revoluci z roku 1917 zprvu nadšeně
uvítal. Když ale viděl, že místo nenávi
děného carského režimu se v Rusku
upevnil ještě daleko horší policejní sys
tém bolševiků obrátil se proti ideologii ru
ských revolucionářů.
Román „My" je. podle mého soudu, lite
rám] polemika se dvěma díly ruských utopistů 19.století Především reaguje na li
terárně velmi slabý, zato však ideologic
ky účinný román Černyševského .Co
dělat“ - jak známo, tato kniha Čemyševského se stala nejmilovanějším dílem Le
ninovým. ne nadarmo podle Čemyševského pojmenoval jeden ze svých pamf
letů rovněž .Co dělar
Před první světovou válkou vyšlo v Rus
ku ještě jedno dílo, které se po mém sou
du stalo také terčem literární polemiky
Jevgenije Zamjatina v jeho románu .My"
V roce 1906 totiž vyšla kniha .Ruská
pravda“ od proslulého děkabristy Pavla
Ivanoviče Pestela Pestel, který byl po
praven v roce 1826, psal svůj teoretický
spis v letech 1815 az 1825. Krátce před
povstáním vprosind 1825 rukopis zako
pal, policie vsak text později našla. Otřásl
vyšetřujícími orgány natolik, že jej pře
četl i car a několik nejvyššich úředníků.
Po procesu s děkabristy byl rukopis za
pečetěn a uložen do archívu; tiskem směl
vyjít až v roce 1906, po revoluci z roku
1905, kdy se poměry v Rusku začaly li
beralizovat.
Co se tedy dověděla před osmdesáti le
ty užaslá ruská veřejnost z Pestelovv
„Ruské pravdy"? Stačí ocitovat několik
ukázek z onoho utopického spisu, aby
chom pochopili, jaké Rusko si vysnili první
ruští revolucionáři, děkabristé A pocho
píme, proč Zamjatin ve svém románu
z roku 1922 zcela zjevně naráží na „Rus
kou pravdu". Začněme třeba úsekem
.Státní blahodámost". Dočteme se tam:
„Úsek státní správy, který má významný
a důležitý úkol, je státní blahodámost
Státní blahodámost neboli polide musí
pracovat utajeně a musí být proto podří
zena jedinému šéfovi... Nejvyšši úřed
níci mohou být známi jen panovníkovi
a šéfovi policie..." A k ÚKolům státní blahodárnosti - neboli tajné policie - patří:
.dovídat se, co jednotliví občané dělají;
nevznikají-li tajné spolky..., nešíří-li se
zakázana učení... a nedochází-li k za
kázanému shromažďování občanů; mu-

Historia magistra

NEZÁVISLÉ STUDENTSKÉ HNUTÍ v Polsku nevzdalo boj ani v nejhorších časech
po vyhlášení Jaruzelského vojenské diktatury. Nyní vznáší své požadavky již více
méně legálně. Snímek nahoře je ze schůze na vratislavské polytechnice 8. března,
snímek vlevo z demonstrace v Krakově 17.února.
Foto: NAF dementi

PRÁVO LIDU ročníků 1897-1910 bude
na mikrofilmech kompletně archivováno
v knihovně bonnské sociálně demokra
tické Nadace Friedricha Eberta. Pracov
níci nadace se o tom dohodli s prof. Iva
nem Krempou, náměstkem ředitele
pražského Ústavu marxismu-leninismu.
Jen tam je totiž možno zfotografovat
kompletně dochované ročníky, které ko
munisté uloupili po puči 1948 z archivu
Čs. sociální demokracie. Projekt má být
letos dokončen. Bonnští postupně v Pra
ze okopírují i další ročníky Prava lidu až
do jeho násilné likvidace v roce 1948;
dosavadních jedenáct exilových ročníků
archivuje Nadace v originále.

sí shromažďovat zprávy o cizích vyslan
cích a sledovat všechny cizince..."
A pak se dovídáme: .K plnění těchto úko
lů si musí státní blahodámost opatřo
vat informace, .. přičemž některé z nich
může získat pouze tajným sledováním
Tajné sledování neboli špionáž je tedy
nejen dovolený a zákonný prostředek,
nýbrž také prostředek vysoce mravný...
Ať se namítá proti tajnému sledováni co
koli - například nebezpečí zneužití ... jisté je, že je ho v nejvyšši miře za
potřebí."
Pestel nezapomněl ani na cenzuru. Na
psal: ....musí být dozor nad knihkupci,
tiskovinami, divadelními představeními
a půjčováním knih a časopisů... Nesmí
se zapomenout ani na brožury a letáky.
Jde o povolování tisknout kniny a povo
lení dovézt určité knihy ze zahraničí.“ Pe
stel navrhoval zřídit zvláštní oddíly, kte
ré by nepodléhaly armádnímu velení
Napsal: „Vnitřní stráž je ta síla, která...
nutí všechny a každého k plnění příka
zů vlády. Z toho plyne především, že je
jí velmi zapotřebí, neboť chrání pořádek
a nedopouští, aby se něco dělo bez do
zoru A za druhé, má na starosti vnitřní
bezpečnost, takže nepodléhá armádní
mu velení..."
Ze slov ruského blouznivce vyplývá, že
...zákony o vydávání nových děl
a ohlašování vynálezů stanoví, jak se má
posuzovat při vydávání knih a překladů
a jak povolovat zaváděni nových objevů
v oblasti věd, umění, řemesel a průmys
lu..." Podle Pestela nesmějí volit všichni
občané. A bizarní je další ustanovení:
„Všechny spolky .. musí být zakázány...
To proto, ze spolky se mohou zabývat
jen věcmi, ktere patří do kompetence vlá
dy - a vláda už zřídila pro všechny mož
né úkoly své instituce " A dál se dovídá
me: „Zabavy soukromého i veřejného rá
zu se piovolují pokud nenarušují mravnost
a nesvádějí-li lidi na scestí. Proto se mu
sí všechny zábavy pečlivě kontrolovat.
Je velmi důležité pořádat lidové oslavy
směřující k posílení občanského ducha
a utužení občanské soudržnosti"
Takto bychom mohli pokračovat ještě
dlouho Pň čtení nás mimoděk napad
ne: kdyby v prosinci 1825 děkabristé
v Rusku zvítězili a kdyby opravdu usku
tečnili myšlenky obsažené v díle jejich
teoretika Pestela, pak by vlastně sovět
ský režim existoval málem o sto let dří
ve než k němu ve skutečnosti došlo Carismus byl skutečně všechno jiné než li
berální zřízení, zvlášť na začátku 19.
století. Jenže byl pořád ještě lidštější než
hrůzná utopie Pavla Ivanoviče Pestela ostatně: otec revolucionáře Pestela byl
carský policejní prezident německého
původu (už jméno na to ukazuje) Zřej
mé proto si dékabrista Pestel nedovedl
představit ani budoucí Rusko bez vše
mocné tajné policie.
Zamjatin si v roce 1906 .Ruskou pravdu"
přečetl Tehdy jím neotřásla - snad se
domníval, že se jedná o starodávné
blouzněni nezralého mladíka. O deset let
později, v roce 1917, se šílená předsta
va děkabristy začala proměňovat ve zmo
dernizovanou skutečnost. A Zamjatin
reagoval tím jediným, čím reagovat mohl:
antiutopickým románem „My". „Ruská
pravda“ vyšla v Sovětském svazu před
několika lety znova - Zamjatinův román
ovšem vyjit nesmi.
Přečtěte si obojí - jistě uvidíte, že Zam
jatin si nic nemusel blouznivě vymýšlet,
předlohou mu byli černyševskij a Pestel
a realitu měl všude kolem sebe

ANTONÍN MĚŠŤAN
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MODERNÍ ČESKÝ SLABIKÁŘ VYNIKAJÍCÍ ÚROVNĚ TEXTOVÉ I VÝTVARNÉ
Když před několika lety poprvé proskočily zprávy, že se Rakouské
statný nakladatelství ÓB V na podnět Pavla Kohouta rozhodlo vypsat
soutěž na vytvoření čekého slabikáře mimo domov, nastalo v exi
lovém rybníčku prudké vlnobití. Hrstka „dogmatiků naruby“ spustila
pokřik, že bolševik Kohout otráví duše našich nevinných dítek je
dem marxismu-leninismu. Jeden z extrémistů zorganizoval dokon
ce podpisovou kampaň, která měla ÓBV přesvědčit o zhoubnosti
a škodlivosti exilového slabikáře. Redakce Práva lidu, ač s Pavlem
Kohoutem nebyla spjata žádnými přátelskými svazky, tehdy zacho
vala klid a rozvahu, prostudovala projekt, uznala, že slabikář je na
léhavětřeba a usoudila, že dobrou myšlenku je nutno podpořit, ať
s ní přišel kdokoliv.
A tak jsme se nejen stranili skandalizační
kampaně, ale otiskli jsme naopak výzvu výtvarníkům, aby se zú-

častnili soutěže. Navíc jsme napsali šéflektorovi dr. Othmaru
Spachingerovi do Vídně, že se plně stavíme za realizaci projektu.
Fakt ie, ze jsme vlastně kupovali zajíce v pytli: nikdo tehdy ještě ne
mohl tušit, že se ze slabikáře vyklube znamenité dílo, které nám
budou závidět nejen iinonárodm exily, nýbrž také nejedna hostitel
ská země. Máme upřímnou radost, že se dobrá věc podařila a dí
lo vydařilo. Rakouskému státnímu nakladatelství děkujeme za
kulturní čin značného významu symbolického i praktického a nevá
háme gratulovat Pavlu Kohoutovi jako původci myšlenky a editoro
vi - především pak ke šťastné ruce, kterou projevil při vybírání
tvůrců textu i ilustrací. Tyto dva - spisovatele Jiřího Grušu
a výtvarníka Miroslava Wagnera - jsme požádali o exkluzivní roz
hovor pro Právo lidu. Zde je:

Máma, táta,
já a Eda
9 Když se zeptám, jak se dělá slabi
kář, dostanu nejspíš odpověď, že
s potížemi. O tom vůbec nepochybuiu, ale rád bych slyšel něco seriozniGRUŠA Zaběhaný způsob mezinárodní
platnosti je vcelku jednoduchý Stát sdé
li učiteli, co má učitel sdělit dítěti mezi
písmeny. Neboli jinými slovy, schopnost
cist je tvrdé zdaněna, je provázena po
kusem postátnit natrvalo dětskou duši
Jen velmi málo států této zeměkoule pro
jevuje tu zdrženlivost čím horši stát, tím
horší slabikář Měl jsem v ruce exemp
láře nejrúznějšich národů, zdivočelý
učitel ve státních službách je danajský
dar Evropanů ostatnímu světu Přál bych
vám vidět syrské, kubánské či vietnam
ské učebnice
9 A oficiální český slabikář domácí
provenience?
GRUŠA: Ten náš český úřední nepatři
mezi ty nejhorší Je spíše tradiční-v první
půli -. výtvarně dobré řešen. Úlitbu stá
tu koná jaksi s polozaťatými zuby Rudoarmějci, Den žen, brannost, práce ruka
ma nebo v továrně vlastně stale ještě de
vatenáctého století, čistota, mír (ale to se
ví, ten ozbrojený-paxsovieti ca) to všech
no tam je. ale přidušeně V mezinárod
ním kontextu se řadi rozhodně do té sluš
nější půlky Ale ten mezinárodni kontext
je pravě dosti příšerný Američan Gibson tuším v roce 1976 - to je poslední
stav bádání - zjistil, že se vlastně do
dnes o výuce čtení neví o mnoho víc, než
věděli uz naši pradědečkové a že prak
ticky všechny inovace se týkají jenom
indoktrinace - neboli nové se vyskytuje
v oblasti násilného ovlivňováni dětské
mysli ve prospěch totalitních ismů. Mu
sím ovšem rovnou říct, že do vzácných
výjimek z tohoto pravidla patří prvorepu
bliková Poupata - podle mne vynikající
práce a dodnes pomník mravní i kulturní
někdejšího československého školství.
Láskyplně a svobodomyslně udělaná
věc. Tam už je čistě metodicky výukové
všecko. Nejdřív jsem si myslel, že by ta
knížka prostě mohla vyjít znova Složitě
jsem si obstarával její solidní exemplář,
ale když jsem ho prolistoval, došlo mi,
že to, co jako denní svět dítěte se tu na
bízí, je vlastně nostalgicky krásná, mě
stále dojímající barokní vesnice Čech Te
dy životní prostředí,ve kterém se už dneš
ní dítě - zejména to mimo Čechy - stěží
vyzná. Ostatně je pozoruhodné srovná
vat, kolik z toho tradičního venkovanství
je i v nynějším státním slabikáň Praco
vitá - vlastně selská máma, táta živitel
- zde ovšem s pytlem na rameni - na
zásobovacích tazích. Zajisté nechtěný,
ale přesto všudypřítomný pedagogický
podtext; bud hodný a nakradeš si. zamá
vej praporkem a budou buchty To je ta
ké důvod, proč autorky pražského slabi
káře - ač jistě kvalifikované a tedy schop
né učit nejenom čist, ale i rozumět
významové (s trvalým vztahem k obsa
hům, smyslu, významovému jádru sdě
leni) nakonec voli krátké, jen velmi volně
souvislé celky. Kdyby totiž pracovaly dů
sledněji s významy a kontexty, pustily by
si státního dohližitele ještě víc k tělu Mu
sel jsem tedy hledat jiné cesty.

9 Které cizojazyčné slabikáře tě
vlastně inspirovaly nejvíc?
GRUŠA: Líbil se mi italský a švédský sla
bikář - bylo mi jasné, že si autoři váží
světa dítete, že se do něj nevmontovávají se zlými úmysly. Volil jsem tedy ak
cent na významovém čteni - i když jsem

Interview PL
se skládaného syntetického nezřekl, po
užíval jsem je však jen jako ulehčující
prvek Abeceda - evropská fonetická je náramné abstraktum Je známo, že
děti učící se obrázkovým písmům trpí da
leko méně poruchami čteni. Je také zná
mo, že ve skutečnosti každé dítě si sla
bikářové metodiky - ať té či oné - vší
má jenom po jisty čas jako vodítka, že
se od ní odpoutává a vytváří si metodi
ku vlastní. Čím bohatší citově a rodinným
zázemím tím dřív Spoléhal jsem tedy na
takové děti.

9 Když sl dítě jednou osvojilo dikci
Škvoreckého Blběnky, asi už je na zá
chranu pozdě. Myslím, že prvním
předpokladem k zachování mateřšti
ny je fungující rodina; inteligence mat
ky hraje jistě rozhodující roli.
GRUŠA: Kdo se rozhodne učit v cizině
dítě jazyku svého původu vypovídá au
tomaticky ve prospěch rodinné hodnoto
vé škály O tom jsou dokonce sociolo
gické studie a statistiky. Váží si jména,
rodu, je svým způsobem aristokrat du
cha - ba slyšel jsem, že existují i statis
tiky dokládající jeho lepší uplatnitelnost
v novém prostředí i ekonomicky Komic
ký obraz rodičů lámajících barbarsky ja
zyky svých hostitelských zemi doma
u stolu, aby se dítě snadněji zabydlelo
a rychle zapomnělo odkud a proč, jsem
zazíl několikrát. Dosahuje se tak plně
snadné .adaptace“ - ale ovšem adap
tace pro služebný, poddanský život
i v nové zemi. Dobře zvládnutí struktur

JIŘÍ GRUŠA
(nar. 1938 v Pardubicích), filozofická
fakulta Karlovy univerzity; od r. 1960
redaktor různých literárních periodik
(Nové knihy, Tvář, Sešity, Zítřek),
v r. 1970 stíhán pro zveřejnění romá
nu Mimner, pak v různých zaměstná
ních; spoluvydavatel Edice Petlice,
v r. 1978 uvězněn za román Dotazník
(cena J. Koláře a E. Hostovského).
Stipendium v USA, r. 1981 zbaven
čs. občanství. Další díla: Cvičení mu
čení (verše), Dámský gambit, Doktor
Kokeš, mistr Panny (próza), práce
přeloženy do řady jazyků, sám pře
kládal do češtiny (Kafka. Rilke). Od
roku 1980 žije a pracuje ve Spolkové
republice Německo.

jazyků vůbec - to umožňuje právě jiný
jazyk - je prosté neocenitelná investice
do skutečné plodné budoucnosti.

9 Jak se dostal k úkolu Ilustrátora
slabikáře Miroslav Wagner, to je všeo
becné známo: podílel se s Čtyřiceti
dalšími výtvarníky na soutěži a vyhrál,
to jest byl vybrán odbornou porotou
ve složení Jiří Kolář, Čeněk Pražák,
Eva Janošková. Rád bych ale také védél, jak se Jiří Gruša k slabikáři do
stal.
GRUŠA: Nu, jednou mu zavolal Pavel
Kohout a navrhl mu to Já jsem zaváhal,
ale pak mě to zaujalo. Věděl jsem, že je
to určitá šance pro konkrétní poezii v nejvyšším slova smyslu A věděl jsem, že
budu mít volné ruce - ideologicky. Ne
boli, že mi nebude předepsaná žádná
ideologie, kterou bych měl tak či onak
zpracovat To Pavel Kohout také dodržel
Projekt udělat český slabikář byl jeho ná
pad Vydupal na to peníze, přesvědčil
o tom směrodatné lidi Vydržel příliv ne
přízné A pozor, Rakousko, které patří
do té hrstky zemí s netotalitními slabikáři,
nevzneslo rovněž žádné indoktrinační
požadavky Ostatně prvorepubliková pe
dagogická tradice vyrostla ze společných
podunajsko-monarchistických
kořenů
multikultury střední Evropy - náš slabi
kář je její pozdní kvét v češtině, pánbu
za to zaplať.

9 Pokud to mohu jako laik posoudit,
zdá se mi, že slabikář má velice pře
svědčivou didaktickou koncepci. Tušil
jsi vlastně, ie v tobě dřime tak výraz
ný pedagogický talent? Nebo dřime
v každém Čechovi kromě muzikanta
taky ještě Komenský-amatér?
GRUŠA:Ui jsem to trochu naznačil. Čte
ní a psaní jako funkční dovednost čili ja
ko trvalé rozumění smyslu; snažil jsem
se tedy otevřít dítěti poměrně rychle mož
nost. aby objevilo svou metodu čtení a zmocnilo se jí natrvalo, tzv. aha-efektem. Náhlým nahlédnutím, jak to vlastně
funguje s těmi písmeny a slovy, jak se
tedy udržet nad tou širokou vodou za
znamenávané řeči Vždyť se přece vy
trácí vědomí o funkci psaného jazyka,
speciálné v rozvinutých industriálních
společnostech
Snažím se dítě získat pro psanou či pí
semnou kulturu ve světě stále mocněj
ších medií audiovizuálních či počítačo
vých Hlasuji pro právo dítěte na vlastní
dětství Figury - zvířátka - slabikáře jsou
v akci od začátku do konce, a to na prin
cipu bajky, ve které - jak jsme se učili se zvířátka chovají jako lidé Ale proto
že jsou to zvířátka, chovají se lidštěji
Navíc automaticky odpadá subordinace
světa dětí světu dospělých, běžný gag
většiny učebnicových textů - a ovsem
i podřízenost světa děvčat světu kluků.
Diky této Kohoutově soukromé iniciativě,
kterou Rakušané pochopili lépe než mno
hý náš našinec, jsem byl ve výjimečné
situaci Panováni institucí nad slabikáři
bývá přerušeno jen zřídka Pokud vím,
zkusil to jako nezávislý spisovatel kdysi
Thákúrv Indií a v Německu Kempowski
Italský úřední slabikář chytře pracuje
pouze s texty od pořádných autorů a to
ve světovém měřítku od antiky až po
současnost.
9 Rád bych se teď zeptal výtvarníka
Miroslava Wagnera, s jakými pocity
a s jakou představou se jxíuštěf do
úkolu. Ilustrovat moderní český slabi
kář.

WAGNER: Nejdříve to byl značný re
spekt, kterého jsem se ale, během prá
ce, rychle zbavil Jakou jsem měl před
stavu o slabikáři? Měl jsem představu
takzvané bílé knížky. Nevím, jestli mi zce
la rozumíte; chtél jsem v tomto případě
důsledně využít bílé, nepokreslené a nepotištěné plochy jako výtvarného pro
středku velice mně záleželo na tom,
aby kresba zůstala vzdušná, dynamická
a trojrozměrná Barva měla jen naznačo
vat a ulpívat na kresbě jako na jemné
osnově. Význam barvy jsem viděl v ba
revném akordu; chtél jsem děti seznámit
se základními barvami - modrou, červe
nou a žlutou-, ale i jinými, v jejich sou
zvuku, založeném na kontrastu komple
mentárním, simultáním a podobně.

9 Proč jste se vlastně rozhodl pro
pastelky?
WAGNER: Původně jsem chtěl dělat
ilustrace akvarelem, technikou, kterou
v posledních letech výhradně pracuji. Ne
chtěl jsem však kresbu pouze kolorovat
Dlouho jsem se s tím trápil a nehýbal se
z místa Abych v akvarelu, tak, jak s ním
pracuji volně, udržel stejnou kvalitu
u téměř stovky ilustrací, čili, aby to všech
no bylo z jednoho těsta, k tomu bych po
třeboval asi tak dva roky; jenomže já
jsem měl čistého času šest měsíců Tak
jsem sáhnul po pastelkách. Nakonec, už v prvním období svého projevu, tak
zvaném čmárání, bere dítě do ruky tuž
ku nebo pastelku To byl také jeden z dů
vodů mého rozhodnuti
9. Jaký máte vztah k dětskému vý
tvarnému projevu a k světu dětí vů
bec?
WAGNER: Začátkem sedmdesátých let
jsem v Praze, několik roků po sobě, na
vrhoval plakáty a katalog k výstavám ce
lostátní výtvarné soutěže .Alšova země"
čtyři nebo pět let jsem byl, mezi jinými,
s Čyrilem Boudou, ve výtvarné porotě té
to soutěže V těch letech mi prošly ruka
ma skutečně tisíce dětských kreseb, od
těch nejmenších až po šestnáctileté stu
denty Nechaljsemsejimi inspirovatnebo
je často přímo použil v plakátu a obálce
katalogu Tato zkušenost má pro mne
dodnes velkou cenu. Ale uz dávno
předtím jsem měl rád dětské kresby

ČESKÁ ABECEDA
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DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA!

(Moderní český slabikář vynikající
úrovně textove i výtvarně; PL 4/88
str. 3)

DVA DNY PŘED Štědrým dnem jsem
dostala knížku .Máma, táta, já a Eda" český slabikář. Měla jsem velikou radost,
protože právě před tím jsem o knize če
tla v Reportéru. Během ledna, kdy jsou
zde u nas hlavní školní prázdniny, jsme
knížku jak se patří užili s vnuky Oba
mluví perfektně česky , vnučka jiz četla,
tak se vylepšila a Toníček hlavně objevil
jak na to". Knížka je výborná.
ZORA KAŠPÁRKOVA
Rivett, Austrálie

a obrázky. Kromě nápaditosti, fantazie
a jiných předností dětské tvořivost) mě
pořád nejvíc vzrušuje dětská čára Linie
volně bězici nebo zadrhávaná, kaligra
fická na každý pád, ale nechtěná a nic
nezastírající.

9 Měl jste dobrý vztah k textu?
WAGNER: Text byl pro mne vedoucím
východiskem. Vycházel jsem z před
pokladu, že ilustrace vystupuje vždy ja
ko součást textu; navíc se mi od počát
ku líbil, zvláště jeho zvukomalebnost Jed
nota textu, typografie a ilustrace byla
mým cílem V případě slabikáře jsem
mel, poprvé, tu sťaistnou příležitost jako
úpravce knihy, od počátku komponovat
kresbu ve vztahu k typografii a naopak.
Brzo jsme se shodli na Grušově koncep
ci. že příběh by se měl odvíjet jako akce,
tedy ve smyslu comics. Nechtěl jsem
ovsem dělat vyslovený kresený seriál, ale
český comics, jak ho vlastně dělal už Jo
sef Lada. Během práce na slabikáři jsem
často myslel na Čhestertonův výrok, že
umění nespočívá v roztahování věcí,
nýbrž v jejich sestřihávání.
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Zijete v jižním Porýní-Vestfálsku
v Bonnu, Kolíne, Aachenu a okolí?
Hledáte potřebné ke koupi, nebo snad nabízíte
nepotřebné k prodeji? Hledáte nové přátele, či
dokonce partnerku nebo partnera pro život?
Bezplatný privátní inzerát Vám přinese řešení!

ANNONCE
největší noviny pro privátní bezplatnou inzerci
v této oblasti uveřejňují ve svých třech vydáních
týdně 25.000 soukromých inzerátů - ZDARMA!
(Malt vysvětleni: vše se financuje z výtěžku prodeje novin)

ANNONCE je k dostáni všude, kde denní tisk!

MIROSLAV WAGNER
(nar. 1942 v Prostějově), filozofická
fakulta Univerzity Palackého v Olo
mouci: působil několik let jako odbor
ný asistent v Památníku národního
písemnictví v Praze. Od r. 1977 žije
a pracuje ve Spolkově republice Ně
mecko. Malíř a grafik, zastoupen ve
sbírce Uměleckoprůmyslového mu
zea v Praze, v grafické sbírce Alber
tiny ve Vídni, ve sbírce Městského
muzea v Monsu aj.

3 Jak fungovala spolupráce mezi tex
tařem a výtvarníkem?
WAGNER: S Jiřím Grušou jsme se set
kávali pravidelné a často V přátelské at
mosféře, s humorem a vzájemným re
spektem Myslím, že nás ta práce bavi
la, i když v závěru jsme se oba dva těšili,
až to budeme mít za sebou. To je ale asi
s každou tvůrčí prací tak a jinak to pro
sté nejde.

