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Nadešel čas ke skutečným systémovým změnám

PROHLÁŠENÍ „NĚKOLIK VĚT“
Toto provolání, které vzniklo koncem června v Praze, bylo 29.června odevzdáno ČTK a dalším agen
turám a sdělovacím prostředkům. Přestože komunistický režim spustil okamžitou prudkou propagandis
tickou palbu, podepsalo prohlášení do polo viny srpna už přs 16.000československých občanů. Navzdory
masivní zastrašovací a ostouzecí kampani patří mezi signatáře dlouhá řada osobností z oficiálních
struktur, mnozí známí vědci, herci, umělci. Protože pražský režim zatím otiskl jen krátké, ze souvislos
ti vytržené, zkomolené a často i překroucené výňatky, uveřejňujeme autentický a nezkrácený text pro
volání „Několik vět“:
První měsíce roku 1989 znovu a jas
ně ukázaly, že i když se současné
československé vedeni velmi často
zaklíná slovy „přestavba" a „demo
kratizace", ve skutečnosti se dost
zoufale vzpírá všemu, co demokra
cii vytváří nebo co ji aspoň vzdále
ně připomíná. Petice a iniciativy ob
čanů. které samo nezorganizovalo,
odmítá jako „nátlakové akce“; odliš
né politické názory odsuzuje jako
„antisocialistické" a „nepřátelské";
pokojná lidová shromáždění rozhání;
do přípravy nových zákonů nedovo
luje veřejnosti mluvit.

Takovou krizi si nikdo z nás nepřeje.
Proto vyzýváme vedení naší země,
aby pochopilo, že nadešel čas ke
skutečným a důkladným systémo
vým změnám a že tyto změny jsou
možné a mohou mít úspěch jen teh
dy, bude-li jim předcházet vskutku
svobodná a demokratická diskuse.
Prvním krokem k jakýmkoli smyslu
plným změnám, novou ústavou počí
naje a ekonomickou reformou kon
če, musí být tedy zásadní změna
společenského klimatu v naší zemi,
do kterého se musí vrátit duch svo
body, důvěry, tolerance a plurality.

k všestrannému posouzení odbor
níkům i veřejnosti.