3 Proti zamýšlenému slabikáři se
vedla v části krajanského I exilového
tisku dosti demagogická kampaň. Vza
li jste ji nějak na vědomí?
GRUŠA: Občas mi někdo poslal nějaký
výstřižek. Jednou dokonce ze zámoří,
z novin psaných češtinou, nabytou prá
vě ve státních dílnách a tedy s trvalými
škodami pro vnímání a uspořádáni svě
ta. Jazykem, který dávno pozbyl vědomí
o své funkci Pravilo se tam. že nyní vě
ci dospěly tak daleko, že .komunista
Gruša‘se ujímá úkolu kazit mládež. To
se v Praze soudruzi jistě váleli smíchy protože na příslušném oddělení na roz
díl ode mne čtou všecko. Autor by za
trest měl absolvovat doučovaci kurs
s Edou a Mícou, snad by se od zvířátek
ledasčemu lidsky prospěšnému naučil.

3 V tiráži slabikáře se uvádí, že na
knize redakčně spolupracovala „sku
pina českých spisovatelů v Praze". Je
nutno, aby naaále vystupovali incognito, nebo už je možno některá jména
„odtajnit''?
GRUŠA: Možná, že ano, ale já bych se
jich musel zeptat a odpověď by asi po
sla až po uzávěrce. Snad byste mohli
uveřejnit jejich jména dodatečně, jestli
odpoví kladně Dodatková čítanka čes
kého slabikáře pochází z velké části
z Prahy, dělaliji renomovaní literáti -opět
vyzvaní Pavlem Kohoutem, který nad ce
lým projektem organizačně bděl a konci
poval konečné uspořádáni tohoto oddí-

3 Pavel Kohout nedávno oznámil, že
Rakouské státní nakladatelství plánu
je „velkou českou čítanku". Budete se
na ní také podílet?
GRUŠA. Věd nejsou myslím ještě tak da
leko A samozřejmé, ze bychom neod
mítli. kdybychom byli nakladatelem po
zváni i tentokrát.

3 Držím palce a děkuji za rozhovor
(wy)

Zaměstnání, počítače, auta (rozdělené podle ceny a značek),
motocykly, vše pro domácnost (nábytek, elektro, dom. dílna),
vše pro děti (oblečení, hračky atd.), sportovní potřeby, foto,
hifi, hobby, byty, nemovitosti a samozřejmé - seznámení! Přes
130 rubrik, kde jistě každý z Vás najde pro sebe tu správnou!
ANNONCE je též členem "FAPIA", mezinárodní organizace
podobných novin, která umožňuje všem našim čtenářům
inzerovat po celém světě a to samozřejmě též bezplatně!
Los Angeles, Vancouver, Rio de Janeiro, Mexico City, Auckland,
Buenos Aires, stejné tak jako téměř všechna velkoměsta
západní Evropy, všude tam může být Váš inzerát, který nám
pošlete na našem mezinárodním kupónu, zdarma uveřejněn!

Speciální servis pro krajany v Československu:
Pokud nám napíšete s uvedením Vaší adresy, pošleme Vám
vydání ANNONCE s několika mezinárodními kupóny zdarma!

ANNONCE-Verlag KG, Borsigallee 8, 5300 Bonn 1

VELIKONOČNÍ POCHOD zorganizovalo na mnoha místech Polska - na snímku Ště
tin 27. března - hnuti .Svoboda a mir' ve spolupráci se skupinami PPS, anarchisty
a jinými oponenty režimu. Proč by neměl dostat leták také režimistický policajt? Jen
afse chlapec vzdělává!
Snímky: NAF Dementi

Vídeňské setkání spisovatelů
Ve dnech 12.-14 dubna uspořádal ra
kouský PEN-klub regionální konferenci
spisovatelů .Svobodné slovo mezi ideo
logií a obchodem“. Pnjeli literáti z 11 ze
mi , mj. Bulharska. Jugoslávie, Maďarska,
Polska - a také z Československa.
Z Prahy došďl dopis, němž se omlouva
jí B.Hrabal a L.Fuks. že pro jiné úkoly se
nemohou dostavit. Zato z Bratislavi pn
jeli L Ballek, P. Zajaca L.Grendel. Exilo
vý PEN-klub autorů ze zemí německé ja
zykové oblasti zastupovali A.Měštan
a R Stróbinger, takže čeští delegáti pn
jeli jen z SRN.
Na tiskové konferend 14.dubna prohlá
sil před novináň - rovněž z komunis-

Návrat knížek do knihoven
Pod tímto nadějným titulkem jsme se dočetli 18.dubna ve Svobodném
slově, že se do čs. knihoven vrací mnoho děl, vyřazených cenzurou
v letech 1972/73. Prý jde přibližně o 800 titulů, což má být polovina
knih postižených zakazem; poprvé se tedy dovídáme z oficiálního
pramene, Jak rozsáhlou spoušť v československé kultuře normalizá
toři natropili.
Z beletne se mají vrátit např díla L.Aškenázyho, H Bělehradské, V.Blažka. J.čepa, J.Durycha, J Frieda, D.Hamšíka,
B Hrabala, P Chudožilova, J.Koláře.
O.Kryštofka, F Křeliny, I.Kříže, A Lustiga, J.Foglara, K.Michla, K Misaře, J.Mu
chy, J.Otčenáška. F.Pavlíčka, J.R.Pícka,
J.Procházky, K.Ptáčníka, J.Putíka, A.Radoka, A Sedlmayerové, O.Scheinpflugové. J Smetanové, O.Suse, K.Šiktance,
J.Šotoly, J.Zahradníčka a J Žáka.
Jenže:. Vyřazené svazky putovaly v kra
jích do centrálních skladů, které spravo
vala Státní knihovna. Samozřejmě, čas
pracoval. Ne všude mají sklady suché,
ne všude se všechny knihy zachovaly.
Znamená to vybalit, co zbylo, zkontrolo
vat, pořídit nové záznamy, zařadit do
katalogů, porovnat, kolik zbylo Zachova
lých svazKŮ schopných půjčováni,' upo
zorňuje Svobodné slovo. A nemysleme
si. že se začne hned tak z těchto fondů
půjčovat: .Prezenčně jsou knihy k na
hlédnuti ve studovně a po prázdninách
budou zřejmě k mání k vypůjčeni absenčnimu. "(Pokud ještě neshnily či neskon
čily dávno ve stoupě, pochopitelně.)
Představitelé Svazu českých spisovate
lů se prý jasně vyslovili za návrat česky
psané literatury do kontextu naší kultury,
tvrdí Svobodné slovo, a uzavírá: .Tento
první krok je tedy zřejmě signálem
v upřímné snaze zaplnit bílá místa, jež
v kontinuitě naši literatury léty vznikla."
Bílá místa vznikla I é t y - vychutnejme
si tu skvostnou formulaci!
Samizdatový časopis OBSAH, vydání
z března 1989, uveřejňuje jiný seznam
autorů, který ten ze Svobodného slova
znamenitě doplňuje Obsahuje totiž jmé
na těch autoru, kteří jsou zakázáni i na
dále:
Andras, Antek, Baláž, Bartošek, Belda,
Bendlová, Beneš J., Blažková, Blažek.
Bobek, Bodláková, Brousek, Budín, Bu
dínová. Bystřina - a to jsme teprve u pis-

tických zemi - L.Ballek, že v ČSSR je na
čase, aby se uznalo, že je nesmyslné
dělit literaturu na domácí a exilovou. Exi
lová literatura je pevnou součástí české
a slovenské literatury Jugoslávský PENklub navrhl, aby V.Havlovi byla udělena
Nobelova cena míru. Ostatní centra PENklubu tento návrh předloží ve svých ze
mích ke schválení; na konferenci ve Víd
ni se za návrh postavili delegáti dalších
zemí, přičemž zvláště polští delegáti re
zoluci vřele přivítali.
Na dalším setkání - v Holandsku - se
očekává účast nově založeného sovět
ského PEN-klubu, který se v Moskvě po
stavil na obranu V.Havla. Doufejme, že
do Holandska přijedou také čeští dele
gáti a že v ČSSR bude opět obnovena
činnost PEN-klubu.
A.M.

MILAN SLÁDEK, pantomim z Kolína
nad Rýnem, vystupuje od 17 do 31, květ
na v Seulu, hlavním městě Jižní Koreje.
Zájezd zorganizovala tamní odbočka
Goethe-lnstitutu.

měna B. Ta daty jména už jen namát
kou a na přeskáčku:
Císař, černý V., Dienstbier, Diviš, Dubček, Filip, Fleischmann, Fučík B Gardavský, Grossmann, Goldstucker. Havel,
Hermách, Hochman, Hořec, Hubl, Jezdinský, Jungmann. Kalina, Kantůrkové
Kaplan, Kliment, Kohout, Kosík, Kostka'
Kulka. Kundera, Kusák, Kusý, Kusín,
Kyncl, Laub, Lederer, Liehm, Linhartová^
Lobl, London, Machonin. Machovec, Mly
nářík, Mlynář, Mňačko, Múller, Pachmann, Pfaff, Pecka, Pelikán, Rozner, Salivarová, Selucký, Schulz, Steiger, Steiner, Stróbinger, Sviták Šik, Šikl, Škutina,
Skvorecký, Sťovíčkova. Trefulka, Tučko
vé, Uhde, Utitz, Vaculík, Valenta Z., Va
lenta E., Volný, Weiner - celkem 206
(dvěstěšest) autorů. Dalším 120 autorům
byly do knihovních fondů uvolněny jen
některé jejich tituly...

Tato čísla byla zjištěna srovnáním vyřazovacích seznamů z roku 1971 s uvol
ňovacím seznamem z letošního března.
Není tedy zatím důvod k jásotu nad vel
korysou liberálnosti nových náčelníků
českého a slovenského písemnictví

Co se chystá
LÍDA BAAROVÁ přijede ze Solnohrad
a při promítání ukázek z Dívky v mo
drem, Lelíčka, Funebráka a několika fil
mů německých a italských si s diváky po
povídá o starých časech. Stane se tak
2.června ve Frankfurtu v sále Weissfrauen, Gutleutstr 20 o dvacáté hodině
a 3.června v kulturním středisku IGNIS
v Kolíně, Else-Brandstróm Str. 6 o šest
nácté hodině

IVAN MARTIN JIROUS zvaný též
. Magor", básník a teoretik uměni, jedna
ze svérázných postav domácí nezávislé
kulturní scény. Pulovr s nápisem. Vokno'
a vyobrazením téhožpropaguje stejno
jmenný samizdatový casopjs. V součas
né době je Ivan Jirous opět ve vazbě během posledních 16 let už po páté:
10.března. byl odsouzen na 16 měsíců
za .pobuřováni'. Režim ostatně usiluje
i o zničeni časopisu Vokno: vydavatel
František Stárek byl před nedávném zat
čen a hrozí mu trest odnětí svobody až
do výše pěti let.
Snímek: Helena Pospíšilová- Wilson

Publikujete česky ?
Co pro vás můžeme udělat ?

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

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.
Matrlxové 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.
Postscrlptové laserové tiskárny.

R.a F. Janovský.
Heiligenstůdterstr.78/30, 1190 Wien
tel. (0222) 36 912 47

Přemysl Janýr EDV
Lůssweg 3/7/3. 1220 Wlen, Austria
tel. (0222) 25 31 26

OBV

Vyplňte prosím čitelně a zašlete s platbou na adresu:
POL-VERLAG e. V., Postfach 13 09 31, D-5600 Wuppertal 1
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Ohlasy
Věc nás všech
(Ve věci vlastni i ve věci veřejné;
Okno, Panoráma, Poglad, Vorwarts;
Právo lidu 1/89, strana 13)

JE TO SKUTOČNÉ velká škoda, že
niektoré časopisy, noviny musia kvoli finančným problémom zanikat'. No netře
ba skláňať hlavu Pevne dúfam, že po
skoncováni s samozvanými tzv „politikmi“ bude Právo lidu ajiné slobodné ča
sopisy k dostaniu v kazdom kiosku a tzv
.Pravdu" nájdeme už len v historických
muzeách.Prajem Vám veíachuti do vítazného boja, do kterého móžeteveími při
spět svojími skutočnými znalosťamisituáae
ERICH R.
D-8240 Berchtesgaden
ZALÍBILO SE Ml Právo lidu, protože
jsem v něm našel mnoho zajímavých
zpráv a úvah, také podrobné zprávy
o .hrdinských akcích" pražských pendrekářů. Líbil se mi článek Jiřího Hanáka.
Zkrátka, ve Vašem čtvrtletníku je pro kaž
dého něco. Jeto pravý opak tono co jsem
Gřes čtyřicet let četl v .Scintei" (orgánu
IV Rumunské KS) anebo v Rudém prá
vu a bratislavské Pravdě, když se mi ná
hodou dostaly do rukou. Pro Vaše prav
divé zprávy a zdravé úvahy rozhodl jsem
se stát se Vaším novým abonentem a při
hlašuji se za odběratele Práva lidu.
LADISLAV M.
D-8400 Regensburg
MOHU NAPSAT, že právě od Vás se
mi dostalo nejvíce ochoty a porozumění
(a to člověk potřebuje v téhle situaci).
ALEŠ Č.
A-8162 Passail

.. V SOUČASNÉ DOBĚ jsou mi již vyři
zovány sponzorační papíry do francouz
ské časti Kanady. Takže se mi konečně
poštěstilo. Sponzora jsem našla na můj
inzerát ve Vašem PL. Takže i Vaše re
dakce má na tom svůj podíl.
ALENA K.
1-00165 Roma
...CHCI OBJEDNAT Právo lidu pro mou
přítelkyni v Itálii, která je tam nyní úplně
bez finanční podpory. Věřím, ze ji ctění
PL pomůže jak v orientaci a při překo
návání vstupu do nového života, tak i k
získáni velikého množství informací, tak
jako pomáhá i nyní mně.
MIROSLAV C.
D-5000 Kóln 30
DĚKUJI VÁM za nabídku poskytnutí
slevy (pro .čerstvé' uprchlíky a jiné so
ciální případy - pozn.red). Dávám si
však za povinnost uhradit plnou cenu.
Předpokládám totiž, že vydávání našich
tiskovin v zahraničí se neobejde bez
značných finančních problémů Á je tedy
věcí nás všech, co jsme v emigraci, udr
žet si vydávání svobodného tisku v ma
teřském jazyce.
MIROSLAV BAUER
CH-1201 Genéve

. POTĚŠILO NÁS, že poslední Právo li
du bylo tučnějšího obsahu.
PAVEL Š.
A-2640 Gloggnitz

Mnoho inzerce?
(Zdenek Piter: Ohlasy;PL 1/89,str.4)

I PRES NEDOSTATEKčasu jsem vždy
rád četl inzeráty Řekly mi mnoho o na
dějích i tužbách lidí a tak nesmírně ob
jektivně odrážely fluidum doby i místa podobně jako hřbitovy, kde ovšem je do
kumentována
ztráta
a
beznaděj,
samozřejmě i okázalost, vychloubačná
samolibost vedle obětavosti dát to po
slední. Formy obou - inzerátů i hřbitov
ních náhrobků - mluví hodně o jejich pů
vodcích.
Lituji, že pan Piter by jich chtěl mít o hod
ně méně. Bude-li jich totiž víc, dostane
me rozhodně i víc ostatního čtivá v PL.
které si tak přejeme. (Komerčně jste již
zdůvodnil)
Chci jen dodat, že pozornému čtenáři
řeknou též inzeráty hodně o lidské bídě,
touhách a opuštěnosti Zkouší se jimi na
pravit nepřižeň osudu. A mají jeonu vel
kou výhodu, že na jejich volání se přeci
jen někdy - nebo často - někdo ozve,
spíš než na vzdechy na náhrobních ka
menech.
To. že někdy objektivněji informuji o do
bě než některé úvodníky, neznamená,
že by je zcela nahradily (např ty v PL.
že ano?), ale vytváří právě ty v přípise
žádané .kontakty s domovem", ovsem
většinou s tím novým a pomáhají ho do
konce vylepšit
MUDr. VLASTIMIL ČERMÁK
D-5600 Wuppertal 1
I KDYŽ SE NĚKTERÝM čtenářům ce
lá stránka .banálních inzerátů" v Právu
lidu nezamlouvá, je to stránka předev
ším humánní a sociální — a pro mnohé
důležitější než leckeré politické rozbory.
ANNA FRIESE
D-8520 Erlangen

HARLEM KOLEM ZÁPADNÍ 120TÉ ULICE & BRODWAY
Foto: Bohumil "Bob" Krčil

Pomnichovské časy
(Jiří Loewy: Ještě jednou /nejen/
o Mnichovu; PL 4/88, str.2)

. K VAŠEMU ČLÁNKU musím něco říct
-i když opožděně. Nutí mne k tomu mož
ná i to. že Váš a můj osud jsou si trochu
podobné; chtěl bych se zmínit ale i o vě
cech, o kterých se nikdy nepsalo a ne
píše, nebo jen zcela výjimečně.
Když jsem 8. října 1938 poprvé opouštěl
- obtežkaný ranečky s tím nejnutnějším
-můj rodný kraj v pohraničí, bylo mi prá
vě deset. Uprchlíci to asi nikdy nemají
lehké, i když utečou do středu svého stá
tu. Ani my jsme to neměli lehké; mnohý
mi .Čechy" ve vnitrozemíjsme nebyli nik
dy plně akceptováni. Když mne moje mat
ka poslala prvně s bandaskou pro mléko
- nevím, co jsem to z mladické neroz
vážnosti udělal, že jsem si to namířil na
té malé vesničce, kde jsme .skončili“ rovnou k největšímu sedlákovi. Selka
mne vyhnala: "Pro takovej ksindl přivandrovaleckej mlíko nemáme." Ten sedlák
měl služku - Kocanku, a kočího - Ivana;
oba byli Rusíni. Ta Kocanka měla malič
kou komůrku nad chlévem, samozřejmě
bez možností vytápění, ten Ivan musel
spát ve chlévě u koní - měl tam alespoň
teplo Oba byli chudáci - sedlák je dřel
víc než ty koně. To nebylo v roce 1838,
ale 1938 - a 20 km od Prahy!
Celou válku jsme doufali a těšili se na
návrat domů - do pohraničí. Vracel jsem
se tam v květnových dnech pétačtyřicátého narychlo sám. Vlaky ještě pořádné
nejezdily - a tak jsem skončil v Ostí nad
Labem. Dál jsem šel - asi 10km - pěš
ky, podél Labe na sever, byl překrásný
májový den. Byla to jedna z nejdojemnějšicn chvil v mém životě: vracel jsem se
domů...
Z těch šesti českých rodin z doby před
válkou se vrátily čtyři do našeho domo
va. Potkával jsem i naše dobré němec
ké přátele z dřívějška; kupodivu - hlá
sili se ke mně i ti, kteří nám před Mni
chovem ukazovali, na kterých stromech
budeme viset ..
Radost a spokojenost z návratu do rod
ného kraje netrvala dlouho. Brzy jsme se
já i moji rodiče dostávali do konfliktů
s .nařízeními“ a .zákony“, které si v kaž
dém městě a v každé vsi dělala „rabovací garda" a „komunisté“ - kteří rostli
jak houby po dešti (rekrutováni hlavně
z řad největších primitivů a lenochů) sami. Moje jméno stálo zveřejněno na
černé tabuli: ,B. mluvil německy!" (To by
lo zakázáno!) Občas jsme se doslechli,
že byl nalezen někde venku zavražděný
Němec Znám konkrétní případy, že oz
brojení čeští civilisté, včetně „rabovací
gardy“ dělali - hlavně v noci - nájezdy
do odlehlých vesniček (v .kopcích“ - jak
jsme říkali), kde loupili, tloukli Němce
.a znásilňovali ženy (podobnost čistě ná
hodná). Pak nastal odsun; někteří poz
ději psali (hlavně z východního Němec
ka), ze jim na hranicích češi sebrali i těch
povolených 30kg. Noví mocipáni mé ro
dině vyhrožovali, že nás pošlou „za ko
pečky" také, protože jsme dobrým Něm
cům pomáhali. Rozdílů žádných nechtě
li znát-razili: .Dobrý Němec-mrtvý Ně
mec“.
Vrcholem té doby .temna“ asi bylo, když
vylétl do, povětří cukrovar v Krásnem
Březně (Ústí n.L.), kde byly skladovány
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"OHLASY" jsou naše rubrika čtenářských
dopisů. Je určena především reakcím na ma
teriály uveřejněné v Právu lidu. Pro tuto ru
briku platí - podobně jako ve všech
ostatních časopisech a novinách - určitá
pravidla hry:
Cim stručnější a věcnější dopis, tím větší je
šance, že bude otištěn v plném rozsahu.
Měl by se zabývat jedním tematem a ne
přeskakovat "z blatouchu na pampelišku".
Anonymní dopisy okamžité zahazujeme, u
rážlivé osobni útoky na kohokoliv zásadně
netiskneme. Je obvyklé podepisovat dopisy
plným jménem; ze závažných důvodů lze
připustit výjimku, redakce ovšem musí v
každém případě znát jméno a plnou adresu
odesilatele. Vyhrazujeme si také právo dopi
sy krátit či jazykově nebo stylisticky upravit,
a to bez konzultace s pisatelem

nějaké výbušniny. Rabovací garda tehdy
okamžité uzavřela Benešův Most přes
Labe mezi Ústím a Střekovem z obou
stran - a všechny Němce - včetně žen
- kteří se na mostě nacházeli, postříle
li a naházeli do Labe Stříleli i po těch,
kteří se skokem do řeky chtěli zachrá
nit. Po nějakém čase, když mrtvoly nabobtnaly, pluly pak poproudu Labe. Mno
hé uvízly na čas u břehu, jako svědko
vé nejčemější skvrny českého národa po
válce. Styděl jsem se před mými dřívěj
šími německými přáteli, i sám před sebou.
O příčině toho výbuchu se nikdo nikdy
pravdu nedozvěděl. Jedna z tragických
epizod, o kterých se nepíše, ač by se mě
lo. (...)
Občas se rozčiluju, když čtu náš exilový
tisk. Nemyslím, ze se musí opičit po zá
padních plátcích. Valná většina pisatelů
kritizuje (právem) poměry u nás doma.
O nedostatcích - často podstatných - ta
dy na Západě se jaksi mlčí.
Nedomnívám se též, že zastávání se
agrárníků najde širokého ohlasu. Rovněž
tak posazovaní „psí hlavy" na dr. Beneše
shledávám téměř nedůstojným. Po bit
vě je každý frajtr generál, věděl snad
někdo z těch nynějších pisatelů už za
války, co se z toho všechno po válce vy
klube?
Naší tragedií je , že o nás (žel se sou
hlasem naší tehdejší reprezentativní hla
vy) byly kostky vrženy už v Teheránu,
a hlavně v Jaltě. Je to světová tragedie
demokracie, že o osudech mnoha milió
nů lidí rozhodli (a nadále rozhodují) pro
mnohé generace dva - tri lidé - ale je
to fakt
Dipl.lng. JlRÍ BAŽANT
D-7861 Hasel

Kdo je tak vychoval?
...CÍTÍM POVINNOST se trochu zastat
těch nových emigrantů, kteří prý pouze
shánějí dolary na cestu domů Ani ne tak
zastat, jako zkusit si vysvětlit jejich cho
vání, jehož základy vybudovala ta gene
race, která je ted kritizuje.
Tato generace jim dala a dává zákony
o úpravě vztahů, zakázala jim mít vlast
ní názor na cokoli, naučila je všemu se
vyhnout, vše obejít a nic neriskovat. Ta
to generace uděíala z Masaryka nepří
tele lidu, z roku 1948 a let padesátých
„světlou stránku našich dějin' Možnou
i nemožnou opozicí pozavírali do dolů

DOPIS Z DOMOVA
...NEDÁVNO jsem si přečetla Demosthenovu Třetí řeč proti Philippovi a Ciceronovu Druhou reč proti Marku Anto
niovi. Oni to snad psali včera a nejen pro
muže aténské a senát římský.
Každá země i doba má své občansky
odhodlané lidi. Také ta naše. Před ně
kolika lety jsem v jedné společnosti pro
hlásila, že naše země je ve stejném sta
vu jako po třicetileté válce.
Loni koncem roku jsem si koupila čerstvě
vydanou Rozpravu krátkou, ale pravdi
vou od Bohuslava Balbína. Ve světle je
ho nářku se mi můj výrok nezdá tak nad
nesený. Jezuita:
„Ó pravím, ty velký reformátore státu!
Starý dům a království jsi zbořil, no
vé nepostavil... Šlechtu jsi potlačil,
z královských městjsi nadělal městeč
ka, z městeček vesnice, z vesnic roz
bořené chatrče..."
To, co by shledal Balbín dnes, ten ne
uvěřitelný kulturní úpadek vzhledu a ži
votního prostředí našich obcí a celé kra
jiny, by ho sklíčilo stejně jako před třemi
sty lety: ve městech rozbité chodníky, na
starých domech opadávajícíomitkaaštu
ková výzdoba, oprýskané firemní štíty,
interiéry a hlavně chodby domů zatuchlé
a špinavé, dvorky a dvory pobořené,
střechy rozbité, okapy proděravělé, za
rostlé trávou a někde i stromy: zábradlí
kolem špatně udržovaných parčíků zprohýbaná a oprýskaná, staré parky s věko
vitými stromy neudržované a devastova-

a naučili mladé lidi svým stranickým způ
sobům (...)
Jsem tady teprve třetím rokem Za tu do
bu jsem z většiny zdejších tiskovin zjistil,
že v ČSSR trpěli a trpí jen komunisté.
Z lidi, kteří mají za sebou tolik krve
a zmařených životů se stávají (nebo vy
rábějí) jacísi národní hrdinové, zatím co
jejich oběti nechce nikdo vyslechnout. Je
to komedie hodná jejich nestydatosti
Vlastní slova pana Hájka: .Neuhýbám
před přímou a věcnou, sebetvrdši kriti
kou mého jednáni - dnešního i minulé
ho, mých chyb, omylů přímých i nepří
mých zaviněni. ‘
Tady je vzor a spása pro soudruhy
z ČSSR. Nevím, co si kdo představuje
pod pojmem .omyl“, ale jisté není omy
lem, jestliže někdo po dvacet let terori
zuje své spoluobčany. Dokud budou ta
koví lidé zastupovat opozici, nemůže nik
do očekávat, ze se k ní připojí mládež,
protože každý slušný člověk se jim radě
ji vyhne. Morální dopad je hrozný. (...)
Páteř exilových organizací musí tvořit
pevní lidé, na které se člověk může spo
lehnout. Potom se může očekávat od no
vých, že si naleznou jiné hodnoty a jisto
ty nežli konto v dolarech.
PETR ŠVERÁK
D-6806 Vlernhelm

Akratický model
(Ota Filip: Langrova .technologie
svobody“ a místní doprava ve
Schwabingu; PL 4/88, strana 4)
. .RECENZENT Langrovy dosti objemné
knihy (Grenzen der Herrschaft, die Endzeit der Machthierarchien, Westdeutscher Verlag, 1988, 334 stran) se ujal
nesnadného úkolu, to jest zrecenzentovat ve čtvrtléta íku spjatém s hodnotovým
světem politického stranictví dílo, které
se snaží (kromě jiného) se s politickým
stranictvím, jakožto jedním z nástrojů mocensko-hierarchicke nadvlády, kriticky
vypořádat. (...)
Langer, ve svých autentických myšlén
kách. je mnohem méně destruktivní než
by se zdálo z křivého zrcadla, neřku-li
karikatury, na stránkách PL. V podání Fi
lipově .KANv ... převezmou podle Lan
gra do svých rukou ... všechny záležito
sti státu. Stát, jak ho známe dnes, pře
stane existovat.“ Jenže to je zrovna to,
co Langer na žádné z 334 stránek své
ho díla ani implicitně ani explicitně ne
předvídá a nenavrhuje. Avšak v podání
Filipově to vypadá jako utkvělá myšlén
ka, vyskytující se na dvou dalších mís
tech jeho recenze, jednak jako .uspořá
dání státu na základě ... rozhodování
svrchovaných občanských klubů“ a po
druhé dokonce jako .samovláda suve
rénních KANů“.
Jenže v pramenech chybí pro toto křivé
zrcadlo jakákoliv opora. Langer je proti
„poddanství“, avšak pro „poslušnost vů
či zákonům“. Jeho .akratický model“ za
chovává klasické funkce státu (zákono
dárnou. výkonnou či administrativní
a ovšem též soudní) a rovněž klasickou
oddělenost těchto funkcí. Zachovává volitelnost zákonodárců občanstvem Ob
čanstvo je občanstvo a KANy (v české
historické verzi Kluby angažovaných ne
straníků, v německé variantě Kluby alter
nativních nekonformních občanu) jsou
formouspolečenskéhosebeuplatnenípro
tu část obyvatelstva, která se cítí nutká
na k aktivitě v lůně klubů (s maximálně
několika desítkami členů, kde se zná kaž
dý s každým) avšak nikoliv k boji o moc
á nadvládu. Stát a občanstvo nejsou je

ne. Na venkově většinou rodinné domky
ve špatném stavu, ploty u zahrádek se
hroutí a bývají všeli/ak .slepované“,
k obydlím jsou většinou přistavěna vše
lijaká hospodářská stavení, tj.kůlny, krá
líkárny, chlévky, vše v mizerném stavu,
hnijící, odpudivé napohled.
Není, zejména v Podkrušnohoří, kam
před tím marasmem utéci. Za zdmi měst
čeká poničená krajina, nepořádek podél
řek i železnic, opuštěné sady se zdivo
čelými stromy, příšerné zahrádkářské
kolonie s nevkusnými boudami (moje
známá je trefně nazvala vředy na české
krajině). Při silnicích rozcestníky a znač
ky zrezivělé, oprýskané. S tím se lzepot
kat na celém území. Specialitou našeho
kraje jsou odumřelé lesy. To se musí vi
dět! Žádný film ani popis nezachytí tu
tristní atmosféru.

Když kolem sebe burcuji lidi, shledávám,
že mnozí ztratili měřítka pro krásu, za
bydleli se ve špině a zasadili si do ni ba
revné televizory, walkmany, tuzexovou
parádu, která v zemi původu je jen méměcenným zbožím.
Zatím vedu řeč o jevech na povrchu.
Vnitřek je několikanásobně úděsnější.
Všechno doslova křičí po nápravě a zdá
se, jakoby nejvyšši čas už minul.
Protože však vedle zla existuje dobro,
věřím, že to dobré je už na cestě k nám.
Vím, že i v těch malátných a rezignují
cích je touha po lepším. Až se jednou
všechna ta energie spojí, bude to velké
vydechnuti, úleva a chuf do práce, které
bude při obnově země tolik zapotřebí.

din i herd na společenské scéně. Langer
vidí užitečnou roli např pro experty (pra
cující individuálně či ve skupinách pod
střechou jakési „rady pro všeobecnou
expertizu"). Struktury, jejichž dnešní ro
le se mu zdá negativní (tj. zejména poli
tické strany jakož i ekonomické nátlako
vé skupiny) nechce - ve shodě se svým
nenásilným humanismem - ani vykořeňovat ani zakazovat Spíše chce ústav
ními cestami zabránit jejich orientaci na
uchopení moci, což může v dlouhodoběj
ší perspektivě vést k „uvadnutí" těch dle
Langra nakonec zbytečných struktur. (...)
Skepse z nezdaru jedné občanské inicia
tivy (které zjevně chyběla expertíza
v dopravní problematice, která by byla
sto „zvážit“ a vyrovnat protichůdné záj
my) se přelévá na celou oblast nekonformního myšlení, takže ve Filipově po
dání vychází Langer jako „vizionář“, jiný
mi slovy od života odtržený snílek
Kromě nakladatelského prospektu, jehož
pár vět našlo cestu do sedmiřádkového
(tučně sázeného) úvodu Filipovy recen
ze, co vlastně recenzent z recenzované
knihy přečetl?
VÍTĚZSLAV VELÍMSKÝ
B-1090 Bruxelles

Listárna
MIROSLAVE, Hookset, USA: Milý pří
teli, poslal jste nám xeroxovou kopii 14
(čtrnácti) hustě, rukou a nepříliš citelně
popsaných stran .Diagnóza kulturního
šoku', což má být podle průvodního do
pisu .povídání o prvních dojmech z ame
rického kontinentu'. První dojmyjsou jis
tě důležité, ujišfújeme Vás vsak z vlastní
zkušenosti, ze je budeteještě mnohokrát
- a velice zásadně - korigovat; bývají po
vrchni, poznamenané neinformovanosti,
prostě: pohled z rychlíku. To je první dů
vod, proč tu .Diagnózu' tisknout nebude
me. Druhý důvod: zcela neúměrný roz
sah, třetí: obtížná čitelnost rukopisu, který
by někdo (kdo?) musel nejméně dva ne
bo tři dny pracně přepisovat. A čtvrtá,
avšak nejzávažnějsi zábrana, abychom
se rukopisem vůbec zabývali, je Vaše
sděleni: „Článek jsem souběžně roze
slal k otisknutí i do jiných redakcí čes
kých novin a časopisu. “Nebudtesmut
ný, až (zcela zákonitě) shledáte, že to
neotiskl ani jediný list - způsobil jste si
to sám. Škoda! Kdybyste byl dokázal vy
třídit nejdúležitějši dojmy, popsat je vý
stižně na dvou citelných stránkách a po
slal je pouze jedné redakci, Vaše šance
na otištěnimohla být mnohonásobně vyš
ší. Méně je někdy více.

OSVĚVMŠTÍ, Praha: Rukopis došel
bohužel až po uzávěrce a rozsahem pře
sahuje naše možnosti. Pokusíme se
otisknout podstatný výtah v příštím čísle.

Strhnout oponu
(NAF dementi: Z fotoalba SPCz; PL
1/89, str.3)
“

...SE ZÁJMEM jsem si přečetl stránku
o fx)lsko-čs. solidaritě. Názor britského
novináře Gartona Ashe, že skutečná „že
lezná ojxma" existuje mezi Polskem
a Československem se velice dotkla jed
noho přítele i mne. Proto jsme se roz
hodli založit „Československo-polskou
společnost“ jako příspěvek k upevnění
vztahů mezi našimi národy. Snad byste
na naši iniciativu mohli ve Vašem listě
upozornit.
VLADIMÍR DRÁBEK
.
D-6000 Frankfurt 61
(Úplnou adresu na požádáni rádi sdělíme.)

Přeji si dožít se toho, až náš národ bu
de zase volně přijímat inspiraci odjinud,
sám jiné inspirovat a se svým jedineč
ným geniem vstupovat do vývojového
proudu lidstva jako jeho respektovaná
a originální součást. Pň vši úctě k Ame
rice, Japonsku a dalším zemím a k jejich
občanskému a technickému rozvoji ne
chci, abychom se zjaponizovali a zamerikanizovali, ale aby specifický duch čes
kého národa (stejně jako francouzského,
německého a jiných) byl výrazně znát ve
společném mnonohlasém sboru.

MARIE H.
Severní Čechy

PRÁVO LIDU 2/89
Perličky

Překlady

(Jana Bláhová: Lodní poštou do Čech;
Právo lidu 4/89. str 2)
MOC JSEM SE POBAVILA článkem
o lodní posté do Čech. Takových perli
ček by se dalo hodné vyprávět také o Švý
carech Přiklad: .Woher kommen Sie?"
- „Aus Prag.“ - .Ach ja, die Hauptstadt
von Jugoslawien!" A to už dvacet let.
a stále stejné...
ULIANE C
CH-8051 ZÚRICH

Evropa profesorů ?
(Ivan S viták: Evropa bez tanků ?; Prá
vo lidu 1/89, str. 6)

ZNEKLIDŇUJE MNE. že pan profesor
Brzezínskí má opět hrát roli předního
stratéga v americké zahraniční politice
Hrál ji totiž už jednou - za prezidenta
Cartera. S jakým úspěchem? Stačí při
pomenout sovětské přepadení Afgánistánu a dlouhé véznění amerických rukoj
mí v T eheránu. Slabost, bezkonceptnost,
bezradnost a bezzubost USA tehdy do
sáhla absolutního rekordu; teprve pří
chod Reagana (a odchod Brzezinského!)
přivodil rychlou nápravu poměrů Máme
si teď tu ostudnou historii, ke škodě Ame
riky a celého světa, zopakovat ještě jednou?!
PAVEL HAVLATA
Syracuse, USA
THE LAND OF FREE and the home
of brave (vlastní definice USA) nemívá
bohužel šťastnou ruku při volbě svých
expertů pro mezinárodní_politiku. Svět by
vypadal jinak - podstatné lépe a svobod
něji, kdyby po první světové válce (a po
tom ještě mnohokrát) nebyli americkou
zahraniční politiku dirigovali teoretici
z univerzit, nýbrž střízliví a dobře infor
movaní političtí profesionálové. Článek
Ivana Svitáka v tomto směru nevěští nic
dobrého do budoucnosti ..
K.O.LUMBUS
(Pseudonym) Praha

ÚVAHA o dalším vývoji globální hry
velmocí je jistě zajímavá a Ivan Sviták
má vzácný dar podávat i velice složité
skutečnosti čtivou, přehlednou a i pro
laika pochopitelnou formou. Budiž mu za
to dík, především také proto, že my Češi, Slováci a jim podobná neglobalní
droboť - snadno přeceňujeme význam
vlastních pupků a málokdy dokážeme
správně zakalkulovat vývoj zájmů velmo
cenských gigantů. Z toho pak pramení
různé nedozírné katastrofy, třicetileté
i kratší války, kapitulace, okupace a po
dobné pohromy.
Ivan Sviták si ale zaslouží poděkovat ješ
tě i z jiného důvodu Předvádí nám totiž
způsob myšlení různých těch Brzezinských, Kissingerú. Bialerů, Gaddisů,
Krauthammerů a spol Upřímně řečeno
je mi z cynismu a zároveň z arogance
těchto pánů poněkud na zvracení. Vždyť
z Brzezinského diagnózy, že by .nadchá
zející výbuch mohl mít tragické následky
nejen pro tuto oblast samu, ale i pro vzta
hy mezi Západem a Východem' jasně
vyplývá, jakou linii tento .vynikajícístra
tég americké zahraniční politiky“ bude
svémuprezidentovi doporučovat: linii dal
ší stabilizace prohnilých komunistických
režimů ve střední a východní Evropě!
V tom se. vynikající stratég“ plně shodu
je se zájmy amerických, britských a ně
meckých bank, amerického, britského
a zapadonémeckého velkoprůmyslu,
ocitá se ale v zásadním rozporu se záj
my lidu polského, maďarského, českého,

DOPIS Z EXILU
.. NEVÍM, jestli se vám to v poslední do
bé také stává, ale najednou se vynořují
z naši socialistické minulosti osoby, kte
ré, ač jsme o nich léta letoucinic neslyše
li. prudce zatoužily nás navštívit. Na zák
ladě nových devizových předpisů mohou
totiž vyjet na Západ mnozí čs. občané,
mají-h tzv. .souhlas banky'. To v praxi
znamená, že jim buď někdo z kapitalis
tické ciziny poslal na cestu devizy, nebo
šíje sami sehnali a nějak nechaíi na de
vizové konto poukázat.
Jedná-li se o přátele, kteří dlouho ne
mohli dostat devizový přislib a teď ko
nečně se mohou s námi setkat, je z na
šeho hlediska všechno v pořádku
a shledáni je jistě radostné. Jedná-li se
ale o někoho, o koho vůbec nestojíme,
a kdo sehnal kdesi naši adresu, aby měl
kde bydlet, když si chce v Západním Ně
mecku koupit televizor nebo auto, vyvo
lává to (alespoň ve mně) spravedlivý
hněv. .Přijel bych jen na dva dny, pře
spím třeba na zemi, jen si koupím auto
a už zase jedu. ‘ Inu, stát to nic nestojí,
peníze přišly ze zahraničí, lidé si přive
zou zboží, které je v Československu ne
dostatkové, alespoň národ nebude hu
bovat, že nejsou videa a televizory.
Jak si to ale soudruzi představují, že bu
deme tyhle lidi tady živit a ubytovávat,
poslouchat jejich nepříliš chytré řeči
o tom. co kde kolik stoji a vlastně jim dě
lat hlupáky! Varuji vás, povolíte-h jednou,
nezbavíte se takových hosti nikdy Byli

PfíED REZIDENCI DUŠANA SPAClLA pod Venušiným pahorkem v Bonnu se letos konala už nejedna demon
strace. Náš snímek je z 15.března, ale už 21. dubna na narozeniny Vladimíra lljiče tam opět stála řada disiden
tů, kteří se (na rozdíl od Spáčilových chlebodárců) domnívají, že by světový dramatik Havel neměl sedět v krimi
nále. Na snímku uprostřed s bílým plnovousem: známy sovětský opozičnik Lev Kopělěv. (Nedávno letěl s pani
Raisou do Mosky, aby tam oslavil v kruhu věrných přátel své sedmasedmdesáté narozeniny. Vízum mu dali bez
potíží.)
Snímek: Christof Hýla

Dušan, duše lyrická
Vladimír Hanák: O družbě měst, no
vém maratónu a velvyslanci v re
klamním tričku; Právo lidu 3/88,
str. 12)

slovenského, rumunského, bulharského,
chorvatského, slovinského, lotyšského,
estonského, litevského, ukrajinského
a mnoha jiných Také ruského, mimocho
dem... Budiž nám útěchou, že se dějiny
dost málo řídí podle tezí univerzitních
teoretiků Ohromnou dynamiku demokra
tizace v SSSR, vývoj v Polsku a v Madarsku za poslední rok z nich nepředpc ■
věděl ani jediný. Jak je reálná vize Evro
py bez tanků si netroufám posuzovat
Rozhodné však doufám, že se Evropa
jednoho dne obejde nejen bez ocelových
oblud, ale také bez dobrých rad .vynika
jících stratégů' z amerických univerzit.
Ing. Miloš K.
D-8500 Núrnberg

Posmrtné vydání
(Jiří Loewy: Tři osiřelá místa u sto
lu - Vilém Hejl; PL 1/89, str. 11)

. ODPOVÍDÁM na Vaši výzvu v PL 1 /89.
Kniha Viléma Hejla je popravena do tis
ku, autor sám ještě stačil přečíst korek
tury. Otázka, kdy vyjde, je poněkud před
časná, čekáme na odezvu čtenářů na
náš Katalog 89, který jsme nedávno ro
zeslali Jak je naší praxi, určujeme nák
lad podle zájmu. Nejde tedy to, dát té
ktere knize preferenci, ale o to hospodár
né a uvážlivě určit počet výtisků. Autor
.Rozvratu" se v každém případě u nás
ke slovu dostane v letošním roce. Budeli to zítra anebo až v létě či na podzim
je, myslím, irelevantní, protože kniha ty
pu Vilémova Rozvratu hned tak neze
stárne
ZDENA ŠKVORECKÁ
Toronto, Kanada

jsme pro československé úřady (a jsme
dosud) zli emigranti, kteří sami domu jez
dit nesmíme. Tam neplatí žádný soucit,
ani když máte nemocnou matku nebo
podobně. Po nás ale žádají, abychom
poprosili Husáka o milost, vyplatili se ti
sícovými sumami z čs. státního svazku,
v případě kladného vyřízeni před cestou
čekali dlouho na vizum (přijde-li vůbec),
a v ČSSR měnili DM v neskutečném
úředním kursu za koruny, za které se
stejně nedá nic koupit. A teď máme být
k tomu dobří, abychom stavěli na nohy
jejich zdecimované hospodářství a pod
porovali nepřímo černý trh s devizami.
Nedávno projížděl Mnichovem také je
den takový turista, manžel bývalé kole
gyně. Je to hrozně těžké odmítnout noc
leh. byl to náš první .případ', myslelijsme
si, pomůžeš krajanovi, když se nám ve
de dobře, a jim špatně, neměli bychom
býtskoupí. Oplátkou za pohostinstvíjsme
se dozvěděli, co má doma starožitnosti,
jak jezdi na lovy medvědů na Slovensko,
jakou saunu má na chatě atd. Na rozlou
čenou to shrnul:
„Na co já bych bejval emigroval? Na
politiku kašlu, pres známý seženu
všechno. Auto mám jak vy, nábytek
taky stejnej - jedinej rozdíl je v tom,
že vy máte v zimě banány častějc než
my, ale já si je stejně seženu... Poli
tický pronásledovaní? Prosím vasF
Myslím, že k tomu není třeba komen
táře Těmi novými devizovými oředpisy
se nám .zlým emigrantům' soudruzi pěk
ně pomstili!
MARIE S.
Jižní Německo

. . NOBLESNOST Práva lidu je přísloveč
ná. A tak jsem se ani moc nedivila, že
kolega Hanák vystavil velvyslanci ČSSR
v Bonnu, dr. Dušanu Spáčilovi, kádrový
posudek, za který by soudruhu diploma
tovi měli zvýšit plat Cituji.
.Dr. Dušan Spáčil se ve Spolkové repub
lice Německo těší výborně pověsti. Je to
diplomat, za kterého se Československo
nemusí stydět, inteligentní právník, kte
rého by zcela jistě neminula kariéra ani
za normálních (tj. nekomunistických) po
měrú " Konec citátu. Hanák sice kus dál
mírně domlouvá inteligentnímu právníko
vi, že by si neměl navlíkat reklamní trič
ka kapitalistických koncernů, avšak činí
to delikátně, jak je zvykem v slušném,
nebulvámím časopise
Osobnost dr Spáčila se opravdu vymyká
normě, v tom mohu dát pisateli zaprav
du. A když už se jeho jméno v Právu li
du objevilo, ráda dodám ješté něco na
dokreslení, neboť komu čest, tomu čest..
Tedy:
1.) Dr Dušan Spáčil není pouze šéfem
čs. ambasády ve Spolkové republice Ně
mecko. nýbrž i nadaným malířem jem
ných akvarelů Právo lidu by to mělo védet z první ruky, nedávno mel výstavu ve
wuppertalské městské knihovně.
2.) Dr Dušan Spáčil není pouze malířem
jemných akvarelů, nýbrž také aktivním
lyrikem. Jeho verše, poněkud pňpomínající Jemweh" české básnické genera
ce po první světové válce, nedávno vy
šly dokonce v Kmeni. Dovoluji si citovat
bez souhlasu redakce a autora:
VLTAVSKÝ TROJÚHELNÍK
Tam dole pod nábřežím
se šířka zeměpisná posunuje k jihu
a Kolumbova výprava
se kouká indiánským dámám do výstřihu

Z opuštěné loděnice
vyplouvá bárka s vahadly
řvou tady opice a lvice
bwana je přepadlý

Unaven nájezdy
lidožroutů z Nové Guineje
v kastrůlku ve své chýši
si párek na primusu ohřeje
Pak rozvalí se na prknech
a vyndá pět piv ze stínu
uzavře půjčovnu z technických důvodů
oddá se dlouhé meditaci jogínů.

3.) Dr.Dušan Spáčil není pouze aktivním
lyrikem, nýbrž také někdejším spolužá
kem dr Zdenka Mlynáře, bývalého ta
jemníka ÚV KSČ ve vídeňském exilu. Za
to nemůže ani jeden ani druhý, protože
spolužáky si obvykle nevybíráme. Navíc
se jiný z Mlynářových komilitónů jmeno
val Míša Gorbačov
Když už jste tedy začali dr Spáčila kád
rovat, jxivažovaía jsem za nutné přičinit
tyto doplňky k dokreslení neobyčejné in
dividuality. Nepopiratelný fakt je, že Čes
koslovensko (najmě komunistické) už
v zahraničí zastupovala nejedna duše
méně lyrická.
Pokouším se vcítit, jak mu asi musí být
- inteligentnímu právníkovi, malin jem
ných akvarelů a lyrikovi únikových témat,
když mu za plotem pokřikuje Lev Kopělev, že by Praha měla konečně pustit
Vaška Havla z kriminálu
ZDENA HERTLOVÁ
D-2000 Hamburg
KDOŽVÍ Snad by nejraději uzavřel am
basádu z technických důvodů, vyndal pět
piv a oddal se dlouhé jogínské meditaci.
A nelze ani vyloučit, že by docela rád se
šel na ulici a vlidně pohovořil s Kopělevem. (Jeho sovětský nadkolega, velvy
slanec Kvizinskii. už s disidentem

Kopělevem nejen srdečně rozpráví, ale
dokonce se s ním dává fotografovat: sní
mek nedávno prošel západoněmeckým
tiskem.) Vyčkejme času. Bude zajímavé,
který cs. disident se dá první vyfotit
s dr. Spáčilem, až vývoj dozraje. - Lze-li
věřit Národní politice číslo 4/89 (poznám
ka .A přece jen umění?’), pak je Váš vý
čet muzických schopností pražského dip
lomata ještě neúplný. Hraje prý totiž také
na harmoniku a na zobcovou flétnu...

Taking it offski
Now all you red-blooded American
men can také a red to bed She's the
Russians' first sex Star, Natalya Negoda, which translates into "Little
Bimbo" (just kidding...), and she does
her bil for glasnost on the May cover
of Playboy. You'll see much more of
the latest Soviet import inside, but
there's no indication if she's hot to
Trotsky.

(T.F. Taročkin: SSSR-sexuální pra
covnice na kredit; Právo lidu 1/89
strana 14)

JAKO APELACI k článku zasílám vý
střižek z místních novin na důkaz toho,
jak Gorbačovova perestrojka - morálka,
nemorálka - zasahuje i do amerického
trhu se sexem.
JAROSLAV SLAMBORA
Sacramento, USA
Dlužno říci, že text, který se s nepatrný
mi obměnami objevil v tisku řady anglic
ky mluvících zemi, je víc reklamní než
vtipný. Jestli dívka v příliš krátkém triku
s nápisem .My za mir' dokázala zved
nout stagnující náklad Playboye, to nám
není známo. Fakt je, že se neokoukaná
tvář Natalye Negodové - i na snímcích
s minimem prádla - liší velice příznivě
odprefabrikovaných amerických larviček,
které lehají modelem obvykle.
Pětadvacetiletá Natalye je nový objev so
větského filmu, vysoce nadaná herečka.
Vpodstatějen dokumentuje celkový úpa
dek komunistického režimu, jestliže prvo
třídní herečka jejího druhu je ke koupi za
pár tisíc dolaru.
Film VĚROČKA ostatně vřele doporuču
jeme. Je typické, že v západoněmecké
televizi byl promítán až po 23 hodině, kdy
už většina obyvatelstva ulehla ke spán
ku. Jistě to nebylo kvůli těm několika v podstatě cudným - sexuálním scénám,
bytještě nezvyklým v sovětském filmu.
Vysvětlenije spíš v tom. že. VĚROČKA
ukazuje vsedni život v dnešním Sovět
ském svazu - konkrétně ve městě 2danově - v tak nemilosrdném demaskujícim světle, že to je účinnější lekce
antikomunismu. nez jakákoli dlouhá
přednáška. A to se asi v rámci, bez
zubého genscherismu nehodilo šéfům
německe televize do krámu.