7. Aby byla zahájena svobodná
diskuse nejen o padesátých letech,
ale i o pražském jaru, invazi pěti stá
tů Varšavské smlouvy a následné
„normalizaci". Je smutné, že zatímco
v některých zemích, jejichž armády
tehdy do československého vývoje
zasáhly, se dnes už o tomto tématu
začíná věcně diskutovat, u nás je to
stále ještě velké tabu, a to jen pro
to, aby nemuseli odstoupit ti lidé
z politického a státního vedení, kteří
jsou odpovědni za dvacetileté upa SPÍCÍ OBR SE PROBOUZÍ-, sovětští dělníci, doposud pasivní až letargičTytéž měsíce však zároveň ukáza
dání všech oblastí společenského tí, si počínají uvědomovat hloubku celospolečenské krize. Obrovské stáv
ky horníků od Sibiře až po Ukrajinu otřásly v červenci impériem. Kromě
ly, že občanská veřejnost se už vy Podle našeho názoru je k tomu tře života u nás.
ba:
maňuje z letargie a ze stále více li
Každý, kdo souhlasí s tímto stanovis stížnosti na katastrofální zásobovací situaci se začaly ozývat první politic
dí má odvahu veřejně projevit svou 1. Aby byli okamžitě propuštěni kem, může je podpořit svým podpi ké požadavky - a také volání po nezávislých odborech. Podobnost s po
čátky emancipačniho hnutí v Polsku před deseti lety je více než nápadná.
touhu po společenských změnách.
všichni političtí vězňové.
sem.
Na snímku: shromáždění stávkujících horníků v Kuzbasse.
Pohyb ve společnosti se tak začíná 2. Aby přestala být omezována svo Vládu vyzýváme, aby s ním nenaložila tak, jak je dosud zvyklá s ne
stále povážlivěji srážet s nehybnos boda shromaždbvací.
tí moci, roste společenské napětí
pohodlnými
názory nakládat. Zasa
a začíná hrozit nebezpečí otevřené 3. Aby přestaly být kriminalizovány dila by tím osudnou ránu nadějím,
a pronásledovány různé nezávislé
krize.
aktivity a začaly být konečně chápá jimiž jsme vedeni, totiž nadějím na
ny vládou jako to, čím v očích veřej skutečný společensky dialog jako je
nosti už dávno jsou, totiž jako při diné mozne východisko ze slepé ulič Více než čtyřicet letje Komunistická stra Půjdou do předčasného důchodu nebo
rozená součást veřejného života ky, v níž se dnes Československo na Československa vedoucísilou společ pro ně strana vymysli reálně socialistic
nosti: tedy jedinou strukturou, která má
ké žebračenky?
a legitimní výraz jeho různotvárnos- nalézá.
pod kontrolou veškeré společenské dě
ti. Zároveň by neměly být kladeny Podpisy je možno předávat či zasílat ní a rozhoduje o něm. Bez její vůle, bez A jak to dopadne s desítkami tisíc havířů
uhelných šachet na Ostravsku, vseveromunismus v jakékoliv, i v překážky vznikání nových občan dosavadním signatářům anebo na jejího vědom ise za léta plánovaného hos z
níchčechách a na jihu Moravy, až i tam
té reformní, perestrojkové ských hnutí, včetně nezávislých od tyto adresy:
podářství nevyrobilani hřebík, neostřiha
udeří hodina pravdy - dlouho to bezpo
podobě je pro nás stále od borů, svazů a spolků.
la hlava, nevytiskla básnička. Dneska se
chyby trvat nebude - kdy se začnou za
soudruzi cukají, volajípo aktivitě mas, vypuzující. Nesympatizujeme s odvírat nerentabilní doly, neboť energií se
★ STANISLAV DEVÁTÝ
vlíkají se z odpovědnosti - nebudou prý
u nás plýtvá, to zjistila i neomylná stra
pustky prodávajícími, a ještě mé 4. Aby byly sdělovací prostředky
Revoluční312/1285. 760 01 Gottwaldov
rozhodovat o každém ševci v dědině. Ale
na a v rámci přestavby už čím opatřeni:
ně s odpustky kupujícími.
i veškerá kulturní činnost zbaveny
vždyť dosud, když jim to ještě jakžtakž
vždyťletos, v mírné zimě, už hořely sklád
všech
forem
politické
manipulace
drželo pohromadě, o všem rozhodovali.
KRAJANSKÝ LIST 6/1989 a předběžné i následné skryté cen ★ VÁCLAV HAVEL
ky zbytečně vytěženého uhlí. Az se za
čne opravdu hospodařit, prosperovat, te
Nedávno jsme se v televizi dozvěděli, že
Burbank, Austrálie
Engelsovo nábřeží 78. 120 00 Praha 2
zury a otevřeny svobodné výměně
dy existovat, až budou jenom ty podniky,
uranové rudy už není třeba - ostatně i na
Příbramsku jsou už na dně - takže se které vyrábějí skutečné hodnoty
echceme demokratiza názorů a aby byly legalizovány sdě
hledají možnosti, jak pro tisíce havířů potřebné, prodejné zboží, kam pak stra
ci, chceme demokracii. Nevá- lovací prostředky působící nezávisle ★ JlRÍ KfilŽAN
a zaměstnanců uranového průmyslu na na zašantročí přebytečné hrdiny socia
Navrátilova 16, 110 00 Praha 1
há-li Gorbačov mluvit o de na oficiálních strukturách.
jít náhradnípráci. Budou s tím patrně vel listické práce?
mokratické revoluci, proč bychom
5. Aby byly respektovány oprávně
ké problémy, vždyfhavmna je odbornost
Po 68. roce, v období tzv. normalizace
měli být tak „předposraní“, jak se né požadavky všech věncích obča ★ SAŠA VONDRA
specifická.
byly věznice plné lidi, kteří se provinili
říká v Praze, abychom v exilu neře- nů.
podle par. 118 trestního zákona nedovo
Mladší se přeškolí na jinou práci, těžko
Trojanova 1, 120 00 Praha 2
kU naplno, že se nedáme opít rohlí
leným podnikáním: nejvyšši sazba je 8
si však zvykat na podstatně nižší mzdu6.
Aby
byly
všechny
chystané
i
usku

let odnětí svobody. Byli to aktivní, pod
kem podvodného pluralismu? De
bez té spousty příplatků za soustavné ni
tečňované
projekty,
které
mají
na