BADENSKO: Úředně ověřené překlady osob,
dokumentů z češtiny, slov, a ruštiny do němči
ny a naopak provádím levně (hobby činnost).
Podle opěrných údajů vyřídím v uved, jazycích
též korespondenci s úřady
• P. Rullová-Schlegel
Mainaustr. 194a, D-77S0 Konstanz
tel.(07531)321 58
BADENSKO: Ověřené překlady dokumentů
a jiných dokladů z (do) češtiny, slovenštiny
a ruštiny, tlumočení u soudů a úřadů provádí
odborné přís soudní tlumočník a překladatel
• un.prof.Dr Otakar Nahodil. DrSc BDU
Zasiusstr. 124. D-7800 Freiburg i Br.
tel. (0761) 70 04 54
BAVORSKO: Úředně ověřené překlady
z češtiny do němčiny a naopak provádí rychle
a spolehlivě a u úřadů tlumočí.
• Blanka Beji, 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
Guerickerstr. 21. D-8000 Múnchen 40
tel.(089) 361 74 04 / 05 nebo
(08 131) 29 01 68 přes den
BAVORSKO: Překlady ■ tlumočení t češtiny
do němčiny a naopak provádí a ověřuje veřej
ně ustanovený a přísežný soudní překladatel
a tlumočník s dlouholetou zkušeností (listy,
smlouvy, literatura).
• Roland Richter. Dipl Verwaltungsrat (FH)
Steinstr. 46, D-8000 Múnchen 30
tel (089) 48 65 79
Terminý jen po telefonické domluvě!
BAVORSKO: Úředně ověřené překlady veš
kerých dokladů z češtiny a slrvenštiny do něm
činy a naopak provádí rychle, levně a spolehli
vě odborně přis. soudní překladatelka
• Miroslava Selkmann
Fasanenstr. 30, D-8025 Unterhaching
tel. (089) 61 89 76
BAVORSKO: Úředně ověřené překlady veš
kerých dokladů z češtiny do němčiny a naopak
provádí
• Viktor Weiser
Heiglholstr. 109, D-800 Múnchen 70
tel. (089) 71 83 90
HESSENSKO: Úředně ověřené překlady
i technické z češtiny do němčiny a naopak
provádí
• Alice Haubrich
Heinrich-Gártner-Str.26, D-6501 Budenheim
tel. (06139) 66 03
HESSENSKO: Překlady úředně ověřené
Z češtiny do němčiny a španělštiny a naopak
provede soudní tlumočnice a dipl. překla
datelka
• Olga Kasper
Bornemannstr 19. D-6000 Frankfurt 70
tel. (069) 62 28 48
HESSENSKO: Ověřené překlady všeho dru
hu z češtiny do němčiny a naopak:
• Hanka Nissel-Ellenberg
Keplerstr. 24. D-6000 Frankfurt 1
tel. (069) 55 32 50
HESSENSKO: Z češtiny do němčiny a naopak
překládá a překlady úředně ověřuje překla
datelská a korespondenční kancelář
• JUDr. Jana Stupecká
Tannenstr. 2. D-6250 Limburg 9
tel. (06431) 423 63
PORÝNÍ: Překlady z češtiny do němčiny
a obráceně - ověřené - jakož i literární a vě
decké překlady provádí zmocněný překladatel.
• Rechtsbeistand JUDr. Hans Gaertner
Postfach 42 01 74, D-5000 Kóln 41
tel. (0221) 21 81 57
PORÝNf: Úředně ověřené překlady veške
rých dokladů, rovněž technické překlady, pro
vádí přísež. překladatelka pro češtinu a ruštinu
■ Marie Růst
Grafenberger Allee 135, D-4000 Dússeldorf 1
tel. (0211) 680 26 26 /večer/
HOLANDSKO: Úředně ověřené překlady
z češtiny do holandštiny a naopak provádí
soudní tlumočnice a přísežná překladatelka
• Jana letswaan
Stadionweg 190,1077 TC Amsterdam
tel. (020) 66 23 207
SKANDINÁVIE: Překládá a tlumočí' pro sou
kromníky i podniky z a do švédštiny, češtiny,
ruštiny, němčiny a angličtiny úředně zkoušený
překladatel a soudní tlumočník
• Peter B. Freund
Lárkvagen 17A, S-18351 Táby, Sverige
tel. (0047) 01800/MBS/ nebo 08-756 96 30
ŠVÝCARSKO: Překlady dokladů provádí pro
vešk. oficiální účely, vč. nabytí cizího a zpro
šténi čs. občanstvi.do tři dnu za sazby o 5070% nižší než překl. instituce soudní tlumoč
ník a překladatel
• Ing Jiří 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
použiti, 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.Ing. Albert Matěj
Oberer Grifflenberg 138
D-5600 Wuppertal 1
Telefon (0202)4215 00
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the Cámbridóe Diet
Pryč s nadměrnými kily ještě před letní dovolenou!
Jak na to bez strádáni a zdravotní újmy, s vyváženou, vědecky vyvinutou speciální
dietou Vám rádi prozradí dietní poradci v Německu. Itálii. Rakousku. Svédsku a Švý
carsku Napište jim (česky nebo slovenský), anebo jim prostě zavolejte - i z /mých
zemi. Adresy
• BlO-Cenler, Ing M.Hrabák, D-7890 Waldshut 1. Wallstr 54, tel (07751) 46 64
• BlO-Center, Ing K Juchelka, 1-39012 Merano, via Roma 82, tel (0473) 34 341
• BlO-Center, Ing M Hrabák, A-6800 Feldkirch, Postfach, tel. (05522) 25 274
• BlO-Center, Ing H Mikoláš, S-61301 Oxelósund, Box 17, tel (0155) 34 646
• BlO-Center. Ing M Hrabák. CH-8437 Zurzach, Postfach 50. tel (05951) 46 64

POZOR: PAZDEROVA
POJISTKA PLATÍ
PO CELÉ PLANETĚ!

NÁVŠTĚVY Z ČSSR - a ze zahraničí
vůbec - se mohou někdy slát závažným
problémem a takřka neřešitelnou finan
ční zátěži Pro klidný spánek Váš
i Vašich hosti uzavřete včas pojistku,
která vás nemusí stát víc než 0.22 CHF
na osobu a den1 Pomůžeme Vám uza
vřít výhodné pojištěni nemocenské, úra
zové i životni - dokonce i nad stáři 85
roků, které zahrnuje i evt. převoz one
mocnělého či zemřelého na účet pojištovny. Kdo je pojištěn, neni překva
pen.
Agentur Pazdera Varn nezávazně po
skytne podrobné informace Můžete se
dovolat 24 hodin denně, také v neděli
a ve svátek

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

Různé
CS.SVOBODNÉ ZEDNARSTVl: Kdo vlastni
památky nebo písemnosti, ma osobní vzpo
mínky anebo zájem o spolupráci9 Napište pod
šifrou .Lože T G M “ na adresu Pol-Verlagu
PRODÁM VYNIKAJÍCÍ OBRAZ O Blažička,
též možná výměna za byt nebo domek
v Evropě Písemné nabídky na zn , 0-7107'do
Pol-Verlagu.

HYPNOMASTER - elektronické zavedeni me
ditace Podrobné informace o teto a řadě dal
šíchmoderních pomůcek si můžete bezplatně
vyžádat na adrese Pol.-Verlagu pod značkou
Biotechnologie "
POŠTOVÉ ZNÁMKY ČSSR nepoužité roč
1964-80 předám za 65% ceny udanej v kata
logu Bořek. Adr ADAM Postfach 10 08 41.
D-6940 Weinheim 1.

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.
08361/616). Na Vaši návštěvu se těši
krajané Hrdlička a Fanta.
WILDBACHKLAUSE
Bgm.-MartinstraBe 8
D-8964 Nesselwang-Reichenbach
Telefon (08361) 795
KONEČNĚ MAMĚ VLTAVU

přímo ve stuttgartui

„Moldau”
Gablenberger Hauptstr. 112
tel.(0711) 46 32 49

V restauraci Moldau1' se Stefan a To
máš se svými českými specialitami těši
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 mist vhodné pro menši i větší pří
ležitosti — svatby, zábavy, schůze,
srazy apod. Těšíme se na Vás!
Miloslav Bohn, TuS Gaststátte
JahnstraBe 25
D-6708 Neuhofen (Pfalz)
tel. (06236) 54738

Finančná istota
so životnou poistkou
Životná fioistka móže byť ako ušitá pre potřeby Tvojej rodiny alebo biznisu. Je to poistka s velkými výhodami:

•
•
•
•

Trvalá ochrana po celý život, splátka sa nemení
Hodnota peňazi narastá bez platenia dani
Možnost vyberu alebo póžičky na protihodnotu
Rozdielna splátka na pomoc prl Tvojom plánovaní

A čo viac, dnešné splátky mohli byť menšie, keby si začal před 10 rokmi.
Takže: Spýtaj se ma. Tvojho agenta z NEW YORK LIFE, na všetky vý
hody životnej poistky. Těším sa do počutia.

Navštivte krajanský motel

JASMÍN villa
801 S. Oceán Blvd.
Pompano Beach, Florida 33062

HORSKÉ KLIMA DOMA - čistý zdravy vzduch
v každém prostředí a za jakéhokoliv počasí
Vyžádejte si nezávaznou nabídku na zn .Vitar-lrorf v Pol -Verlagu.

Tel: (305) 941-7930
Těšíme se na Vás

Lajoš a Janet Naňákovl

Kdo je povinnen daně platit,
je také oprávněn daně šetřit.
HELMUT SCHMIDT

Strategická analýza
Máte dobrého daňového poradce? A navzdory tomu odvádíte státu příliš
mnoho daní? Zmocňuje se Vás občas pocit, že jste vlastně trestán za
dobry výkon?
Nejste sám. A může Vám být pomoženo, tak jako mnohým před Vámil
Zkuste to s novinkou, která se jmenuje .Strategieanalyse". S její pomocí
můžete daňovou míru už na rok 1989 snížit

O 50 %
V průměru každý třetí občan Spolkové republiky Německo může dosáh
nout tak značných úspor na úkor Finančního úřadu. Snad i Vy; zkuste to.
Občas leží peníze takřka na ulici.
Jak na to? To Vám rádi vysvětlíme - bezplatně a nezávazně - a samo
zřejmě v češtině.
Informace (od 10.června sedm dní v týdnu ve večerních hodinách):

Jan Matouš
Gerhard-vom-Rath-Str. 57
D-5000 Kóln 51
tel.(0221) 37 59 35
P.S.: Nejde o pojištění ani o stavební modely (Bauherrenmodelle), nehro
zí Vám znehybnení kapitálu či snížení likvidity. Spolupracujeme zcela ne
závisle s nejvěrohodnějšími bankovními institucemi v SRN a ve Švýcarsku.

ALPA

FRANZBRANNTWEIN
Působí preventivně, chrání a pomáhá,
aniž by zatěžovala. Proto je ALPA
tak znamenitá. Prosté ji vetřete a hned pociťujete příjemné prokrvení,
bolest mizí a napětí se uvolňuje.
ALPA frančo vka:
K převážně vnějšímu použiti při únavě,
bolestech hlavy a údu. při revmatismu,
nachlazeni a nevolnosti
Výrobek závodu ALPA
D-8490 Cham/Bavorsko.

Vladimír Sýkora
New York Life Insurance Co
40 William Street
Wellesley. MA 02181, USA
Telefon 617-237-4900

AFCR

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

ve Vídni:
Gumpendorferstrasse 5a/2
A-1060 Wien VI
tel (0222) 56 34 75 nebo 56 34 94

v Tralsklrchenu:
registrační budova tábora l patro, dveče číslo 45

Obchodní spojení
LÉKAŘSKÉ PRAXE v celém světě: při
podnikáni, financováni, půjčkách, pojištěni,
prodeji a koupi lék,praxi a jiných firem kraja
nům neutrálně poradí Agentur Pazdera, Kreuz
platz 20. CH-8008 Zůrich. tel. (01) 932 32 22.
Provoz denně 24 hodin.

ALBA-Crěme
KOSMETIKŮM
PRO CESTY
A SPORT

NOVINKA
firmy ALPA

HLEDÁME ZÁJEMCE z celého světa o ná
kup ovčích, jeleních a dalších druhů kůži a ko
žešin z Nového Zélandu. Zašleme jakékoliv
množství Zadejte bližší informace Zn .Kva
litní a levné kůže z NZ."

Původní výrobek byv Závodů ALPA
v Brné-Králově Poli Od roku 19131

JOZEF'S Jeans-Shop
TextilEfektro-Discount

8492 Furth i. W.
6S

Ttltlon 10 99 73) 33 61

GroB- und Einzelhandel
Import ■ Export

Cestující do ČSSR. máte u nás možnost lacno a kvalit
ně nakúpiť:
• Džínsy • Kosmetiku • Video • HFFi • 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 . . .!

INFORMAČNÍ A IMIGRAČNÍ
STŘEDISKO
Čs. sdruženi v Kanadě
740 Spadina Ave.
Toronto, On.M5S 2J2
tel. (416) 9252241

E. J. HAČUNDA IMPORT-EXPORT
HRANIČNY PŘECHOD FURTH I.W. - FOLMAVA

"A Smart Placa to be Without Formality"

PLÁNUJETE DOVOLENOU
NA FLORIDĚ?

Alles Gute
y\kommt
n/
von

★★★★★★★★★★★★★★★★★

• zprostředkovává jednotlivcům i orga
nizacím styk s krajanskými spolky a klu
by
• Objasňuje podstatu sponzoračniho
imigračního programu Československé
ho sdruženi
• Poskytuje přímé i referenční služby
nově příchozím, kteří hledají práci, uby
továni a pomoc při styku s kanadskými
úřady
• Zajištůje tlumočnické služby, doprovod
a orientaci v nejrůznějšich aspektech
kanadského života
V KOLÍNĚ NAD RÝNEM zřídilo Východo
evropské kulturní a osvětové středisko IGNIS
informační službu pro azylanty a vystěhovalce
ze střední a východní Evropy. Telefon (0221)
72 51 05
ELIŠKA KOTRBOVA, právní zástupkyně
v záležitostech souvisejících s čs. právem:
Schellingstr. 48. D-8000 Můnchen 40. tel. (089)
271 83 55

Auta nová i ojetá

Nabídka služeb
ČESKÝ DŮM DŮCHODCŮ v Anglii Vám
umožni prožit příjemné stáři mezi Čechy. Bližší
informace ve Velké Británii telefonicky na čísle
021 - 4558269. ze zahraničí písemně na zn.
JJezi svými' do Pol-Veriagu.
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.

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. Zadejte prospekt telefonicky na
t (07727) 74 18 či písemně na adr.. Firma
Olma u Manfred Mohr, Herdgasse 3. D-7741
Vóhrenbach
MAŠINKA KAPUT? Zlaté české ruce opraví
kdeco - např rozbitou pračku, myčku a jiné
spotřebiče - odborně, rychle, levně, pokud
bydlíte v Kolíně n.R a okolí. (0221) 88 18 40

Auto Engels

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

O Poradíme a pomůžeme
-

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

O Odkoupíme
-

na protiúčet Vaše starší auto

O Zajišťujeme prodej
—
-

velmi levných náhradních dílů
i celých agregátů

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

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

Bloelektronlkou
k ochraně Vašeho zdraví
• Měříme a odstraňujeme veškeré
škodlivé zářeni
• Provádíme odbornou diagnózu zdra
votního prostředí Vašeho bytu
• Prodáváme
—elektronické speciality v Německu
jinak nedosažitelné
— prostředky proti únavě, migréně a
jiným civilizačním chorobám
— kapesní nástroj sebeobrany el.
šokem
— patentní pomůcku proti chrápáni
— pomůcku proti senné rýmě a jiným
alergiím
— přenosný měnič hlasu
— přistroj na měřeni množství alkoholu
v krví
a řadu jiných speciálních výrobků,
které mohou zlepšit životni kvalitu
každého uživatele Vyžádejte *l ne
závazné 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.

INQENIEURBÚRO

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

Cesta k Ideální váze NATRVALO!

ČaŤhbridóe
Milióny spokojených účastníků
na čelem světě.
Vyžádejte si nezávazné
informace v češtině:
Bio-Center, Wallstr. 54
D-7890 Waldshut-Tiengen 1
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Nejdokonalejší jazyk

Kdo zná adresu?
POŠTA VRÁTILA opět několik zásilek
Práva lidu jako nedoručitelné, a sice
s poznámkou, že se adresát odstěhoval
neznámo kam Protože se většinou jed
ná o poměrně nové exulanty, lze před
pokládat, že se vystěhovali do zamoří.
Pokud znáte jejich adresy, upozorněte je
prosím, že je hledáme. Převážná větši
na .ztracených duší' dlela předtím v Ně
mecku: Jiří Četkovský, Dáša Hertzigová
(má u nás několik odpovědí na inzeráty:
sama neniabonentka, alejejiznámýzdomova si dal na její adresu posílat odpo
vědi), ing. Vladimír Mika, Stanislav Nečas,
Stanislav Pech, Eva Podlešákové. Jiří
Tichava, Břetislav Tůma, Petr Voborník:
z Rakouska Stáno Bánský, Josef Fran
ce a Zdeněk Neumann: z USA Ivo Šerý
a Ervín Hrozany
HLEDÁM svého přítele Ivo Weinlicha žijícího
v SRN, býv. číšníka z hotelu Cernigov v Hrad
ci Králové. Prosím upozorněte ho na tento in
zerát. .Společný sport"
KDO ZNÁ AlbertaZemana.nar 20.7 43vBrně?
Poslední známá adr: P.O.Box A555. Grand
Central Station, New York 10163 Odp. na
zn ..Addison"
KLÁDÁM Mariu Orovanovú nar 23.06 57
v Bratislavě, ktorávoktóbn 1988 odišla do Rakúska aj s dcerou Michaelou Rožárovou nar,
18.05.77 a tohto času sa zdržuje v Egypte Pro
sím upozorníte. „Brat a sestra"
HLEDÁM PAMĚTNÍKA který by mohl podat
jakoukoliv informaci o Františku Kabelákovi.
Jedná se o vídeňského Čecha, který se odstě
hoval z Vídně asi r. 1935 Tel. Viden6046304
MILOŠE LAMPLOTA, nar 1947 v Brně, žijící
ho od r. 1966 v Kanadě, hledá jeho sestřeni
ce Jiřina Ciesanková roz Vlachová. Zn „Naše
babička Žila v Brně, Zvěřinová 3"
HLEDÁM stiýce z Kanady. Kaniu-Pastrňáka
původem ze Senová u Ostravy Pokud ho zná
te. upozorněte ho prosím na tento inzerát.
Zn .Marcela"
HLEDÁM FRANTIŠKA DANOU který se v ro
ce 1955 přestěhoval z Nonmberka do spolko
vé země Rhemland Pfalz Kdo by o něm věděl,
nechť laskavě podá zprávu J. Zikovi na adre
su Pol-Verlagu.

Práci nabízejí
HLEDÁME
INŽENÝRY a prúmyslováky
s konstrukční praxi pro detailní plánováni pře
vážně strojírenských zařízeni, ergometríckého
řešeni pracovišť, konstrukci přípravků a nářa
dí, evt. i jako vedlejší zaměstnám. Důvtipně
řešená, čistá a dochvilné odevzdaná práce je
zárukou dobré vzájemné spolupráce Před
nost mají uchazeči nepříliš vzdáleni od Nonmberka. 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
PROFESIONÁLNY HUDOBNÍK, 26, Žijúci
v SRN, absolvent Konzervatóňa v Bratislavě
a Vysokej školy hudobnej v Stuttgarte, hladá
uplatnenie v orch., hud. skupme, studiu, hud.
škole apod.) ako kontrabasista + bassgitara.
Seriózně ponuky zašlite prosím na zn „Západna Europa.

AKÚKOLVEK PRÁCU od Lineu po Viedeň
hladá .šofér + elektrikář
MALÍR-NATÉRACs řid průkazem pro veške
rá motor vozidla hledá prácí kdekoliv v Ně
mecku. „Rodina"
SCHOPNY DIPL.ING.ARCH, zo Slovenska
(30). tč. v Rakúsku bez azylu. 6ročna projekč
ně praxa v odb architektura, zároveň výtvar
ník. ovládám protesie ako řekl, vytvarníctvo
a výstavné aranžérstvo.čiastočna znalost an
gličtiny, hladám pracu a zároveň sponzora pre
Kanadu Zn. , Východňar"

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

Kdo pomůže?
TRUHLÁŘ,27, který ovládá i jiná řemesla, váš
nivý tramp, hledá sponzora v Kanadě. Zn. .Luc
ky country"

VYUČENÝ
AUTOMECHANIK a šofér
kamiónov s praxou v obore hladá sponzora do
Kanady .Pomožte’

NÁSTROJAŘ, absolvent vyšší prům školy
strojní, 47, hledá sponzora do Kanady. Zn.
.Cekám v Rakousku'
SVĚDKY JEHOVY v Kanadě nebo USA hle
dá pétičlenná rodina. „Prosíme ozvěte se!"
ČESKA RODINA (36 30. 9, 8) hledá k pro
najmutí 3-4pokO|Ový byt. případně s práci. Jen
v Bavorsku "
KDO SPONZORUJE imigraci do Kanady 21 letému 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 naléhavě hledám
pro přítele, výborného automechanika a lakýr
níka Ceká tč. s rodinou (1 dítě) v Německu.
„Od počátku fin. 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"

Úspornost efektivnost, stručnost,
jasnost
Takové jsou požadavky
a potřeby dnešní doby ve všech ob
lastech lidské činnosti, oblast jazyka
jako nástroje lidské komunikace, do
rozumíváni nevyjímaje. Není proto di
vu, že se lingvisté na celém světě po
koušejí vymyslet dorozumívací pro
středek. kód, který by splňoval všech
na náročná kritéria současnosti. Vzhle
dem k různým potížím při užíváni ja
zyků se již dlouhou dobu reálně uva
žuje o nutnosti vytvořeni mezinárod
ního vědeckého jazyka. Měl by to být
jazyk uměle vytvořený, nebo spíše
některý z /azyků přirozených? Každá
alternativa má své klady i nedostatky.
JSOU JENOM DVĚ MOŽNOSTI: Buď budeme svobodni všichni, anebo zůstaneme všichni otroky. ToJe pozna
tek, který si rostoucí měrou osvojuje opoziční hnutí mládeže v Polsku. Odkládá proto staré nacionálni předsud
ky a hledá spojence především ve všech sousedních zemích. Po Polsko-československé solidaritě byla nyní
v Podkowě Lesné založena 18. února také Solidarita polsko-maďarská. Na snímku skupina účastníků ustavující
konference.
Foto: NAF dementi

Země v srdciCE

yropy

Švýcarské turistické prospekty označují vlastní stát^a zemi v srdci Evro
py^ Československé prospekty tvrdí totéž o Československu, občas se za
srdce Evropy prohlašuji také Němci. Rakušané a Maďaři. Kdyby prospek
ty všech pěti státu měly pravdu, pak by náš světadíl trpěl na pořádné zbyt
něni srdečního svalu. Metaforické srdce Evropy se v politických úvahach
stava střední Evropou.
Kromě lůžkových a jídelních vozů v NDR,
které se ještě dnes označují jako MITROPA se německý termín prosadil v po
sledních letech v Itálii Moc slov italština
z němčiny v moderní době nepřevzala,
ale v novinách na jih od Alp se napořád
vyskytuje „la Mitteleuropa" Němci
v SRN to takhle nechat nemohli. A tak si
vymysleli nový termín Ostmitteleuropa
Nesmysl k pohledání, ale užse našli češi,
Poláci, Maďaři i příslušníci jiných náro
dů. kteří hbitě slovo přeložili a tak v če
štině „středovýchooní Evropa" poma
lu vzlíná do různých tiskovin, zatím větši
nou exilových Kdyby se někdo pídil po
„středozápadní" Evropě, se zlou by se
potázal: není. A ovšem není ani „středoseverní“nebo „středojižni" Evropa.
Těžko ostatně říct, co do té „středovýchodní“ Evropy má patřit - spíš je mož
né vypočítat, co tam podle západoněmeckych teoretiků nepatří: Švýcarsko,
SRN. NDR, Rakousko. Takže Praha je
„středovýchodní” Evropa, Vídeň zato
.střední Evropa“ Zřejme proto, že v Pra
ze vládnou komunisté, kdežto ve Vídni
nikoliv V NDR sice také vládnou komu
nisté, ale jaksi omylem, takže Drážďany
jsou jen .střední Evropa“.
V Mnichové má sídlo Súdosteuropagesellschaft Byl jsem jejím členem, ale vy
stoupil jsem Pořád nemohu pochopit ze
měpisné vymezeni činnosti této institu
ce Neboť její působnost se rozprostírá
na Jugoslávii, Albánii, Řecko, Bulharsko,
Rumunsko, Turecko (včetně azíjské čá
sti), Maďarsko a - Slovensko Protože
do roku 1918 patřilo Slovensko k Uhrám
a Uhry jsou přece jihovýchodní Evro
pa, jsou Bratislava, Žilína a Čadca v ji
hovýchodní Evropě jako třeba Varna,
Istanbul nebo snad i Ankara. Lublaň si
ce do roku 1918 k Uhrám nepatřila, ale
Jugoslávii v Mnichově zařadili do jihový
chodní Evropy celou. Jaksi honons cau
sa
Ona ostatně neexistuje žádná Nordosteuropagesellschaft - o Súdwesteuropaqesellscnaft či Nordwesteuropageseilschaft ani nemluvě.
Před válkou se v německém tisku mlu
vilo o Zwischeneuropa Veřejnosti se
vysvětlovalo, že jde o země mezi Ně
meckem a Ruskem, od Finska na seve
ru přes baltské státy, Polsko, Českoslo
vensko a Maďarsko až k Jugoslávii, Ru
munsku. Albánií, Řecku, Bulharsku
a Turecku na jihu Rakousko bylo velko
myslně počítáno k Německu (uz před ro
kem 1938) a Bělorusové a Ukrajinci byli
stejně velkomyslně ponecháni Rusku

V létech 1938 až 1941 si hodné z této
Mezievropy vzal Hitler, zbytek si vzal Sta
lin. Od roku 1941 do roku 1943 byla Mezievropa skoro celá nacistická a počína
je rokem 1944 začala rychle rudnout Na
severu zůstalo bílé Finsko, na jihu bílé
Řecko (a Turecko) Od konce války se
odstín rudé barvy v Mezievropé neustá
le mění Dnešní Maďarsko - stejně jako
Polsko - je spíš něžně růžové než sytě
rudé, zato Albánie, Rumunsko, NDR
a ČSSR mají pořád ještě barvu červené
řepy.
Podezírám teoretiky v SRN, že dnes už
nepatřičný termín Zwischeneuropa jed
noduše zmodernizovali na Ostmitteleu
ropa Ovšem ať už se jedná o Zwischenneoo Ostmitteleuropa, je přece přiroze
né, že tam srdce Evropy nikdy netlouklo
Takže stetoskop má smysl přikládat jen
na Německo (včetně NDR), Rakousko či
Švýcarsko. To je ona krystalicky čistá
střední Evropa
Srdce není uprostřed těla Takže „země
v srdci Evropy" nemusí být ve středu
Evropy - vlastně by tam ani být neměla.

Střední Evropa by ovšem měla být ve
středu Evropy - a tenie prý někde na
české straně Šumavy Zasmušilé hvoz
dy se nehodí jako střed kontinentu s an
tickými památkami a gotickými katedrá
lami, takže je třeba poohlédnout se po
blízkých významnějších městech Není
jich málo - a některá jsou v Čechách. Co
z toho plyne? Asi nic.
Patří k oblíbené intelektuální zábavě něk
terých kruhů v zemích tzv reálného so
cialismu (a v jejich exilech), že diskutují
bud o národním charakteru nebo
o střední Evropě Nejčastěji se disku
tuje o obojím Jde většinou o to dokázat
sousedům, že dotyčný národ je středo
evropštější (spíš ovšem západoevrop
štější) než ostatní.
Pokud jde o národní charakter je situace
složitější Jsou lidé, kteří se nemohou
vynadivit, že jim osud dopřál příslušet
k tak skvělému národu v jehož středu
přišli na svět Jiní se s výrazem mučed
níků považují za údy národa, složeného
z ustrašenců či pitomců, popřípadě
z obou nešťastných charakteru a intelek
tů. Tito lidé za svůj osud nemohou, ná
rod si přece při narození nevybrali Vždyť
on i ten národ za to vlastně nemůže, ze
má takovýhle nevábný charakter: kdysi

byl dobrý, ba skvělý, ale zlí sousedé mu
ho poničili.
Nikdo dnes nechce patřit k východu
- a málokdo chce patřit k Balkánu (tak
že nejhorší je být z východního Balkánu).
Nic nepomůže, že na Balkánském po
loostrově jsou takové Atény a v jeho ngvýchodnější části leží byzantský Canhrad.
Češí a Slováci mají za sousedy Němce,
Rakušany, Madary, Ukrajince a Poláky.
Vlastně nikdy žádné jiné sousedy za po
sledních tisíc let neměli - a sotva budou
mít brzy jiné. Sousedy si nevybrali, stej
né tak si ovšem naše národy nikďo za
sousedy nezvolil. Jsme odkázáni na to,
abychom s těmito sousedy žili a po
kud možno spolupracovali. Co o nich
víme? Patříme-li ke střední Evropě, pak
k ní patří také (leda že bychom chtěli
tvrdit, že střední Evropa končí na vnější
straně našich hranic) Mají-li středo
evropské národy něco společného, mu
síme mít něco společného s těmito sou
sedy i my. Co společného vidíme my a co společného s námi vidí naši
sousedé?
I kdybychom nebyli v srdcí Evropy, i kdy
by střední Evropa byla fikce, i kdybychom
neměli vůbec nic společného se soused
ními národy, zbývá nevyvratitelná sku
tečnost: ve vlastním zájmu bychom mě
li o svých sousedech vědět co nejvíc

A víme toho - zvláště o některých z nich
- málo, moc málo .

ANTONÍN MĚŠŤAN

Účinná spolupráce Madarů
ve vlasti a v exilu
Maďarsko se už dlouho těší mezinárodní pozornosti - důvody jistě ne
ní třeba uvádět, Jsou dostatečně známé I v Československu. Maďaři
ve vlasti se čím dál tím častěji spojují s maďarskými vědci a publici
sty v exilu, aby společným úsilím prosadili maďarské národní cíle.
Nedávno vydalo nakladatelství význam
né americké univerzity v Yale knihu .The
Hungarians: a divided nation“ (Yale Uni
versity Press 1988; Madan rozdělený
národ”) Vydavatelem knihy je Stephen
Borsody, bývalý profesor dějin Je to Ma
ďar ze Slovenska, který studoval na Kar
lové univerzitě a později se stal maďar
ským diplomatem a nakonec přednášel
historii v Americe. Mezi autory jednotli
vých příspěvků patří Zoltán David z Bu
dapešti, Kálmán Janics, socioloqžijící na
Slovensku, historik Lajos Fůr zBudapesti, spolupracovnice Ústavu dějin Maďar
ské akademie věd v Budapešti Zsuzsa
Nagyová, Lajos Palovics, zeměpisec
z Budapešti a také deset Maďarů žijících
v exilu.
Celkem 21 příspěveků tohoto sborníků
má světové veřejností ukázat nespra
vedlivost odtrženi maďarských národních
území od maďarského státu po první svě
tové válce. Tato nespravedlnost trvá do
sud, neboť i dnes žiji Maďaři ve velkém
počtu v Rumunsku, Československu
a Jugoslávii a v menším počtu také na
územ i Podkarpatské Rusí. Která dnes pat
ři k Sovětskému svazu T G Masarykovi
a Edvardu Benešovi se přisuzuje hlavni
vina na tom, že v roce 1918 se dostal
velký počet Madarů pod pravomoc cizích
státu. Přiznává se vina Madarů na tom.
že po takzvaném rakousko-uherském vy
rovnání nedošlo k podobnému rakouskočeskému vyrovnání Také odnárodňování nemadarských národů v Uhrách se
přiznává, do značné míry se prý však
jednalo o dobrovolnou asimilaci V letech
1850 až 1910 se tak pomadarštilo asi
400.000 Slováků
Čeští nacionalisté, především žák Palac-

kého Masaryk, viděli v příchodu Mada
rů do střední Evropy nežádoucí přeruše
ní dotyku západních Slovanů s jižními
Slovany Budapešťská historická Nagyová si stěžuje, že k Československu by
la připojena po roce 1918 dokonce i ta
ková města jako je Bratislava - u ní je
uváděno jen označení Pozsony a Pressburg - a Košice.
V knize se konstatuje, že obsazení Pod
karpatské Rusi v březnu 1933 Madary
byl blahodárný čin, protože se tím Hitle
rovi zabránilo vytvořit další satelitní stát
podle vzoru Slovenské republiky První
Československá republika se pry chova
la brutálně vúá německé i madarské
menšině

Madarský autor ze Slovenska Kálmán
Janics přiznává, že Maďaři byli posled
ními spojenci Hitlera, zato Slováci byli po
dle něho jeho prvními spojenci: spolu
s nim přepadli Polsko Jen politika pre
zidenta Beneše dovedla ze slovenských
spojenců Třeti říše udělat nakonec pří
slušníky spojeneckého českosloven
ského státu: Tiso zavedl Slováky do ná
ruče Hitlera. Beneš je z ní vytrhl a udě
lal z nich vítěze. Od vyhlášení federace
v roce 1968 Slováci nemilosrdně asimi
lují Maďary To se jim vždy nedaří - stá
vá se, že Slováci, kteří přicházejí do ma
ďarských obcí na jižním Slovensku, se
dobrovolně stávají Madary.
Po válce se Maďarům v Československu
nejlíp dařilo v letech 1948 až 1958 Dnes
slovenšti historikové přehánějí maďarský
útlak Slováků v Uhrách a snaží se v Ma
ďarech vyvolat pocit viny. Dokonce i slo
venská katolická hierarchie je otevřeně
protimadarská, ačkoli je v opozici vůči

Polský badatel Andrej Suski dává
přednost používáni některého ze sou
časných přirozených jazyků. Za roz
hodující kritérium výběru toho které
ho jazyka považuje jeho stručnost,
ekonomičnost. Aby byly výsledky
/eho výzkumu exaktní, měřitelné,
rozhodl se pro číselné vyjádřeni po
rovnáni délky textů přeložených do
osmi jazyků A výsledek? Po porovná
ni dospěl A. Suski v časopise Aktuál
ně Problémy Informacji i Dokumentacji k závěru, že nejstručnějši ze
zkoumaných jazyků je — čeština!
Dáme-li jí 100 bodů, mají další jazyky
ve srovnáni s ni následující koeficien
ty:

slovenština
angličtina
ruština
polština
francouzština
španélština
němčina

— 96,69
—91,70
-90,44
—88,60
—81,52
—80,92
—77,06

Polský lingvista vzhledem k těmto
skutečnostem doporučuje český jazyk
za mezinárodni vědecký jazyk.
Čeština je skutečně jazyk úsporný.
Její ohebnost (skloňováni, časováni)
ji umožňuje vyjádřit na malém prosto
ru tolik, k čemu ie potřeba v jiných
jazycích často zdlouhavých opisů,
"neekonomických " vazeb apod. Z dal
ších přednosti češtiny uveďme leště
alespoň její častou jednoslovnost,
používáni diakritických znamének
(čárka, háček, kroužek), početně sla
biky bez samohlásek atd.
MILAN HRDLIČKA
(Československý svět)

★
Polská herečka Dorota Stalinská je
známa filmovým divákům např. z Debutantky nebo z filmu Bez lásky.
MLADÝ SVĚT 6/89
Chudák, ona se tak opravdu jmenuje...!

československému komunistickému stá
tu.
Z publikací českého exilového historika
Vojtěcha Mastného byly do knihy pře
vzaty válečné výroky Edvarda Beneše
o národnostní politice Československa
v poválečném období Na četných mís
tech autoň vyjadřují údiv nad tím, že če
ští a slovenšti odborníci mluví o Sloven
sku před rokem 1918: tehdy se přece
jednalo o Horní Uhry, nebot Slovensko
nikdy v minulosti neexistovalo V závěru
publikace se tvrdí, že Slováci se chova
jí k maďarské menšině stále více podle
rumunského vzoru Protože se Slovákům
nepodařilo Madary vyhnat, snaží se je
nyní asimilovat Jde vpravdě o kulturní
genocidu.
Kniha je doplněna mapkami a statistika
mi jakož i bohatou, i když jednostranně
sestavenou bibliografií Mnohá tvrzení,
která by jen stěží mohla vyjít v Budape
šti, se v anglicky vydané puolikací dosta
nou na redakční stoly západních hromad
ných sdělovacích prostředků. Budapešť
ský autor Zoltán Dávid přišel pečlivým
sčítáním k překvapivému výsledku na
stránce 341: Maďarů prý je nyní na Slo
vensku asi milión.
Spolupráce Maďarů ve vlasti a v exilu jis
tě ponese bohaté plody Nejde o hrubě
šity pamflet, publikace je dobře a pře
svědčivé napsána a nepodává černobí
lé vysvětleni celé problematiky. Autorům
není možné vytknout jejich maďarské ná
rodní stanovisko Bylo by ovšem správ
né - a nutné - uvést na pravou míru
značný počet tvrzeni A také uvést sku
tečnosti, kterým se autoři z pochopitel
ných důvodů pečlivě vyhnuli.
Není pochyb o tom, že ze spolupráce
českých a slovenských odborníků doma
i v exilu by mohla snadno vzniknout od
borná, objektivní publikace o československo-maďarských vztazích v minu
losti i v dnešní době Bylo by na čase,
aby v Praze a Bratislavě pochopili, že jen
tak bude možné čelit maďarské národní
propagandě, která pracuje dnes velmi
lemnými (a značně účinnými) prostřed
ky. Jde přece o to, aby světová veřej
nost co nejdřív uslyšela i druhou stranu.

A.M.
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BOHEMIA STORE (
Pastrňák Petr
A-1070 WIEN, Lmdengasse 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 výbér gramofonových
desek a kazet. Napište sl o seznamyl Vykupujeme také knihy
exilových nakladatelství.

České a slovenské knihy

České knihkupectví Dialog

NOVÉ KNIHY

Buchhandlung DIALOG, Gutleutstrasse 15
D-6000 Frankfurt 1, Tel. (069) 23 52 80 nebo 23 48 06

Novinky exilové literatury došlé redakci Práva
lidu:

VIDEO
ČESKÉ FILMY na videu v normé NTSC (USA
a Kanada) zasílá a zastoupeni české filmové
č> televizní exilové produkce nabízí: Video EL
Canada Ltd, 602-587 Talbot St.,London, On.
N6A 2T2, Canada.

KAZETY československé pop/rock music a ta
ké převod videofilmů z norem Secam, Pal.
NTSCnabízí J.SIambora, 2503 Edison Ave. #3.
Sacramento. CA 95821. USA.

Výtvarné umění
JUGENDSTIL - reprodukce Alfonse Muchy,
českého malíře, který žil a tvořil v Paříži. Na
bízím kolekce 14 reprodukcí 60 x 42 cm za 120
CHF nebo 5 reprodukcí 60 x 42 cm za 60 CHF
(na dobírku, zabal, v roli). Možno dodat repro
dukce i zasklené a zarámované Vyžádejte si
katalog. Objednávky na adrese:
REPRO-BILDER v. Reisner
Postfach 105, CH-8623 Wetzikon

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..
P O Box 771, Cambridge. MA 02140,
USA. Cenu USD 18.00 možno platit
v hotovosti, US šekem nebo poštovní
poukázkou.

Zeitichnlt fůr Geschichte und Kultur
der bóhmischen Lander
A Journal of Htstory and Civilisation
in East Central Europe

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

LA TCHÉCOSLOVAQUIE byla ústřed
ním tematem francouzské Revue ďétudes Comparatives Est-Ouest, ročník XIX,
č.3 ze září 1988 číslo, které editoval
profesor Jaroslav Krejčí z Lancasteru,
obsahuje příspěvky Vladimíra V. Kusína,
Vítězslava Velimského.ZbyňkaStrmisky,
Karla Hrubého, Josepha L Porketa, Luď
ka Rychetníka, Frandse Kesslera a edi
torovy Publikace ie kartonovaná a má
157 stran Lzeji objednat za FRF 126,na adrese CDR - Centrále des Revues,
11 rue Gossin, F-92543 Montrouge
Cedex.

JOLANTA ZIEBA

TEČE VODA, TEČE

PŘÍTOMNOST, DNEŠEK - kompletní sváza
ne ročníky ve vzorném stavu - na prodej pro
vážného zájemce. ..Ceny dle dohody' do atl.

DE-MAR ENT., P.O.Box 8596. Madeira Beach, FL 33738, USA

KOMPLETNl SADU prvních deseti ročníků
exil. Práva lidu (1978-87) prodám za US$ 90.
.V bezvadném stavu “
ČESKÉ KNIHY exilové i domácí, starší i no
vé. koupím nebo vyměním. Sháním vše od Vo
skovce a Wericha včetně pohádek, také
nahrávky tzv . budovatelských písni padesátých
let. Antonín Tichov, Wertinger Str. 91. D-8900
Augsburg
HISTORIK KOUPI (nebo vymění za jíně) pu
blikače, týkající se období protektorátu Čechy
a Morava 1939-45 a zahraň odboje, vydané
v Československu v letech 1945-71 .Pro
soukromý účel."
NA PRODEJ: Mladý hlasatel ročník 1.-6-. Ju
nák ročníky 1945-48 a 1968-70. Vpřed roč.
1945-48, kompletně, v zach. stavu. Zn. .Vzpo
minka z mládi" do Pol-Veriagu.
PŘÍTOMNOST, Peroutkova nedostižná prvo
republikánská revue, všechny ročníky od zalo
ženi až do zákazu, ve výborném stavu, váza
né, na prodej .Jen kompletně"

České a slovenské knížky z domova i exilu, překlady do němčiny a angličtiny, ča
sopisy, gramodesky, audio- a videokazety - to vše a mnoho jiného dostanete v mni
chovském knihkupectví DIALOG! Najdete nás snadno v HeBstr 88 v Mnichově 40,
na rohu Schleissheimer Str., stanice podzemky U2-Theresienstr Objednávky může
te také namluvit na pásek, a to po 24 hodiny denně, stačí vytočit (089) 52 57 10
Pořádáme také koncerty a setkaní, promítáme české filmy na mnichovském Vele
hradě atd. Zavolejte, napište, či - nejlépe - pojďte si pro informace!

ŠKUTINA, Vladimír: český šlechtic František
Schwarzenberg Portrét fascinující osobnosti,
zpracovaný z rozprav s „orlickým Schwarzenbergem“, z archivních materiálů, dokumentů
a svědectví. S řadou snímků. Kart. 271 s.. CHF
32,Edica Arkýř, Postfach 34 02 08, D-8000
Můnchan 34
KRÁL, Petr: Éra živých. Výbor z poezie 195980. S kresbami Perahima, Romana Erbena
a Vlasty Voskovcové a s doslovem Sylvie Rich
terové. Kart., 183 s., DEM 25,-

Rozmluvy, 18 Church Hifi, Purley, Surray
CR2 3QN, Great Brltaln

PREISNER, Rio: Královská cesta. Palimpsest.
Sbírka veršů. S obálkou a ilustracemi Jana Koblasy. Kart. 74 s., DEM 12,-

ŠKUTINA, Vladimír: Tak už jsem tady s tím
vápnem, pane Werichu. Reprmt úspěšné kníž
ky, kterou vydal poprvé curyšský Magazín v ro
ce 1981 ■ nynější vydání je již čtvrté. Obálka
Jana Brychtý, ilustrace Jana Kristoforiho; řada
snímků. Kart. 159 s., DEM 16,ŠVANDRLlK.Miloslav: Černí baroni aneb VáF
6li jsme za Čepičky. Přetisk druhého vydání
(Comemus Innsbruck). vyšlo poprvé v Praze
1969 Ilustroval Neprakta Kart. 244 s., DEM
20,-

ATHENAEUM PRESS, 43 Oueen’s Gardens,
London W2 3AA, Great Brltaln
NIETZSCHE, Friednch: Nečasové úvahy. Ree
dice strojem psaného samizdatového vydání,
které připravovala k uveřejnění Jazzová sek
ce PPSH těsně před násilným ukončením své
činnosti. Kart. 311 stran.

Vlastním nákladem Ing. DrSc. Rudolfa Krupičky, Rodauner Str. 22, A-1238 Wlen
KRUPlCKA, Rudolf: Střední cesta. Společný
exil s Bohumilem Laušmanem v Jugoslávii
a Rakousku Jako expert OSN v Indii, Austrá
lii, USA a Sýrii. Osobnívzpomínky; četné sním
ky. Kart. 88 stran.

Cizojazyčné publikace došlé redakci
V NÉMČINÉ

NITTNER, Ernst (vyd ): Tausend Jahre
deutsch-tschechische Nachbarschaft. Data,

Elias, Ruth: Die Hoffnung erhielt mích am Leben. Autorčina životní cesta z Ostravy přes Te
rezín a Osvětím do Izraele. Piper. Můnchen
1988 Váz. 332 str.. DEM 38,
MAXIMOW, Wladimir: Der weisse Admirál. Ro
mánové zpracování osudů admirála Kolčaka,
překlad ruského originálu Vzgljad v bezdnu.
Silně antičeská a antilegionářska tendence; viz
recenze v PL 2/87. Langen Můller, Můnchen
1986. Váz. 336 S., DEM 38.-

BAUM, Oskar: DieTůrins Unmógliche. Román
plzeňského rodáka, příslušníka Pražského kru
hu (Brod, Kafka aj.) Paul Žsolnay, Wien 1988.
Váz. 184 s„ DEM 26.NATONEK, Hans: Kinder einer Stadt. Příběh
čtyř Pražanů, kteří hledají po první světové
válce novou životní orientaci. Paul Zsolnay,
Wien 1987 Váz. 353 s„ DEM 36.-

SOMMER, Ernst: Botschaft aus Granada.
Historický román z doby Isabelly Kastilské, kte
rý vyšel poprvé v Praze roku 1937. Jihlavský
rodák Sommer žil po r. 1938 v anglickém a me
xickém exilu, zemřel 1955. Paul Zsolnay, Wien
1987. Váz.416 s., DEM 36,-

SONKA. Terrhan oder der Traum von melner
Erde. Dosud nevydaný rukopis, který Jůrgen
Serke objevil před několika lety u Sonnenscheinovy vnučky v Rakousku; autor zahynul
1953 v mirovské věznici. Paul Zsolnay. Wien
1988 Váz. 326 s„ DEM 34,WINDER, Ludwik; Die nachgeholten Freuden.
Autor, nositel Čs. státní ceny za literaturu v ro
ce 1934, prozaik, lyrik a dramatik, zemřel 1946
v britském exilu. Paul Zsolnay. Wien 1987.
Váz. 378 s. DEM 34.-

NOC NA KARLŠTEJNĚ

SZCZYPIORSKI, Andrzej: Die schóne Frau
Seidenmann. „Duchaplný a občas ironický ko
mentář k marnosti lidských snah o zvládnuti
osudu" - napsala o tomto polském románu
World Literatuře Today. N.Y. Originál vy šel 1986
v Paříži pod titulem „Poczatek", do němčiny
přeložil Klaus Staemmler. Diogenes Verlag,
Zůrich 1988 Váz. 270 stran.
CUPALOVA, Mane, WOLF, Kateřina (Hrsgb ):
Tschechoslowakei. Konečné jednou moderní
průvodce po naší zemi, který téměř neobsa
huje obvyklá klišé neinformovaných západanů
anebo ideologické žvásty režimistů. Na řadě
samostatných článků v oborech Einblicke in
Alltag und kultur. Lebendige Geschichte, Poli
tik und Wirtschaft, Reisen durch das Land, pře
devším pak vysoce užitečné „Tips und
Informationen" spolupracovali zasvěcení do
mácí autoři. Mnoho ilustraci. VSA Vertag.
Hamburg 1989. Brož. 306 s . DEM 28,-

-

w
4 Připomeňte si i Vy populární melodie tohoto ce* J^-lovečerniho barevného filmu (88 minut), natow
’ čeného v roce 1973 v překrásných interiérech
~
y a exteriérech hradu Karlštejn a jeho okolí.

Videokazety nahrané přímo z filmu, dokonalé obrazové a zvukové kvality, v barev
né knižní obálce. V systému VHS/Pal k okamžitému dodáni. Video 2000 a Beta pou
ze na objednávku.
K dostání pouze u smluvních firem PROART:
~

4 v Rakousku: Bohemia Store, Petr Pastrňák, Lindengasse 5, A-1070 Wien (poš
tou i přímo v prodejně)
jf.
♦ ve Skandinávii: Bohemia Video, Box 3119, S-183 03 Táby
* ve Švýcarsku: B Smetana, Postfach 67, CH-8360 Eschlikon
v severní Americe v systému NTSC (dokonalé kvality) u firem:
* USA: Eurovideo, P.O.Box 356, Attwood, CA 92601 Eurovideo pro Vás prová
dí kvalitní převody z evropské normy na NTSC.
> Kanada: Active Video, P.O.Box 1218, Snowdon, Montreal, Que H3X 3Y3.
*v Německu, v zemích Beneluxu, Anglii, Francii, Itálii a Austrálii výhradně
u firmy:

PROART, Postfach 12 32, D-8045 Ismaning bei Munchen, Germany
Cena kazety = DEM 60,- (nebo ekvivalent) plus poštovné, v Kanadě CAD 44.plus poštovné, ve Spojených státech USD 39.- včetně poštovného.
Podporujte nás - KUPUJTE JEN ORIGINÁL!

SLEZAK. Josef Otto Eisenbahn-Panorama
Bdhrnen und Mahren. 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.

FRANKE. Reiner: London und Prag 1919-38.
Materiály „k problému multinacionalnlho stá
tu“. Publikace Collegia Carolina, svazek 40
R. Oldenbourg Verlag, Munchen 1981, 2. vy
dání 1982. Kart. 562 s.. DEM 68,POKŠTEFL, Josef Der soziale Wandel der
ČSSR und sein Reflex auf das politische und
Verlassungssystem. 5. svazek rady Wirtschafts-und sozialwissenschaftliche Ostmitteleuropa-Studien. J.G. Herder-lnstitut. Marburg
1984 Kart. 512 s., cena neudána.

ARKÝŘ Buchhandlung
D-8000 Munchen 40, Schelllngstr. 20 (ve dvoře)
Naše prodejna českých a slovenských knih je v blízkosti mnichovské univerzity bez
prostředně u stanice metra U3 a U6 (zastávka „Universitát“). Najdete u nás exilo
vé knihy, knihy domácích nakladatelství, překlady našich autorů do němčiny a cizo
jazyčné práce s čs. tematikou. Máme velký výběr časopisů - pochopitelné také Prá
vo lidu. Pro turisty z Československa i pro čerstvé uprchlíky jsou některé časopisy
a knihy zdarma - včetně české a slovenské náboženské literatury. Otevřeno rname denně od 14 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 13 hodin. Na Vaši návštěvu se těší

JARKA BINAROVÁ

Telefon (089) 28 1879

jména a fakta k politickému, společenskému,
kulturnímu a náboženskému vývoji v českých
zemích. InstitutumBohemicum.Můnchen 1988.
Kart. 291 str.