Podpisový
arch
musí
být
nadepsán
nikaví lidé a dokázali být užiteční sobě
mokratická revoluce čili konec mo
čení vlastního zdraví. Co však se star
trvalo změnit životní prostředí v naší Několik vět a musí v něm být čitel šími, co s těmi, kteří si už zdraví zničili i svým zákazníkům - topenáři, zednici,
nopolu komunistické strany je
automechanici, majitelé nákladáků, opra
conditio sine qua non našeho návra zemi a předurčit tak život budoucích ně jméno, povolání a vlastnoruční a při těžké a jednotvárné práci pozbyli
váři všeho možného - lidé čiperní a in
podpis.
schopnost pružně reagovat na změny?
tu do Evropy a je to i pro dnešní ho- generací, neodkladně předloženy

SAMI ZA SEBE

Řekli, napsali

K

N

munistylepsíalternativa nežli občan
ská válka.
IVAN SVITÁK

EJME TOMU, že český pro
kurátor na začátku let pade
sátých, který žádal smrt pro
nevinného, byl oklamán ruskou
tajnou policií i vládou své země.
Ale jak je možné, že dnes, kdy už
víme, že obvinění byla absurdní
a popravení nevinni, tentýž pro
kurátor háji čistotu své duse a bi
je se v prsa: mé svědomí ie čisté,
nevěděl jsem, věřil jsem! Copak
právě v jeho „nevédel jsem, věřil
jsem!“ netkví nenapravitelná vi
na?
MILAN KUNDERA

D

EN PO TELEVIZNÍM vystou
pení L. Adamce byla ve Svo
bodném slově uveřejněna
zpráva Os.strany socialistické ojejím
poslánípři demokratizaci společnos
ti, o tom. jaké plány míní tato strana
uskutečňovatpři obnově demokracie
v Československu. Plány špatné ne
jsou, pouze si kladu otázku, jakou
věrohodnost lze předpokládat u or
ganizace. která svou existenci odvo
ZNAMENÍ „V" se mladí sovětští vojáci v Polsku naučili od svých vrstevníků -polské opoziční mládeže. Pozdrav
zuje od vůle a rozhodnutí reálné mo
(původně zavedený za druhé světové války Winstonem Churchillem - V for Victory) je nyní mezi rudoarmějci ve
ci KSČ.
ZPRA VODAJ H. O.S. lice populární. Až zruší posádky v Československu a pojedou domů, budeme tedy vědět, jak je máme pozdravit
Praha, květen 1989
na rozloučenou.
Snímek: NAF dementi

D

teligentní, kteří pochopili, že doba je pří
znivá - a taky byla - pro používání hlavy.
Uvěřili, že štěstí přeje odvážnému, chy
trému a podnikavému: než přijely tanky
z pěti stran. A oni za to, že byli schopni
produkovat užitek pro sebe a pro ostat
ní, museli do vězení.
Jednačtyřicet let ubíjela strana v člověku
přirozený projev lidství- aktivitu, schop
nost o sobě rozhodovat, uživit se bez in
stituce a být prospěšný bližním. Paragraf
118 - Kdo neoprávněně provozuje ve
větším rozsahu soukromě výrobní nebo
výdělečné podnikání, bude potrestán od
nětím svobody... - stále platí.
Jenže hodina pravdy už neodbytně kle
pe na dveře a desítkám tisíc podvede
ných nezbude, než podniknout něco pro
svou záchranu. My teď, bez samozvané
vedoucí sily - strana se zmítá ve slepé
uličce - z prostého pudu sebezáchovy,
navzdory paragrafům musíme rozhod
nout sami o sobě.
IVAN BINAR

Ve vlastní věci
PňlBÝVÁ NÁS! V květnu se přihlásilo
20 nových abonentů Práva lidu, v červ
nu 29 a v červenci 23, celkem tedy 72.
Za stejnou dobu jsme zaznamenali úby
tek 21 čtenářů pro úmrtí, odstěhování
neznámo kam anebo skončení odběru
(3). Celkem došlo od začátku roku do
31. července 175 přihlášek.
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Lze ještě odvrátit hospodářskou katastrofu?