Romantická hudební komedie podle Jaroslava Vrchlického s hudbou Kar
la Svobody, texty písní Jiří Staidl. V hlavních rolích Jaroslav Marvan, Ka
rel Hoger, Jana Brejchová, VLBrodský, Waldemar Matuška, Miloš Kopecký
a mnono dalších známých herců a zpěváků.

GRAMODESKY

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

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

DVOŘÁK,Eduard: Vysoké léto. Verše a eseje.
Ilustrace Ervína Synka Nová řada poezie sv
43. Kart. 56 s.. DEM 13,NEVERšlLOVÁ, Olga: Kamenné chůvy. Bás
nická sbírka inspirovaná převážně skandináv
skými motivy. Nová řada poezie sv. 44. Kart.
64 s .DEM 14.ŠTORCH, Otakar: Ohrady a exily. Sbírka exu
lantských veršů. Ilustrace Jaromíra Brabence.
Nová rada poezie sv. 41. Kart. 56 s., DEM 13.-

4.

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;
Já som bača: Domažlice; Tálinský
rybník; Čerešničky; Ej, od Buchlova; Pod našimi okny; Hory čierné;
Aničko, dušičko: Ach, není tu není;
Rajneráček; Tancuj, tancuji - 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:

Literatura

Buchhandlung DIALOG, Hest-Sfrasse 88
D-8000 MOnchen 40, tel. (089) 52 57 10

POLYGON-VERLAG; Postfach 1737,
CH-8048 Zůrich

VE VÍDNI právě vyšla Kohoutova
aktovka .Marast" v polském překladu
Doroty Jilli, Josefa Lajnara a Violetty
Merthové. Je ironickou shodou okolnos
tí, že knížka vychází polský právě v do
bě. kdy její pravý hrdina, dramatik Václav
Havel, je opět ve vězení. Tentokrát niko
li pod záminkou přezkoušení řidičského
průkazu, jak tomu bylo v .Marastu“, nýbrž
za to, že chtěl položit květiny na místo,
kde se před dvaceti lety upálil Jan Pa
lach Odsouzení Václava Havla je udá
lostí stejně krutou jako absurdní
a groteskní. A mohli bychom ji považo
vat za další dějství divadelní hry o apa
rátu násilí, kdyby ji provázely divadelní
kulisy a nikoli československá politická
realita. Vydáním knížky bychom chtěli autor, překladatelé i nakladatelství vzdát čest postavě a charakteru Ferdi
nanda Vaňka.
.

Obchod v GutteutstraBe 13 jsme v říjnu zavřeli Můžete nás ale nadále navštívit
hned ve vedlejším domě za kavárnou Kafka, číslo 15, první patro v zadním domě ve
dvore Otevřeno máme 3x týdně: v úterý a ve čtvrtek od 13 do 20 hodin v sobotu
od 10 do 13 hodin; na jiných termínech se můžeme telefonicky dohodnout Písem
né objednávky posílejte jako doposud, případně můžete objednávku také namluvit
na pasek. DIALOG i nadále provádí zásilkovou službu do celého světa Kromě čes
kých a slovenských knih a kazet jsme specializovaní na cizojazyčné tituly Vyžádej
te si naše novější seznamy!

OBRYS/KONTUR - PmD, Max Wónner Str.
31, D-8000 Můnchan 50

HAUKOVA, Jiřina: Spodní proudy. Verše z lei
1985-87. Obálka Zbyňka Benýška. Kart. 92 s.,
DEM 15,HOREC,Jaromír: Anežka Česká. Sbírka veršů
o životě zakladatelky řádu kláristek v Če
chách.Přílohu knihy tvoří kázání arcibiskupa
Tomáška z 6.března 1988 a dokumenty o po
stihu věřících v Československu. Ilustrace Lu
míra Šindeláře, obálka Zbyňka Benýška. Kart.
96 s . DEM 15,-

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

Bohemia

INDEX a.V., Postfach 41 05 11,
D-5000 Kóln 41
KANTŮRKOVA, Eva: Člověk v závěsu; nove
ly. Pět příběhů žen ze šedesátých a sedmde
sátých let. Kart., 236 stran. DEM 18,CECH, Jan: Soudný den. Básnická sbírka ze
srpna až října 1968, bezprostřední odezva oku
pace Československa. Kart 64stran. DEM 13,-

OPUS BONŮM •.V., Herzogstr. 95,
D-8000 Můnchan 40

PRODÁM signovaný originál nár. umělce Ja
na Zrzavého - portrét (studie) básníka K.H.
Máchy Ověřeni na zadní straně obrazu Ce
na DM 2.800,■ Zn Německo

DIALOG

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.

REIMAN, Michal: Lenin. Stalin, Gorbačov Kontinuitát und Brůche in der sowjetischen Ge
schichte. Junius Verlag. Hamburg 1987 Karl.
188 s„ cena neudána.
*

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

13

PRÁVO LIDU 2/89

S VAŠÍM TEXTEM MŮŽEME UDĚLAT COKOLIV
Nabízíme program na psaní textu v češtině, slovenštině, ruštině - jak na obrazov
ce. tak na tiskárně Na nejlevnějším počítači typu IBM můžete psát v mateřštině kur
zivou, perličkou a podtržené - bez řídících znaků v textu Na obrazovce je pouze
.čistý“ text
• Připravíme Váš text pro fotosazbu, dodáme film/papír/výtisk z laserové tiskárny
• Vysázíme Vám veškeré tiskoviny, formuláře, papíry s firemní hlavičkou apod
• Poradíme při přechodu od psacího stroje k počítači.
PAVELLANDOVSKÝ

Myslíš, že emigrace nějak ohrožu
je budoucnost národa v jeho pod
statě?

Já bych řekl že ne! Že tisíckrát víc
substanci národa narušili ti, kteří v le
tech 1973 až 1975 povolali do funkci
ne třetí nebo čtvrtou garnituru, ale
společenský odpad, naprosté zrůdy a
udavače ochotné dělat cokoliv. Papalášstvo žádalo mrtvoly a ti slabší jim
je poslušné denně předhazovali, ty
mrtvoly sice neměly uřezané hlavy,
ale byly to mrtvoly. Tuhle jsem četl,
že jich bylo s ženama a dětma jeden
a půl miliónu. Z toho se tak malý ná
rod bude vzpamatovávat po genera
ce! Tohle je věc, která je trestná, kte
rá by měla být potrestaná, ale nebu
de, protože, jak říká Milan Kundera
V Čechách nebude nic odpuštěno,
všechno bude zapomenuto! Pravda
je, že ti, co se už dávno chlubili, že
na jejich rukou nikdy nebyla krev
(L. Strougal: Tyhle ruce držely mno
hou ženskou prděl, ale krev na nich
nikdy nebyla!), budou říkat: Oni chtě
li hlavy a my jsme jim je dávali na kr
ku Ale vidíš, po smrti Leonida Brežnéva to trvalo ještě čtyři roky, než se
to začlo hejbat Dneska už je Vasil Biřak všem jen pro smích, ale neměl by
bejt! Měl by se analyzovat a měl by
bejt označenej za viníka a dán do
penze. Dokud se tohle nestane, tak
lidi nebudou mít pocit, že v té zemi
se dá žít, protože pak vítězí přesvěd
čení. že každý hajzlovství je odpuš
těno a každý pokus o rovný jednáni
je potrestán To nechce pomstu, ale
chladný rozklad! Obecně tedy vidím
vývoj ve východní Evropě velice dob
ře, jen v Cechách - obávám se - bu
de všechno tak posunutý, že by moh
lo být zase pozdě. Já si myslím, že
Michail Gorbačov v přístupu k Česko
slovensku udělal chybu Oni s Gorbačovem udělali dohodu, uprosili ho,
aby řekl, že ta jejich celá činnost ne
byla tak úplně na pendrek. A on pod
nátlakem lidsky ustoupil a tím porušil
svou linii, kterou aplikuje v Rusku.
Oni tady uhráli dočasně plichtu a po
kusí se odhlasovat zákony o svý bez
trestnosti a vysokých penzích. Tohle
myslím, by se mělo podporovat, pro
tože my nejsme krvelačnej národ. Ti
lidé, co jsou tam u moci, už potřebujou jen jedno: tiše, jak pára nad hrn
cem, se vypařit.

PAVEL LANDOVSKÝ
v knize rozhovorů s Karlem Hvížďalou
.Soukromá vzpoura', Bonn 1988

Řekli, napsali
☆ Kterou nejsložitější otázku vám ži
vot připravil?
Uslyšel jsem ji třikrát a vždy zněla stej
né. Foglare. necháte toho po dobrém,
nebo po zlém?! Poprvé zazněla v roce
1941. potom v padesátách letech, na
konec v roce 1972. Vždy po ní následo
vala dlouhá léta literární odmlky, celkem
jsem sedmatřicet let nesmél publikovat
ýž Čekáte ji počtvrté?

Nepřemýšlím o tom.
JAROSLAV FOGLAR
(v interview Josefa Velká,
Mladý svět č. 6/89)
...KAŽDÝ ČLOVĚK má nějakou adresu
nebo /e někde k nalezeni, jenom ta za
tracená světová veřejnost zůstává ano
nymní. Bída, pánové a dámy! Jen se
ohlédněte kolem sebe! Mnohý z našich
exilových literátů se teď proslaví buď
svým mlčením anebo masochismem. Ji
ní to zkoušejí s velkohubymi provolání
mi. (...) Milí přátelé, musíme akceptovat
následující skutečnost: Pro tento svět
jsme exotičtí idioti, užiteční a zasluhují
cí zmínky jen tenkrát, jestliže západním
srabákům. lhostejno zda vlevo či vpra
vo dodáváme vhodné argumenty pro je
jich vlastni boj o moc. '

Ota Filip, „Die Sehnsucht nach Procida" (neautorizovaný překlad PL)

TEXT * SAZBA * FOTOSAZBA
- pro nás žádné čáry!
G&H Software
Jan Vondráček, F -Litzlfelder-Str 24. D-8011 Kirchseeon. Tel. 08091/4137

Politická novela z doby nedávné
Jiří Krupička: „Dopis z Ruska“; Cramerius, Curych 1987, kart., 236 s.
Geolog Jiří Krupička. vedle své odbor
né práce, věnoval hodně času a náma
hy našemu exilu a jeho problémům. Po
všem tom, co zažil, jako vězeň „tam“
i jako univerzitní profesor ve svobodném
světě, měl by plné právo vyslat na kniž
ní trh své paměti. Neudělal to (proza
tím); rozhodl se mluvit formou novely.

DOPIS Z RUSKA má za předlohu sku
tečnou událost: v roce 1982 odmítli vědci
na mezinárodni „pugwashské" konferen
ci ve Varšavě dopis, který jim z místa
svého policejně vykázaného pobytu taj
ně poslal Andrej Sacharov. Takzvaní po
krokoví vědci tím prokázali svou odda
nost zdiskreditované utopii a schopnost
překovávat mír v bahno. Ať už je vedlo
cokoli: vědecká jednostrannost, psychic
ká slabost, strach anebo zaprodanost
dobrému bydlu, natropili spoustu škody
a zostudili vědu i mír.
BRITSKÁ KNIHOVNA v Londýně vyda
la průvodce po svých čs. sbírkách. Vkus
ně vypravenou brožurku s názvem „Czechoslovak Collections in The British Library“ zasílá knihovna bezplatně všem
zájemcům, kteří si publikaci vyžádají
Pisté na adresu kurátorky čs sbírek:
Mrs D Pavlík, The Bntish Library, Great
Russell Street, London, WC1B 3DG,
United Kingdom.
ZBIGNIEW BRZEZINSKI, americký ex
pert pro globální strategii a zahraničně
politický poradce prezidenta Bushe,
přednesl 13 dubna ve Schwarzenberském paláci ve Vídni přednášku na té
ma .Všeobecná krize komunismu“. Pořa
datelem byl vídeňský Ústav pro vědy
o člověku (dr.J.Němec), který profesora
Brzezinského pozval v rámci přednáško
vé řady -Patočka memoriál lecture“.

INFORMAČNÍ BULLETIN Polsko-čs. so
lidarity z Vratislavy přinesl ve svém čísle
13 z letošního února interview s kardiná
lem Tomáškem. Ten si postěžoval, že
styků s polskými katolíky je málo, církev
je však vděčná za to, že v Polsku se
tisknou a do ČSSR zasílají české nábo
ženské publikace.

Vládci komunistických států nejsou sa
mozřejmě žádní nováčci v organizová
ní mírových kongresů a konferencí. Ty
mají už dávno svou zaběhanou rutinu;
státem vydržovaní akademici hrají první
housle a všechno klape pod taktovkou
Vnitra. Západní delegáty režim dovedně
manipuluje.
Autor si ..mírovou“ konferenci přeložil do
státního zámku v okolí Prahy a znalost
reálií mu umožňuje živě a účinně zobra
zit prostředí. Motiv Prahy prostupuje ce
lou knihu: není to pouhá kulisa. V kon
krétní rovině příběhu si zvědavá a za
milovaná Američanka prohlíží město,
v rovině filozofické naopak zdi města
svědčí o lásce a bídě jeho obyvatel.
Události z dějin okupovaného státu pro
nikají do lidských životů, rozdělených ro
din a rozdělených bytů.
Přítomnost mladé Američanky v Praze,
napůl soukromá, bez úřady schválené
ho poslání, má v sobě něco mírně ab
surdního; |e v tom špetka science-tiction.
To dává autorovi jistou volnost v rozví
jeni děje, ale na druhé straně klade víc
nároků na kvalitu dialogů, kde přesnost
a přiléhavost užitých výrazů by měla
vést čtenáře od absurdity zpět ke sku
tečnosti. Myslím, že v tomto bodě ne
prokázal nakladatel autorovi valnou služ
bu; transkripce mluvené obecné češtiny
mohla být pečlivější a malá písmena na
začátku vět v přimé řeči vysloveně ruší.
Objektivní čtenář se nevyhne otázce,
zda autor napsal román á these tedy
ilustrující nebo snažící se dokázat urči
té tvrzeni. I kdybych neznal profesora
Krupičku, nemohl bych nepostřehnout
pedagogický záměr - zvláště tam, kde
těžiště přechází z děje na slova: v do
pise sovětského vědce a v rozhovoru
papaláše Gorochova se synem. Ale vý
klady, vložené do děje, nepůsobí rušivé.
Autor vědomě zamířil mezi dva žánry,
a to i za cenu, že se nevtěsná do ka
nónu žádného z nich. Vznikla tak poli
tická novela (termín je autorův): úvaha
obohacuje děj, aniž by mu stavěla leše
ní; příběh ostatně nic takového nepo
třebuje.
MARTIN SKÁLA

PRAHA WILSONOVO NÁDRAŽÍ - pohled důvěrně známý už pouze menšině
.dříve narozených“. Snímek jsme našli - mezi spoustou dalších - v knížce
J. O Slezaka .Eisenbahn-Panorama Bóhmen und Máhren' (viz anotace ve
sloupku nových knih v němčině) Autor fotografie žije v Důsseldorfu Na tele
fonický dotaz nám ochotně vysvětlil, že snímek pořídil 27. srpna 1939, když
projížděl Prahou - byla to poslední neděle před vypuknutím druhé světové
války. Pozoruhodné je, že se tehdy smělo na nádraží fotografovat - o deset
let později by se byl autor nepochybně dostal do kriminálu za špionáž. Z hle
diska pozdějšího vývoje je také zajímavé, že pět měsíců po okupaci Prahy
nápis ještě nebyl dvojjazyčný a název ještě nezměnili na Hlavní nádraží.
Foto: E. Konrád

Česká filozofie v 19.století
(Karel Mácha, „Glaube und Vernunft. Die Bóhmische Phllosophie in
geschichtlicher Ubersicht“, Teil II, 1800 -1900, Verlag K.G.Saur, Múnchen - New York - London - Paris, 1987, 215 stran velkého formátu)
Německy píšící český filozof, prof.dr
DrSc Karel Mácha (Mnichov) se zabývá
ve svém 2.dílu trilogie .Glaube und Ver
nunft" duchovními dějinami českých ze
mí v 19.století ve velmi širokém kontex
tu historie, politiky a vědy. Mácha pojed
nává společné dějiny Čechů a Němců,
vyvěrající zespolecne latinsko-německosiovanské kulturní základny. Už tím se
odlišuje od většiny autorů zajímajících se
o tzv historické země Českě koruny Až do poloviný 19 století zústávájí dle mí
nění autora české země jedním společ
ným duchovním celkem. Svědčí o tom
např vliv Bernarda Bolzana, který je
u obou jazykových kultur českého pros
toru stejně silný, přestože (jak říká au
tor) měl .své vady krásy“ - byl katolický
kněz a psal německy.
V Jánu Kollárovi a Františku Palackém
vidí autor představitele dvou alternativ
českého patriotismu, jak to odpovídá ide
jím panslavismu a austroslavismu - oba
však patři k myšlenkovým předbojovníkům „české otázky“ O Palackém říká
Mácha, že „viděl v duchu české reforma
ce vrchol humanitní ideje v samostatném
rozvoji české kultury, podceňoval však
význam katolické tradice “ Zvláštní kapi
tolu věnuje autor vlivu Artura Schopenhauerajnapř ve filozofii Miroslava Tyrše)
v českých zemích Podrobně rozebírá
zejména fiozofii hegelianismu a herbartismu, i další proudy.

ka, jimiž věnuje celou polovinu své roz
sáhlé knihy Jeho analýza je ostře kritic
ká, fascinuje však svou nepředpojatosti
a zřejmým bojem autora se sebou sa
mým, o skutečné pochopení významu
Masarykovi osobnosti. Mácha napadá
především kultický nimbus, který se vyt
vořil kolem Masarykova jménapor. 1918,
a který, dle autorova mínění, Masaryko
vi spise uškodil než prospěl. Mácha kla
de otazník i za Masarykovu koncepci čes
koslovenského státu a navrací diskusi ko
lem „nové Evropy“ tam, kde byla na konci
první světové války, včetně politické al
ternativy „podunajské federace".
Máchova kniha je vybavena rozsáhlou,
svým způsobem jedinečnou bibliografií
a instruktivním jmenným rejstříkem.
Karel Mácha stěží nalezne souhlas
u staromilců a lokálních patriotů. Jeho
kniha však zasazuje česke duchovní dě
jiny do celoevropských souvislostí a po
souvá tak „českou otázku" do středu
i dnes velmi aktuálních problémů české
i německé kultury.

HARRY HOCHFELDER
Londýn
(přeložila Blanka Beji: zkráceno pro PL)

Velmi podrobně se Mácha zabývá filozo
fickými a politickými názory T G Masary-

o

SOUKROMÝ KONCERN v oblasti tele
vize. tisku, propagace a public relations
vzniká v Budapešti v madarsko-západoněmecké kooperaci Iniciátorem byl Jo
sef von Ferenczy, rodák z Kecskemetu,
literární agent a podnikatel, který žije od
roku 1951 v Mnichově. Koncern by chtěl
převzít třetí program madarské televize.

Kacířské eseje o filozofii dějin
Jan Patočka: „Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte“,
hrsg. von K.Nellen und J.Němec; Klett-Cotta Verlag Stuttgart 1988,
497 str.
Jako druhý svazek německých Vybra
ných spisů českého filozofa vyšlo nyní
třicet esejů, vzniklých v 30. až 70. le
tech. Pod názvem „Kacířské eseje o fi
lozofii dějin“ vyšel v Edíci Petlice 1975
soubor Patočkových prací, který pak
1980 vydalo tiskem nakladatelství Arkýř
v Mnichově Čeští čtenáři mají tedy
k dispozici většinu textů z německého
svazku v české verzi Vydavatelé však
pro německé vydáni texty redakčně upra
vili a přidali poznámkový aparát.
Úvod napsal známý filozof Paul Ricoeur
- jeho text je zajímavý i pro české čte
náře. Poukazuje na souvislost politiky,
filozofie a dějin, jež se v úvahách čes
kého filozofa spojují ve skutečný osud
Evropanů. Autor úvodu konstatuje, že
se Patočka nejen nadobro vzdálil mar
xismu. nýbrž že ještě radikálněji opustil
Husserlovo a Heideggrovo nazírání na
dějinný vývoj. Ricoeur už neříká, že fenomenolog Patočka tím vlastně opouští
fenomenologii. Sám se cítil kacířem proto „kacířské eseje“.
Především esej „Mají dějiny smysl?” je

zcela moderní, neboť Patočka se opráv
něně ptá. co znamena slovo „smysl".
(Se stejným oprávněním by bylo možné
položit si otázku „Maji dějiny literatury
smysl?" Naivní kritikové autorů dějin li
teratury se takovou drobností jako je vý
znam výpovědi „smysl dějin literatury"
nebo „vývojová linie dějin české litera
tury“ nezabývají. Třeba si někdy přeč
tou Patočku).

Ricoeur oprávněně chápe Patočku jako
sokratika a úvod konči slovy: „Avšak po
litický sokratismus - má vůbec šanci?
To je ta nejradikálnějši otázka, kterou
dnes západní Evropa může převzít ze
srdce onoho prostoru, který ještě nedáv
no byl střední Evropou. Patočkův vývoj
- vpřed nebo nazpět? - od freiburské
fenomenologie k sokratismu je doku
mentován druhým svazkem jeho němec
ky vydávaných Vybraných spisů. „Kacíř
ské eseje" ovšem nic definitivné neřeší
- zato neobyčejně naléhavě vedou zpět
ke studiu faktů. A k závěrům, které tyto
fakty mají především pro politiku. Politi
ku je možné dělat bez toho, že by se

politikové zabývali filozofii dějin. To
ovšem znamená, že nějakou hotovou fi
lozofií dějin mimoděk převzali. Není tře
ba dokazovat, že si pak bez uvažování
zpravidla vyberou tu nejhorší filozofii dě
jin, která je právě na trhu.
Patočka nikde neříká, že dnešní politi
ka se zítra stane dějinami - pro něho je
to banální zjištění. A neřika, že i nej
hloupější politik se řídí nějakou filozofii,
byť byla sebeprimitivnějši. I to je pro
Patočku samozřejmé. Jemu jde - jak
konstatoval Ricoeur - o politický sokra
tismus. čili o filozofické promýšleni
aktuální politiky, a tím dějinného vývoje
z hlediska budoucích generaci. Ricoeur
se domnívá, že sokratický impuls by mě
la západní Evropa od středoevropského
filozofa Patočky převzít. Ricoeur je zřej
mě velký idealista, domnívá-li se. že vět
šina západních politiků by byla schopna
filozofické reflexe.
Pokud jde o dnešní středoevropské po
litiky u moci na východ od Šumavy se
dá říct, že požadavek filozofické refle
xe nad jejich vlastní politikou by spadl
rovnou do oblasti černého humoru. Po
pravdě je ovšem nutno říct, že ani Pa
točka, ani Ricoeur si v tomto ohledu žád
né iluze nedělali.

ANTONÍN MĚŠŤAN

BOHUMIL HRABAL 75
DOBY SE MĚN! a změna je život,
a proč si lámat hlavy nad tím, jestli se ty
doby mění k horšímu. Ale ironie je v tom,
že se rapidně zhoršuji podmínky pro ži
vot člověka na tomto světě. Změnit je
může zase jen ten, kdo má sílu žít. Do
by se mění například i vtom, že když
jsem před pěti lety napsal tehdy ještě
v Mladé frontě medailon k Hrabalovým
sedmdesátinám, seškrtali mi ho na pou
hou glosu lidé, kteříjsou dnes už ústřed
ními tajemníky a bůnvíčimještě, protože
na to nebyla doba. Zřejme nebyla doba
ani k udeteni sebemenších spisovatel
ských poct člověku Hrabalovi, jehož kni
hy ve světě byly oceňovány významný
mi cenami. Jak ten čas letí! Víme my
vůbec, co bude za pár let, my pábítelé jedni zklamaní a rezignující a druzi trva
le ve stavu milostného očekáváni velkých
událostí? Aby se na nás nevztahovala
slova básníka Bondyho z Klubů poezie:
.A hele, hrdina moderní doby, aby to do
táhl na hranici svýho charakteru, musí
bejt sakra psychopat... “
JAROSLAV HOLOUBEK
Kmen 12/89, Praha

PRÁVO LIDU 2/89
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POHLEDNÝ ovdověly Cech 34/162 s šesti Ie
tou dcerkou, něm. obě., existenčně dobře za
jištěný, hledá pěknou a hodnou přítelkyni do
30 let k společnému životu, připadne i žadatelku o azyl Foto vrátím .Bavorsko' 9128

STAVEBNÝ TECHNIK 33/197, bez závázkov
v USA. so všestr záujmami. rád sa zoznámi so športovo založ vys a štíhlou ženou
medzi 18-28 r nar. v známem Strelca (nov.dec.) Najdem Ta touto formou kontaktu pre
spoločný život"’ Foto vyměním alebo vrátím.
„Střelec hláda strelkyňu" 9129
OSAMĚLI KRAJANIA pensisti/penslstky ži
júci mimo vlastí - ak máte záujem o spoloč
nu dovolenku za účelom nadvazovania
známosti, pište na zn „Optimista“9130
žijúci

POHLEDNÝ „ON“, 43/176/72, modrooký,
svob.a neváz., s čs a něm, st.občanstvím hle
dá hezkou intel, přítelkyni 28-35 let z CSSR
nebo zbytku světa k vážnějším záměrům, .Při
ledu si pro Tebe kamkoliv“ 9133
INTELIGENTNÍ ŽENA Všestranných zájmů,
60. hezká, dobrá kuchařka, ráda by se sez
námila s intel. seriozním mužem. Žiji vKalifornii, „Jen čestně“9134
POHLEDNÁ INŽENÝRKA z Prahy. 42,chtěla
by si dopisovat s krajanem kdekoliv ve světě
za účelem vážného seznámení ..Okno do
světa“ 9135

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
ENGINEER + TRADESMAN, zdatný, kultivo
vaný, lyžař, hledá partnerku (30 - 40) do Ka
nady nebo na sever USA. .Sportem ku zdraví“
9201
KDO POMŮŽE SŇATKEM (dítě vítáno) třeba
i formálním, anebo sponzorováním, radou ne
bo skutkem dostat se do USA nebo do Kana
dy všestrannému pracovitému Plzeňákovi, 24,
nar. ve znamení Panny, s praxí v elektrotechni
ce a autoopravárenství? Cekám v Německu
.Zaplatím“9202
DIPL.ING.EL. 39/176, tmavovl. svob. katolík.
jižníNěmecko.hledásympat.partnerkusesmyslem pro umění, přírodu a rodinu, .Odevšad“
9203
POHLEDNÁ ŠTÍHLÁ tmav. blondýnka. VS
166/33, ř.k. ráda pozná intel. partnera se smy
slem pro humor, přírodu a rodinu. .Prosím lo
to“ 9204
SLOVÁK, 20/177, blond, pracovitý, nefajčiar.
čakajúcí na azyl, hladá Čechoslovačku s ame
rickým alebo německým občianstvom. Prosím
foto - vrátím. .Pre všetko" 9205
ČECH 33/187 hledá k váž. seznámení české
děvče do 30 let, se smyslem pro rodinný život.
Mým koníčkem je hudba,cestováni a vůbec vše
zajímavé a pěkné. Ozveš se mi? Foto vítáno čestně vrátím. .Frankfurt a široké okolí“ 9206
HLEDÁM MUŽE do 40 r„ který se ničeho ne
bojí, má smysl pro humor, velkorysost a dobro
družství a chtěl by žít naplno s hezkou blond
ženskou, které ke štěstí chybí právě jen pořád
ný chlap .Rakousko není podmínkou“ 9207
LÉKAŠKA,vdova 43/165. přitažlivého zevněj
šku, seznámí se ráda s charakterním protěj
škem. který si při zdolávání drsné životní rea
lity zachoval pro soukromí aspoň pár ideálů
a optimismu. .SRN ■ NRW" 9208
SLOVENKA, 60, žijící v Praze ráda by si do
pisovala se starším mužem v zámoří. Ceká
mne cesta do USA v příštím roce, proto hle
dám krajana, který by mi mohl dělat průvodce
při návštěvě Ameriky. Pište na adr.: Helena
Jurová, U družstva Ideál 7, CS-140 00 Praha
4 Nusle. 9209
NAJDE JEšTé rozved, sportovně založený ne
kuřák. 57/170. milou partnerku a kamarádku
pro společnou cestu životem? .švýcarsko ne
nípodmínkou“ 9210
SLOVENKA, 42. rozv.. šikovná, pracovitá
a pěkná, so zmyslom pre domácnosť ale aj pre
společenský život, so záujmami o hudbu, umeme, prirodu a cestovanie, tč. žijúca v SRN hla
dá priatelá - partnera v Austrálii alebo v Ame
rika .Spoločné štestie’ 9211
SMUTNÁ A OSAMĚLÁ Moravanka (Italo-Australanka), nyní v Římě, atraktivní 37/174, hle
dá rozumného partnera, který by se chtěl při
stěhovat na jih Evropy“ 9212
ŽIJI V USA a rád bych poznal inteligentní že
nu 38-45letou se smyslem pro humor, pro spoléčný vandr životem._Z USA i z Evropy 9213

ROMANTICKÁ, jemná blondýna 29/175/63 ze
Švýcarska hledá pro společnou cestu životem
správného a inteligentního kluka se smyslem
pro humor. Taky rád cestuješ? Prosím foto, vrá
tím. .Chci se s Tebou smán 9214
PRO SVOU MÁMU, 41/178 VŠ. mluvicí dob
ře německy (zatim v CSSR) hledám upřímné
ho muže, žiji ve Švýcarsku a nechá mít má
mu samotnou .za ostnatým drátem“ 9215
ČEŠKA. 47, žijící v SNR. hledá touto cestou
přítele do pohody i nepohody kdekoliv na svě
tě. Zn .Samota tíži“ 9216
SLOVÁK 35/185/85 Žijúa na penzióne
v Rakúsku s 9ročným synom híadá pnjemnú,
sympatickú mladú Ženu pre spoločný život v tro
jící. Dieta rád uvítám. .Verim na dialky“ 9217

KDO MA RAD vysokohorskou tunstiku a po
tápém. ozvěte se v Německu. Tel (09561) 26
659 Zn .Mám obytny vuz pro pět osob" 9101
ZDENĚK. 31 185 ing z Prahy sportovně za
lož nekuřák, zatím v SRN. hledá Češku ne
bo Slovenku pro ..společný život v JAR 9102

ČEŠKA, 40. hledá kontakt s Cechy a Slová
ky ..z Essenu a okoli" 9103
ČECHOŠVÝCAR 54/177/78. VŠ, (téměř) roz
ved . nadšeny tenista a lyžař hledá přítelky
ni s podobnými zájmy do 46 let .Nemusí byt
ze Švýcarska 9105

ČECH 35/170 se zájmem o literaturu, žijici ve
Vídni, hledá dívku, která je také sama. Prosím
foto .Národnost nerozhoduje" 9106

DVAATŘICETILETÝ VŠ zatím žijící v ČSSR
bez zavazků. nekuřák, hledá dívku žijící
v SRN. Smysl pro kulturu a spon. .Profesio
nální hudebník“ 9107

KDO POMŮŽE SŇATKEM najit novy domov
v Německu Moravákovi (SŠ. 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/ednání" 9108
HLEDÁM ŽENU, která žije v Austrálii nebo by
tam chtěla žít Jsem Pražák 42/180, s jedenáctiletou dcerou ve vlastní péči, žiji od r. 1988
v Rakousku .Novy život s klokany 9111
STAROEMIGRANT. 58/177 nekuřák ač ne
volný a zaneprázdněny, přesto hledá milou
a romantickou přítelkyni do 60 let. pokud
možno v okruhu Nonmberka. se kterou by se
mohl pocvičit v češtině .Těším se na každý
dopis“ 9114
MORAVANKA německého původu, vdova
59/160 žijící blízko Nonmberka, hledá upřím
ného muže pro krásny podzim života. Vzatemné porozumění" 9115

LÉKAŘ Z PRAHY, 27/183/75, blond sport
typ. tč. v Německu, se zájmem o cestováni,
hudbu, knihy (a vše hezké) hledá Tebel Foto
vítáno. ..USA Kanada ■ není podmínkou" 9116

HUDBA, POEZIE, sport, příroda - vše je hez
či ve dvou, lépe se také zvládnou životni těž
kosti VŠ, zdráv a v dobré kondici i když 60.
162/62. něm obč., nekuřák, hledá vhodnou
partnerku v jižním Ňěmecku nebo Švýcarsku
„Táborák pri kytaře“ 9117
MORAVÁK VE ŠVÝCARSKU, 31/173 VŠ, ži
jící blízko Curychu hledá zcela obyčejný pro
tějšek Příležitost dělá zloděje ..Pracovitémají
přednost“ 9120

PRÍTELKYNIa kamarádku pok možno z Hessenska (není podm.) hledá SŠ 26/190. „Nejra
ději zůstat svobodny na věčné časy“ 9121
KRAJANE v Africe. Asii. Jižní Americe a mi
moevropských ostrovech, ozvěte sel Hledám
kontakty za nejrúznějšim účelem - dopisová
ní, seznámení, cestováni, obchod apod. ..Jsem
z Kalifornie" 9122
NEZÁVISLÁ VŠ mnohostranných zájmu
a možnosti hledá jen seriozního krajana-přitele nejradéji v Beneluxu a jeho sousedství.
„Společné do další padesátky" 9123
SYMPATICKÁ ŮRADNIČKA, rozv 56/166/67.
híadá spoíahlivého, čestného, mtehgentného
pnateía .len v Nemecku" 9124

SVOBODNÝ VŠ 30/182 atraktivní sportovec
hledá přítelkyni pro život. Dělám hodné sport,
ale chybí mi laska Najdu Tě’ Prosím toto
..Čekám“ 9125

KDO POMŮŽE SŇATKEM dvacetiletému, kte
rý žije v Německu bez azylu? ..Hledáni/istoíy"9136

NASTAVAJiCl BIOTECHNIK (24). něm obč ,
hledá dívku k dopisování, telefonováni, přátel
ství - a možná i vic ..Inteligence před krásou"
9137

NEKUfiAK.38, něm obč . pracující v malém
hotelu ve Schwarzwaldu. rad by se seznámil
s pěknou a milou krajankou, kterou také tíží
samota Rád chodím na vylety a procházky,
v zimě na běžkách ..Potkám stěsti?“ 9138

SEZNÁMENI se ženou štíhlé postavy hledá
obyčejný kluk 39/166 žijící ve Svédsku „Od
povím všem' 9140
CECH VYŠŠÍ POSTAVY, 30. hledá upřímnou
partnerku, nejradéji v Kanadě Stav, národ
nost. vzděláni ani věk nerozhoduji Foto rád
vyměním. „Jen vážně nabídky" 9144
PRO MAMINKU V ČSSR, 45, učitelku, mír
nou a pracovitou, hledám životního partneraAmericana s alespoň částečnou znalostí
českého jazyka Pouze vážné nabídky .Dce
ra z USA"9145
STUDENT VŠ V CSSR, sportovní typ. hledá
dívku k dopisováni odkudkoliv .Německy, čes
ky. částečné anglicky 9146

TATÍNEK S DĚTMI hledají zlatou mámu se
smyslem pro uměni a podnikáni .Arizona od
Mrstíka. USA " 9147
ŽIJI TRl ROKY V USA, je mi 35. sportuji, mi
luji přírodu a možná budu Tebe. Peter“9148
SYMPATICKÁ, HEZKÁ Moravanka, 26/167
rozved., bez děti, žijící ještě v ČSR. hledá čes
tného, vzdělaného á podnikavého přítele
z USA nebo Kanady za účelem seznámeni
.Novy 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 ČEŠKU se smyslem pro
humor a se zájmem o liter a umění, fin. ne
závislou. s řid průkazem jako partnerku
pro spol podnikáni hledá zcestovalý Čech
53/167 s německým obč , nekuřák Foto
vrátím Zn “Kolín" 8401

VĚŘÍCÍ DÍVKU mluvící česky hledá muž
32/176 s něm st obč.. se zájmem o liter.
umění a náboženství “Víra, láska, naděje”
8402
TOLERANTNÍ MLADÝ MUŽ, 27. všestr záj
mů hledá divku/ženu do 40 let. Adr Petr
Erlebach, Hauptstr 25, D-7034 Gártringen
(8403)

HISTORIČKA nalevo od středu 40. se šesti
letým synem, zájem o hudbu, knihy, cesto
vání. 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 Harmonicky 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 mužes lás
kou k přírodě, zvířatům, vztahem ke kul
tuře a cestováni "Nejradéji Bonn a okolí,
není podm " 8408

Čtyř- až šestinásobné zvětšení kapitálu!
Zamýšlíte podnikat? Chcete si za nízkých úrokových sazeb peníze
půjčit a na vysoké je ukládat?
Švýcarské bankovnictví a pojišťovnictví skytá nejvyšší možnou zá
ruku solidnosti a bezpečí. Nejsme vázáni žádnou společností: může
te se spolehnout, že Varn objektivně poradíme spojeni, které je pro
Vás osobně nejvýhodnější.
Velice záleží na tom, do jakých rukou se dostanete, kam sahají
možnosti příslušného pracovníka.
Znáte desatero výhod POJIŠTĚNÍ VA ŠEHO KA PITÁ L O VĚHO SPO
ŘENI VE ŠVÝCARSKU? Víte jak splátky z ciziny do Švýcarska
platit, jaká skladba pojistky je pro Vás osobně nejvýhodnější?
Rádi Vám vše vysvětlíme v naší mateřštině, rádi Varn neutrálně po

radíme.

WVWWWAW

rasoBra

Uáš Hubert Pazdera
10/ Versicherungs- Fmonz- und Unternehmensberotung
sowie ímmobilienhondel und Vermittlung

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

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 Čechy 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 získání půjčky a na co je třeba dát pozor při hledání bytu.
Zprostředkujeme Vám právní pomoc při otvírání lékařské praxe či
zakládáni 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
PRIATELKU v okolí Norinbergu hladá 60
ročný" 8409

KULTIVOVANÉHO MUŽE pro spolužiti
v SRN Švýcarsku, Rakousku hledá VŠ
66/165/68, dosud ve vlasti “Intelektuálka
i hospodyně"8410
LINGVISTKA v Británii. 40/166. pohledná,
se zájmem o sport literaturu, malování hle
dá vzdělaného VŠ do 45 nejradéji z USA
nebo Kanady "Cestování ve dvou" 8411

Pojištění

HOLKY A KLUCI od 13 do 17 let, chtél bych
si s vámi dopisovat Jsem Moravák 16/165.
sportovní typ. bydlím v SRN Odepíši všem
a kamkoliv" 8413

ODBORNÉ, NEZÁVAZNÉ, SERIÓZNĚ poradí našim krajanům ve Švýcarsku v jakýchkoli
pojišťovacích otázkách Karel Kukal.
HELVETIA - Versicherungen. Hungerbergstr.
27/16. CH-8046 Zúrich, tel. (01) 209 54 94
SERIÓZNÍ POJIŠTĚNI VŠEHO DRUHU ve
Spolkové republice Německo: Zdeněk Kedr o u t e k, Kurfúrstenstr 16, D-8034 Germenng bei Múnchen, tel. (089) 841 40 18
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ pojistíme řidičům z po
voláni t amatérům. Informace: Agentur Pazde
ra, Kreutzplatz 20, CH 8008 Zúrich , tel (01)
932 32 22.

PŘÁTELE, nejradéji ze Severního PoryniVestfálska. hledá Češka z Wuppertalu, 23.
ke společnému podnikání a "kláboseni po
česku" 8414

STOPROCENTNÍ

MAGISTRA FARMACIE žijící v českosl.
45/170/70. dobrá hospodyně, hledá kulti
vovaného partnera "v SRN nebo Rakousku"
8412

DVA ČECHOSLOVÁCI, 25/175 a 20/175
sport založení, nyní v Rakousku hledají
dvě dívky pro hezčí čekáni do zámoří "Spo
lečný Silvestr" 8415
SVOBODNY 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 Čechoameričanka, 58, hledá muže k váž seznámení,
naroz ve znamení Panny nebo Kozoroha
Nejraději z Evropy" 8417
ŽIVOTNI PARTNERKU hledá SŠ 38/176
žijici v ČSR se smyslem pro humor, odkud
koliv ze záp Evropy, dítě není překážkou
"Chci se zbavit samoty" 8419
ING. VO VIEDNI, 31/172, štíhle) postavy,
bez závázkov, veselej povahy, so smyslom
pre rodin život, všestran záujmami a chuťou
do života hFadá touto cestou partnera na
spoločnú dráhu životom "Ponuky zozámoría vítané!" 8420

SLOVÁK, SŠ 19/179. čakajúcí na rak azyl
hladá sympatická pnatelku do 25 rokov
Foto vitané, "Odpovlem 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?
"Medicus43 9 " 8434
ČECH 40/165, vl vinou rozved., dva roky v
Bavorsku, hledá protějšek nejen na nedělí.
"Začínat znovu” 8435

MODROOKÝ pohledný VŠ 27/174/72, pův z
Moravy, německý azyl, hledá dívku, kterou
chce mít rád. Máš-h ráda vše co je pěkné,
líbí se Ti sport a nebojíš se, tak mi napiš!
"Nejradéji Bavorsko, odpovím všem" 8437
PRÁVNÍK, 34/176. dosud svobodny, se
znalosti němčiny a franštiny. žijící ještě
v ČSSR. s všestran zájmy, hledá přítelkyni
z druhé strany" I k vážnějším záměrům "Ná
rodnost nerozhoduje" č 8207
SEZNAMOVACÍ INZERÁTY jsou bezplatná
služba, kterou poskytujeme naším osamě
lým předplatitelům — je zahrnuta v uhra
zeném ročním předplatném Práva lidu,
které činí 20.- DM Pro nečlenáře PL činí
poplatek za otištění inzerátu nepřesahující
ho 5 tiskových řádků jednorázové DM 30,nebo ekvivalent v Jiných měnách, za dvojí
otištění DM 50 - nebo protihodnotu Za kaž
dý řádek přesahující paušální počet pěti
účtujeme DM 3.-

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

PŘEDÁM V ČSSR 10 km od Bratislavy rodin
ný dom - 5 izieb, kuchyňa, kúpelňa. 2 WC,
sušiareň. Dom má vlastně plynové kurenie. Polovica domu je podpivničena Pri dome je dvojizbová chata a záhrada. Celá plocha pozem
ku = 10 árov ZN .Dohoda“
NA PRODEJ: Studio La Pedrera 32 m2. nové,
nezařízené, jen s lednicí, v krajanském stře
disku DENIA .Pro nemoc“

— a okamžité financování nemo
vitostí (bytů, domů, pozemků,
firem);
— zajliténí v připadá nemoci, nezaméstnanostl, atáři, pracovní
neschopností;
— půjčky a pojláténl váeho druhu
nabízí: Zdenék Kedroutek, Kurtúrstenstr. 16, D-8034 Germerlng bel
Múnchen, tel. (089) 841 40 18
ČAKÁTE NÁVŠTĚVU z Českosloven
ska alebo iného štátu? Iste Vám pride
vhod možnost výhodné uzavriet ne
mocenské a úrazové poistenie (nie
je věková hranica). Informujte sa na
adr. Vladimír Sýkora. 1501 Stearns
Hill Road. Waltham, MA 02154, USA.
tel (617) 647-0135 Služba 24 hodin
denne, 365 dní do roka

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 nový
s vlastními motivy. Pracuji levné, spolehlivé,
čistě a rychle. Německo, tel.(40) 851 13 89.
MAŠINKA KAPUT? Zlaté české ruce opraví
kdeco - např rozbitou pračku, myčku a jiné
spotřebiče - odborně, rychle, levně, pokud
bydlíte v Kolíně n.R. a okoli.
Tel. (0221) 88 18 40.

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 Lipták, odb. lekár pre vnútorne
choroby. Zelínkagasse 12. A-1010 Wien, tel
(0222) 533 58 34
Dr. med. Katarina Matěj, dětská lekárka, Kel
ner Str. 28. D-5600 Wuppertal 1. tel (0202) 42
1500
MUDr. Aleš Novotný, odb ženský lěkař, zá
stupce šéflékaře gyn -porod odd v D-8180
Tegernsee. 50 km od Mnichova Tel. (08022)
401 /nemocnice/.
MUDr. Stanislav Štěrba, umv doc., odb. lé
kař pro vnitř, choroby, Simmennger Hauptstr.
80. A-1110 Wien, tel (0222) 74 12 08
Dr.(CS) Ivan Třešňák, stomatolog se specia
lizací implantologie, parodontologie Asistent
v praxi J. Spira, Neusser Str. 2. D-5000 Kóln
I.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. Svétomír Wolt, odb. lékař pro dermatologií a venerologii. Althofstr. 46. D-4330
Múhlheim-Ruhr. tel. (0208) 36 09 08
Dr.med. Otakar Zoufalý sen.,
Dr. med. Otakar Zoufalý jun., praktičtí lékaři,
Brenzstr. 2. D-7265 Neubulach 1, tel. (07053)
60 80
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KDYŽ UMÍRAL KOCOUR
Jedné z našich koček se něco stalo
Koček máme osm, čas od času taky
dvanáct A v sobotu přišel Jeff, což je
náš soused, jeden z našich sousedů.
Jeff je přesné to, čemu se říká plno
krevný Američan Když ho poprvé uvi
děla moje sedmnáctiletá dcera v neoprénové surfařské kombinéze, pravila,
že je cute Totéž pravily všechny její
spolužačky a prudce se rozzářily Cute
se dá přeložit jako čiman. ale to neměly
tyhle středoškolské výrostkyně na
mysli.

MILAN KUNC: Odpočívající voják, 1982

VODKA Z PILIN
Známý a neobyčejně populární sovětský autor songů Vysockij v jednom ze
svých textů ze šedesátých let napsal, že se sovětská vodka dělá z pilin.
Považoval jsem to za smělý básnický obraz. Pak jsem četl texty součas
ných sovětských prozaiků a zjistil jsem, že vodce se tam často říká „sucok", to znamená souček nebo větyvka. To už neznělo jako básnický obraz
a tak jsem za věci šel.
Dalo to hodně práce, ale našel isem, co
jsem hledal. Ruská vodka se kdysi vyrá
běla jen z obilí A protože se odedávna
vodky pilo hodně, celá jedna čtvrtina
obilí, jež měl Sovětský svaz k dispozici
v šedesátých letech, se spotřebovala na
výrobu tohoto vpravdě .tekutého chleba"
Jenže od roku 1962 sověti musí dovážet
ze Západu - hlavně ze Spojených států
-velké množství obilí za devizy a tak by
lo zřejmé, že dojde ke snaze omezit vý
robu vodky z obilovin. Nejjednodušsí
a nejlevněisí by bylo vyrábětji ze synte
tického alkoholu.Destilací dřeva se dá
takový alkohol vyrobit - je ovšem zdraví
velmi škodlivý, má nepříjemnou chuť
a zapáchá. Presto se Chruščov rozhodl
zdravotně závadný syntetický alkohol po
tají přimíchávat do ruské vodky. Jenže
podle ruského přísloví .sídla v pytli neu
tajíš" se začaly šířit zprávy o tom, že
vodka se vyrábí z pilin a ruští vtipálkové
jí začali říkat .souček". Upovídaný Nikita Chruščov to nevydržel a za vídeňské
schůzky s prezidentem Kennedym v ro
ce 1961 se užaslému Američanovi po
chlubil, že v Sovětském svazu se zača
la vyrábět vodka ze syntetického alkoho
lu a brzy prý bude dokonce vyvinuta
metoda na výrobu vodky z přírodního
plynu. Jak se později proslechlo, na Kamcatce byl skutečně vybudován celý zá
vod na výrobu vodky ze syntetického al
koholu. Po Chruščovové pádu byla tato
výroba údajně zastavena.
Vodka se s průběhem doby stala bezmá
la problémem číslo jedna pro sovětské
vedení. Asi 11% daňových příjmů plyne
do státní pokladny z prodeje vodky, takže
plánovači s touto nezanedbatelnou su
mou najisto počítají při úvahách o výda■ jích v ráma státního rozpočtu Jenže ško
dy z nadměrného pití vodky ajiných des
tilátů jsou nedozírné: vysoka úmrtnost,
narušené zdraví, časté úrazy, vzrůstající
zločinnost, rozvrat rodin, klesající pracov
ní schopnost dělníků a zaměstnanců, ne
splněny výrobní plán a mizerná kvalita
výrobku To je vyčet jen těch nejdůležitejších negativních důsledků vzrůstající
ho alkoholismu Sovětští ekonomové
usoudili v polovině sedmdesátých let, že
kdyby se podařilo alkoholismus od
stranit, stoupla by výroba v Sovět
ském svazu o 10%.
Hledaly se ovšem už dávno cesty, jak
snížit konzum vodky. V roce 1960 se je
jí cena naráz zvýšila o 20%. A od té do
by její cena stále stoupá, dnes už na ně
kolikanásobek Jenže alkoholika cena
neodradí - ušetří někde jinde, vypůjči si
nebo peníze či vodku ukradne, ale svou
dávku jedu musí dostat. To je jeden z dů
vodů, proč se dosud všechna zvýšení
cen vodky minula s cílem. Druhý, ještě
závažnější důvod ie, že stoupne-li cena
vodky nad určitou hranici, odpoví obyva...NAVŠTIVIT rodnou zemi je právo
každého člověka, ale po břiše tam nepolezem
Stanislav Rěiniš
v Reportéru 5/88

telstvo ilegální domáckou výrobou desti
látu, takzvaného samohonu. Podle ná
zoru sovětských odborníků konzumova
lo městské obyvatelstvo Sovětského
svazu před příchodem Gorbačova k mo
cí ze 70% vodku vyrobenou ve státních
podnicích a z 30% ilegálně vyrobený samohon. Na venkově byl podíl samoho
nu ještě značně vyšší. A od začátku Gorbacovovy éry spotřeba samohonu vyros
tla do závratné výše.
Samohon není zrovna nejchutnější nápoj
a zdraví ovšem také neprospívá. Jenže
vykládejte to alkoholikům. Naprostá vět
šina samohonu se vyrábí z cukru - z jed
noho kila cukru se vydestiluje necelý litr
samohonu, který obsahuje asi 40% alko
holu. Gorbačovova akce proti vysokému
konzumu vodky vedla k tomu, ze ze so
větských obchodů zmizel cukr. Nikdo si
samozřejmě nemyslí, že by sovětští ob
čané náhle zatoužili osladit si život vel
kým množstvím kupovaného cukru. Ne
jen odborníci vědí, že každý milión kilo
gramů navíc koupeného cukru znamená,
ze se vypilo milión litrů samohonu. Při
tom spotřebitelé tvrdí, že podomácku vy
robený samohon je pořád ještě mnohem
levnější než statné vyráběná vodka.
A hlavně je prý samohon chutnější, pro
tože prý se ve státní vodce čím dal tím
víc cítí onen syntetický alkohol, takže se
jí i nadále říká „souček"
Nejvíc vodky a samohonu se vypije ve
slovanských a pobaltských republikách
Sovětského svazu, nejmíň v mohamedánských aziiských republikách. Pije se
ale všude, také v sovětské armádě Nej
hůř na tom byli sovětští vojáci v Afgánistánu: sovětské velení jim vodku nedodá
valo, samohon si vyrobit nemohli a v mohamedánské zemi destiláty ani legálně,
ani na čemém trhu nedostali Na útrapy
nebezpečného života v okupované zemi
sovětští vojáci nemohli zapomenout tím,
že by se pořádné napili - a tak houfně
přešli na drogy, které na čemém trhu do
stali. Po demobilizaci si doma sotva dro
gu odpustí. A samohonem možná také
nepohrdou.
Gorbačov omezil prodej vodky a prudce
zvýšil její cenu. Jenže konzum alkoholu
nadále stoupá, především toho pokout
ně vyrobeného Nedávno zmizel cukr,
klesl daňový příjem z prodej státní vod
ky a stouplo užívání drog Alkoholismus
vstoupil do nové, ještě nebezpečnější fá
ze Vodka, ta kvalitní i onen .souček", se
spolu se samohonem stala jedním z nej
větších nepřátel Gorbačovovy perestrojky. Kdo může v takovéto situaa po
radit něco účinného? Samozřejmě, mohl
by zavést prodej cukru na přiděl, aby se
tak omezila výroba samohonu. Jenže pak
se bude vyrábět ještě horší a nezdravěj
ší samohon z jiných surovin, například
z brambor A dokonce možná i z pilin.
Opravdu, Sovětskému svazu není lehké
vládnout - a ještě nesnadnější je zvítě
zit nad jeho stále hrozivější metlou, nad
rychle vzrůstajícím alkoholismem.

ANTONÍN MĚŠŤAN

Jeff je bezesporu dobře vypadající
mladý muž. a navíc žádný krasoblb.
Kromě surfařem se taky potápí, a tuhle
rm přinesl z potápěni dvacetikilové
vědro mořských ryb. Jako sousedský
dáreček Nevýhoda je v tom, že jsouc
zrozena ve vnitrozemské zemi, nevím
jak s mořskými rybami nakládat. Nic
méně uznáte, že to bylo od Jeffa milé.
Tentokrát Jeff nepřinesl ryby, ani nebyl
v neoprénovém oblečku, ale přišel
oznámit, že jedna z našich koček není
v pořádku. Přesněji řečeno, že leží u něj
na zahrádce a je po ni.
Jeff se mýlil. Po kočceješté nebylo, ale
neměla do toho daleko. Vzala jsem ji
domů a věděla jsem, že můj víkend je
v pekle.
Jeff vypadal poněkud nesvůj, spíše
rozčilený, a ne, že by měl něco proti
kočkám, i když jsem ho jednou viděla,
jak ulomil ze střechy kus šindele a hodil
ho na skupinu koček, které se, neboťto
bylo zjara, nechovaly právě decentně,
a to vše na veřejné ulici počestného
předměstí Jeff to prosté nemohl po
kládat za správně a tak si byl v rámci
nápravy kočičích mravů a veřejné
mravnosti ochoten poničit střechu.
Sobota byla v pekle, nejen kvůli kocou
rovi, který toho měl po setkání s něja
kým automobilem zřejmě právě dost,
ale taky proto, že Jan, což není kocour,
ale náhodou posledních dvacet let můj
muž, začal být kvůli tomu napůl přeje
tému kocourovi pěkné hysterický. Jan
si svou totální oddanost a lásku vůči
psům, kočkám a koním přivezl už ze
staré Evropy, kde se to, na rozdíl od
Ameriky, pokládá za nenormální, pří
padně nebezpečné a za příznak nedospělosti.
Chudák kocour, ten přejetý a nedojetý.
neměl ani jméno. Koček se u nás totiž
pohybuje tolik, že většina z nich se
musí obejit beze jména; rozlišujeme je
jen podle zevnějšku a barvy. Abych
pravdu řekla, že je kocour asi přejetý,
byla Jeffova informace. Ale tenhle
nebyl Žádná rána, žádná krev. Jan
usoudil, že se nažral nějakého jedu na
krysy či na slimáky V každém případě
kocour trpěl, a to tak, že i já. s duši hu
sarské holinky, jsem trpěla s nim. Jan
byl bezmocný a tudíž se cítil špatně.
Není zvyklý být bezmocný. Vždycky
dokáže něco vymyslet, udělat, zařídit.
Je to muž akce, ale pro kocoura se zřej-

ŠKODA FAVORIT
.Srovnatelný s nejlepšími evropskými vo
zy jeho třídy," tvrdí o novém mladobole
slavském produktu československá re
klama pro západní trhy.
FAVORIT zajisté nebude favorizován do
ma - 85 tisíc Kčs se rovná příjmu čes
kého dělníka za tři roky Do Spolkové re
publiky Německo se měl vůz zprvu do
dávat za 13 tisíc marek, potom však
museli vývozci pořádně slevit, aby byli
schopni Konkurovat aspoň cenou. Dnes
je možno v Německu koupit favorita za
10 990 marek, prakticky tedy za jede
náct tisíc. (Necelé čtyn dělnické měsíč
ní platy.)
Německé motoristické časopisy si poba
veně všímají nápadné podoby nove ško
dovky s prvním Golfem ze sedmdesátých
let. podoby nejen vzhledové, nýbrž i co
do rozměrů. Píší také o tom, že na tom
to voze vydělává řada západních sub
dodavatelů. zejména Porsche, který se
postaral o tlumení hluku a vůbec o jízd
ní komfort; přesto ale je hrubší dlažba
ve voze cítit.
Záplava západních aut druhu Fiesta, Po
lo, Uno a Corsa zhýčkala milovníky men
ších aut, takže Favorit nemá zrovna snad
nou pozicí. Přesto se díky nízké vývoz
ní ceně předpokládá, že by se letos
mohlo v Německu prodat více čs. vozů
než v loňském roce. To jich bylo 2200,
což se rovná tržnímu podílu zvíci jedné
tisíciny.

Povídka Práva lidu
mě nedalo udělat nic. Samozřejmé se
s ním dalo odjet k veterináři, jenže máte
-li kolem domu na třináct koček, musí
te na tom být zatracené dobře, abyste
s každou lítal na veterinářskou pohoto
vost. Tak dobře na tom nejsme

Jan není zvyklý byt bezmocný a neumí
to Já jsem ženská, spíše křehká a nevycvičená v bojí zblízka. Neumím kungfu. ani přerazit coulové prkno malíko
vou hranou. Jsem tudíž zvyklá být čas
od času bezmocná a to mi dává silu
s katastrofami lépe vyjít
Narodila jsem se a byla vychovaná
v Evropě Dostalo se mi toho, čemu se
tak neurčitě říká všeobecně vzděláni,
takže ve skutečném životě jsem z toho
široce rozvětveného vzdělání nikdy
neměla možnost použít ani zbla. Samo
zřejmé, na intelektuálských dýchánkách za to umím říci vždy správné a
případné věci, které se hodí V Americe
navíc ješté s akcentem, který je poklá
dán za okouzlující. Nebo mi to alespoň
tvrdí, ale Američani lžou tak málo a tak
špatné, že to nejspíš myslí vážné. Z ne
dostatku široce založeného všeobec
ného vzděláni to američtí intelektuá
lové pokládají za akcent francouzský,
ale když jím to nepotvrdím, ale řeknu
jim, že je to akcent československý,
upadnou vždycky do rozpaků, protože
většina tu zemí nedovede identifikovat.
Když se dívám na různé ty televizní
soutěže, většinou, díky tomu široce
založenému všeobecnému vzdělání,
znám i většinu odpovědí, na kterých
američtí soutěžící hoří jako papír. S je
dinou výjimkou, ale taky dost široce
založenou Americký dějepis. Na čes
koslovenské škole, včetně univerzity,
tuhle historii pojímali jinak než tady
Nehledím na to jako na nedostatek, ale
nedostatek to je.
Americký život byl ovlivněn tím. co se
v této zemi už někdy stalo. Člověk si
tudíž musí umět poradit, i kdybys nebe
padaly trakaře.
Pánové, zažili jste někdy za časů své
dospělosti, že vám někdo zkroutil ruku
za zády, zatím co jste na druhé ruce
drželi malé dítě, a pravil k vám:
"Ale drahoušku, nebuď přece hyste
rická!"
Někdo, kdo má prostě náhodou větší
fyzickou silu. Nic víc, nicméně Nemlu
vím o nějakém brachiálním násilí, pá
nové. nic drastického, jen ten pocit
bezmocnosti.
Často mé napadá, jestli třeba Dostojevský, když doplňoval reálie do své fikce
Raskolnikova, a mistrovsky znázornil
osud ruského revolučního demokrata
(v předrevolučním Rusku, pochopitel
ně. v porevolučním už buď nebyli revo
luční, případně vůbec nebyli), — když
tedy Dostojevský se vši lítosti a mnoho
tvárnosti, a smyslem pro detail, popi
soval Raskolnikova, — jestlipak ho
napadlo, že ta hnusná, sobecká baba
domácí, kterási samozřejmé zasloužila
svou ránu sekyrkou mezi oči. ten ne
užitečný tvor, ta ženská k ničemu, měla
taky někdy třeba zkroucenou ruku za
zády?
Mimochodem, moje maminka, která
v tom předrevolučním Rusku žila, a
která byla z Omska, — což jak byste
měli vědět je na Sibiři, vždy vzpomínala
a k smrtí mě nudila, že jakkoli byl Dos
tojevský slušně vypadající a světový
autor, když žil ve vyhnanství v Omsku.
nechoval se právě nejlépe, protože žil
na hromádce s nějakou ženou, a nikdy
se nevzali. Pobuřovalo ji to ještě po
letech, asi jako našeho souseda Jeffa
ty mrouskajicí se kočky
Maminka k tomu ovšem v Praze nelá
mala šindele ze střechy. Jednak jsme

na Národní žádné šindele neměli, stře
cha byla vysoko a Dostojevsky se už
dávno domrouskal a ničím se po něm
hodit stejné nedalo. Sluší se dodat, že
moje maminka se provdala za mého
tatínka, když mi bylo osm let. Od Dostojevského ztráty důstojností se to
samozřejmě lišilo, byl to úplně jiný
případ a hodno ho taky jinak posuzo
vat. Jakž maminka činila Měla k tomu
dobré důvody Ale co to plácám Řeší
me případ umírajícího kocoura.
Zatím na tom byl kocour jen viditelně
velmi špatně, padal na stranu a vydával
slabé žalostné zvuky Zřejmé nervový
systém. Tudíž jed. Jan, můj manžel
posledních dvacet let, jedu sice nepožil, ale nervy má právě taky nadranc,
protože je bezmocný, Nemůže udělat
nic, čím by kocoura navrátil plnokrev
nému žití, mrouskání se a uhýbání před
olámanými šindely souseda Jeffa.
když mrouskání přeroste míru slušnos
ti. Jeffovy, ne kocourovy.

Moje přítelka Monika, která je z téže
země jako já. to všechno pozorovala
a pravila.
"Žádnému ze svých mužů jsem nikdy
nedovolila, aby se mnou takhlemluvil"
Monika je štíhlá blondýna po třicítce, a
bez ohledu na zemi původu představu
je to, čemu se říká Typická Kalifornská
Žena. Hezká, opálená, bezprostřední a
(samozřejmě) rozvedená. Bývalý man
žel si našel cosi snědého, opáleného a
blonďatého v kategorii dvacítek.

I pravila mi svým americkým jazykem,
že žádný z jejích mužů neměl dovoleno
s ní mluvit způsobem, jakým na mne
zahovořil můj muž Jan.
Není to krásné, co s námi koná život?
Monika doopravdy téměř zapomenula
svoji mateřskou řeč, doopravdy, ne
hraje sí na to, a když mluví česky, tak
používá americkou větnou skladbu,
zatímco když mluví anglicky, má taky
svůj charming accent a hromady kryptografických idiomů. Což se v Kalifornii
pokládá za O K , vážení. Protože ne
znám nikoho, kdo by byl plnokrevný
Indián; všichni v této zemi jsou plno
krevní Američané, ať už mluví jakkoli.
Všichni tří, Monika, Jan i já, jsme se
snažili přinutit kocoura k životu. Lili
jsme mu do otevřené tlamy mléko a na
cpali ho živočišným uhlím, a vzájemně
jsme při tom na sebe řvali. Taky jsme
ho uložili do krabice na slunci a ještě
přikryli. Asi za hodinu se kocour začal
vzpamatovávat. Pořád ještě žalostné
pomňoukávál, ale už byl schopen ležet
na všech čtyřech a dokonce si i lízl
mléka z přistavené misky. Na druhé
straně ovšem stále ještě vydával žalost
né zvuky a slabiny se mu třásly v ja
kýchsi křečích.
Jan zajel pro láhev kalifornského šam
paňského značky Korbel, což byli dva
bratři, kteří se zapletli roku 1848 v Pra
ze do jedné ze zpatlaných revolucí,
které se tam vždy odehrávaly, a když
pak museli utéct, zavedli si v Kalifornii
výrobu šampaňského Mimo jiné také
financovali, z toho šampaňského, stav
bu Jižní a Jihozápadní pacifické dráhy.
Takže zřejmé nedopadli nejhůř.

Nu a tohle víno jsme pili na kocourovo
zdraví, plácali nesmysly a cítili se vcel
ku dobře, bez ohledu na to, že jsme vě
děli, že zítra budeme mít z další láhve
už důkladný bolehlav.
Úplně jsme na kocoura zapomněli, až
když se na něj zeptal Jeff, kterýsi v neo
prénovém oblečku zrovna sedal do
nákladáčku a chystal se k moři. Tehdy
jsme zjistili, že kocour už to má odbyté.
Jan sebral s háků na plotě zavěšený rýč
a odebral se za dům a za chvíli si přišel
pro krabici s kocourem.

1986

Julia S. Salcherová

MlRNĚ ZKAMENĚLÝ ÚSMĚV ČSSR zachytil náš reportér při zahraničním vystou
peni kteréhosi folkloristického tělesa.
Foto: Antonín Hinšt
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TRAGICKY DOPING
XXIV. letní olympijské hry, uspořádané loni v jihokorejském Soulu
pod heslem „Harmonie mezi nebem, zemi a lidmi", vešly do sportov
ních dějin jako jedny z nejhezčích. Korea se prezentovala světu jako
moderní hospodářská velmoc a země živé, 3000 let staré kultury. Po
letech politických bojkotů, finančních potíží a sporů o amatérské pa
ragrafy proběhly hry k spokojenosti závodníků I diváků bez větších
incidentů. Kdyby nebylo dopingu...

NAVŠTIVTE ČESKOSLOVENSKÉ LÁZNĚ A ZŘÍDLA!

STO TAl NOVÍ ČTENAAl si abonovali
Právo lidu od začátku tohoto roku, z to
ho 43 v lednu, 18 v únoru, 14 v březnu
a 28 v dubnu. Za stejné období jsme zaz
namenali úbytek 15 čtenářů v důsledku
úmrtí, odstěhování neznámo kam anebo
vypovězení odběru; čistý přírůstek tudíž
činil 88 nových abonentů Přihláška
v pořadí stá v novém roce přišla od Jiří
ho Hubičky ze Švýcarska

PRÁVO LIDU
PRÁVO LIDU (založeno 1897, násilné zlik
vidováno 1948, obnoveno v exilu 1978) je
politicky spjato s Československou sociál
ní demokracii.
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DEKUJEME
Opět musíme s uznáním kvitovat vyso
kou platební morálku našich čtenářů,
kteří ihned po obdrženi složenek nebo
účtů poukázali předplatné na letošní rok
anebo vyrovnali staré nedoplatky. Srdeč
ně jim všem děkujeme, obzvláště pak
těm našim přátelům, kteří zaokrouhlili
platby směrem nahoru a přispěli tak na
tiskový fond Práva lidu. Byli to (do kon
ce dubna):

NÉMECKO-P Bošina, K.Botková, F.Herold, J.Hlůžek, dr V Holý, B Janda, H.Jirový, J.Langer, G.Laub, M.Literová,
dr.O Mandel, M Nováček, S.Ochová,
F Osmík,
R.Pelikánová, dr.R.Pejša,
B.Petr, Z.Pospíšil, ing.F.Šebík, B.Seifert,
J Smetana, J.Stekl, dr. R Stróbinger,
dr.Z.Veselý,
J.Volešák,
J.Výstrela,
N Wóhlert;
RAKOUSKO-J. a R.BIechovi, Z.Dostálová, J Morava, I.Piqlerová. H.Puchnerová, I. Rusek. dr.S. Štěrba;
ŠVÝCARSKO - P Bílek, P.Fábera,
A Koucký, K.Laube;
FRANCIE-EAehák
NIZOZEMÍ-Ir.l.V Brůža, dr.Z.R.Dittnch,
J Krump, J.A de Melker, drS.Pavel,
I P . Sol ar, M . Tománek;
VELKÁ BRITANIE - K.Baum, J.Čulík,
V.Holub, I.C.J.C , K Rejchrt, H.Schiller;
NORSKO - A.Cervan, J.čech.V.Mozerová.J.Pivokonský;
ŠVÉDSKO - H.Švecová, J.Váša;
USA M Banerjee, D.Bartík, LDrobilková, P.Dvořák, dr.J.Dvořáková, A.Enders, J.Filípek, D M Harna. L.Chvojka,
V Kis, G.Lapčík, P Lang, V Procházka,
D.Trousil, J Veselka. M S Weiss;
KANADA - J.Beneš. J Dvořák, M Hnilica, P. a V. Chalupa, J.V.Král, K.Neuhauser, R.Selucký, J.Sobota, T.Šafařík,
drJ.Urbánek. A Zeman a jeden přítel,
který si nepřeje být jmenován;
JIŽNÍ AFRIKA - L Smékal;
AUSTRÁLIE - D.Martínek a G.V Galíček;
celkem tedy 88 dárců. Upřímný dík za
účinnou a platnou pomoc!

NAF dementi

A na závěr
JAKÝ JE ROZDÍL mezi důchodcem fran
couzským, britským a českosloven
ským? Francouzský důchodce sbalí dvě
litrovky červeného vina a jde na ryby
Anglický důchodce vezme láhev whisky
a jde na bridge. Důchodce českosloven
ský si vezme dvě algeny a srdeční kap
ky a jde do práce.

Masově praktikovaný doping vznikl pů
vodně ze dvou „pozitivních" důvodů:
z nutnosti urychlené vyléčit nemoci a stá
le častější zraněni do začátku důležitých
soutěži a z potřeby maximálně „zvědečtét" výživu a trénink borců (např. bílkovinové a vitaminové preparáty se braly
už odedávna). Co bylo zpočátku výjim
kou, jež se dala jakž takž ospravedlnit,
stalo se v druhé polovině 80 let pravid
lem. Podle anglo-amerických pramenů
používá v současnosti asi 75% sportov
ců na západě i na východě .farmakologické produkty" při přípravě na závody
V dlouhodobých analýzách došli odbor
níci k závěru, že doping poškozuje atle
ty nejen morálně a psychicky (nerovné
šance v boji, deprese po vysazeni pre
parátů), ale že velmi často zanechává
také značné škody na zdraví (rakovina
jater, onemocněni genitálií, srďeční va
dy aj ). Aby se takovým vývojům přede
šlo, byly ve všech sportech zavedeny do
pingové kontroly. Při olympiádě se první
testy praktikovaly v Mexiku 1968. Ód té
doby se samozřejmě počet a kvalita ta
kových kontrol zvýšily Rovněž seznam
zakázaných prostředků se prodloužil:
Dnes obnáší 116 preparátů a 3.700 sub
stancí Čert ovšem nespí a tak se lékaři
a sportovci naučili, kdy se mají drogy vy
sadit, aby se zavčas předešlo pozitivním
výsledkům testů Kďo se přesto nechá
.dopingovou policií" chytit, je mezi zasvě
cenci pokládán za hlupáka.
Olympijské hry v Koreji byly výborně zor
ganizovány i po strance dopingových
kontrol Na komplikovaných a přesných
přístrojích za 2,5 miliónu dolarů provedli
specialisté přes dva tisíce zkoušek mo
či Z atletů, kteří se dostali na medajlové stupínky, nemohl bdělým ochráncům
sportovní etiky uniknout prakticky žádný.
Kdo se tedy nechtěl dát nachytat, nesmel
startovat a vyhrát, nebo musel předčas
né sám a potupně odjet domů. To se při-
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žAPADONÉMECKÝ MINISTR POŠT Schwarz -Schilling (CDU) s vysavačem pra
chů - velice výstižná karikatura ve Frankfurter Allgemeine. Zdražení poštovného od
1.dubna postihlo nemile také Právo lidu, zejména u zásilek do zámoří: jednotlivý vý
tisk letecky do USA, doposud za DEM 1,20, stojí nyní marku pětapadesát, do Au
strálie místo DEM 1,80 dokonce 2,15. Při našich kvantech nepěkná zátěž navíc,
před níž není úniku, protože ji uvalil bezohledný státní monopolista.

hodilo bulharským a maďarským vzpéračům, kteří se stali terčem obecného po
směchu. Věrni nepořádkům a zmatkům
svých domácích socialismů, odhadli špat
ně dobu působení drog Chybně nača
sovaná bomba pak opravdu uprostřed
olympiády vybuchla: po sérii pozitivních
testů nezbylo vedení obou výprav nic ji
ného. než stáhnout zostuzená mužstva
ze soutěže a poslat provinilé lékaře
a borce domů.
Pozornost celého světa vzbudil tragický
případ nejrychlejšiho sprintéra všech
dob, 26leteho černého Kanaďana Bena
Johnsona. Johnson ve finále stovky opět
porazil, jako při mistrovství světa 1987
v Aímě, favorizovaného .sprintéra z retorty" Carfa Lewise (USÁ), držitele čtyř
zlatých medajlí 1984
Před olympijským startem nebyl Johnson
ve formě a utrpěl dvě hořké porážky.
V soulském finále však zvítězil s velkou
převahou a vytvořil nový světový rekord
z říše bajek: 9,79 vteřin Druhý den po
svém největším triumfu se .kanadská ra
keta" zřítila ze sportovního Olympu. Při
dopingové kontrole našly neomylné pří
stroje v Johnsonově moči stopy anaoolika na podporu růstu svalů (steroid Stanozolol).
Pozitivní zkouška šokovala nejen svalna
tého atleta samotného, ale také celou
Kanadu, která ho právě začala slavit ja
ko národního hrdinu.
Johnson a jeho trenér nic nepřiznali. Vy
slovili naopak podezření, že mu ten pre
parát někdo před závodem nasypal do
nápoje. Jeho manažér hovořil o .omylu
nebo sabotáži". Mínění ostatních spor
tovců postupné vykristalizovalo do dvou
vět: .Ben byl ve výborné formě, to pře
ce neměl vůbec zapotřebí. Svůj život si
zničil sám."

Jako pionýři v boji s dopingem se osvěd
čili vynalézá modemino sportu (a fair
play) Britové, a hned vedle nich západ
ní Němci. Oba národy s okamžitou plat
ností zavedly povinné dopingové kontro
ly během tréninku. Testy budou prová
děny namátkou a překvapivě u všech
závodníků ve všech sportovních odvět
vích. speciálně u všech kandidátů účasti
na olympijských hrách nebo mistrovstvích
světa. Kdo zkoušky odmítne, zůstane do
ma. Za měsíc poté, v listopadu 1988, uza
vřely USA a SSSR dohodu o vzájem
ných dopingových kontrolách během tré
ninku dvakrát ročně. K dohodě mohou
přistoupit další země.
A Johnson sám? Mezinárodní lehkoatle
tický svaz ho postihl dvouročnim záka
zem startu. Doma v Kanadě byli nesrov
natelně přísnější: hříšník byl předběžné
diskvalifikován doživotně. Dva týdny po
olympiádě Johnson v kanadské televizi
ujišťoval, že .nikdy vědomě nevzal zaká
zané drogy". V prosinci, při velkém in
terview doma v Torontu, tvrdil totéž a do
dal. že .drogy nemohou nikoho udělat
rychlejším, zprostředkují nanejvýš dobrý
pocit“ Když byl dotázán, jaký vliv bude
mít dopingový skandál na jeho budoucí
finanční situaci, odpověděl jen .Všechno
je v háji“ a rozplakal se V závěru vyslo
vil naději, že se jednoho dne vrátí na leh
koatletickou dráhu: .Na olympijských
hrách 1992 v Barceloně poběžím rychle
ji než kdykoliv předtím".
Po odpykání dvouroční pauzy by se mu
toto praní mělo vlastně vyplnit. Aby se
rozloučil se světem sportu po čestném
boji.
PAVELSTILLER

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.

Z českých luhů
VE ZPRAVODAJI, Švýcarsko, inzerát
v čísle 4/89:
".. Aktivní prázdniny pro mládež s mož
ností rajtování a kursu francouštiny..."
(Mládeži by neuškodil kurs češtiny. Ra/tovaci pferdové počkají.)

V NAŠEM DOMOVÉ, Kanada, inzerce
v čísle 3/89:
...Fully Licensed Fajnšmekr restaurant
československých specialit..."
(Wonderful Svíčková with Semmelknódel
a Pilsen-pivo od fassu')
TAMTÉŽ:
" . Chceš-li koupit baráček, volej Petr Po
láček..."
(A tlačí-li tě peřina, volej Aleš Březina.)

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) mi bude poskytnuta 30procentní sleva.
První předplatné - a případný dar
na tiskový fond O přikládám v hotovosti

PŘEDPLATNÉ činí v Evropě 20 DEM, ve všech mimoevropských zemích (Indi
viduální doručování leteckou poštou) protihodnotu 12 US dolarů v kterékoli
měně; aktuální přepočty sdělí na požádání každá banka. Pokud posíláte šeky,
vypisujte je na: POL-VERLAG/Právo lidu. Děkujeme Vám.

O šekem nebo money order
O poukázal jsem převodkou na
bankovní účet Pol-Verlagu (zá
sadné jen u plateb uvnitř Ně
mecka!)
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