„SOUHRNNÁ PROGNÓZA ČSSR DO ROKU 2010“
Chtěl bych dnes naše čtenáře stručně seznámit s materiálem
Prognostického ústavu ČSAV (dále PÚ) z října 1988, který ne
se název použitý v titulku této statě a který budu v dalším tex
tu označovat zkrácené jako „Prognózu“. Současné chci k němu
podat několik vlastních komentujících poznámek. To vše ve
stylu takřka telegrafickém - jedná se totiž o práci o rozsahu
127 stránek formátu A4 v knižní sazbě. Současně uvádím i pu
blikace, ve kterých se v československém tisku diskuse
o „Prognóze“ odrážejí, a které jsou zainteresovanému čtenáři
dostupné.
2e si práce zaslouží mimořádné pozor
nosti československé i zahraniční veřej
nosti vyplývá jak z jejího tématu, tak i z
její sice krátké, ale přesto už pohnuté
historie československá vláda slíbila
před nějakou dobou ústy předsedy
Adamce, že práci tohoto zaměření před
loží veřejnost) To se doposud nestalo
Proč k tomu nedošlo naznačuje brutál
ní útok na představy Prognózy z ultradogmatických pozic, se kterým sezná
mily občany nezávislé Lidové noviny
4/1989 z dubna tohoto roku. Veřejnos
tí neznámý autor .kádrového posudku"
této Prognózy, určeného zřejme pro jed
nání
národohospodářské
komise
ÚVKSČ, staví na začátku svého .po
sudku" pracovníky PU do jedné řady
s Hitlerem a na konci klade rétorickou
otázku. Jaký je rozdíl mezi sociálně de
mokratickými koncepcemi uplatňovaný
mi na západě a socialismem autorů Pro
gnózy? To samo říká dost o hrubém
kalibru jeho argumentace a stejně tak
i o konfliktu mezi vědeckým ekonomic
kým výzkumem a nejreakčnější části
aparátu.
Ředitel PÚ přešel do útoku, když pro
hlásil: .V reakci na připravovanou kon
cepci se někdy ale objevovaly tóny ne
pochopeni vaznosti situace a neodklad
nosti řešeni nazrálých problémů.
Především z řad ekonomické praxe se
ozývaly hlasy, které na jedné straně ho
vořily o odvážnosti a novátorských při
stupech, na druhé straně zlehčovaly re
álnost koncepce a odsouvaly možnost
jejího prosazeni až na začátek příštího
tisíciletí. S plnou vážnosti chci zdůraz
nit, že řešeni nelze odkládat.' (1)
Už před tím zaujali více méně střední
pozici odborníci z českého Prognostic
kého ústavu. (2) Útoky z hospodářského
aparátu - tentokrát podepsané pracov
níky podle všeho ze Státní plánovací
komise - pokračovaly čtyřdílným seriá
lem v Tribuně s agresivním názvem
.Prognóza neni sněni“. Není bez zají
mavosti, že jeden z autorů - Václav
Čermák - se hned na počátku nor
malizace vyznamenal primitivními dog
matickými útoky na .revizionizmus
v ekonomické védě“ a na ekonomickou
reformu - i v tomto případě v sáho
dlouhém serálu v Hospodářských novi
nách Předběhl v tom i proslulé Biíakovo .Poučení“. (3) V 21tém čísle Hospo
dářských novin vstoupili do diskuse,
tentokrát daleko solidněji než Čermák
a Straka, další pracovníci Státní pláno
vací komise. (4)
Prozatím poslední a*jistě ne konečnou
akci na této důležité frontě boje o čes
koslovenskou perestrojku, znamená
zvláštní číslo odborného měsíčníku Po
litická ekonomie, jež je celé věnováno
podkladovým stuoiím k Prognóze, které
vypracovali vedoucí pracovníci PÚ. (5)

KLÍČOVÉ VÝPOVĚDI
„PROGNÓZY“
Prognóza má 5 dílů dále rozčleněných
do 22 kapitol Začíná stanovením výcho
disek a cílů prognózy v rámci (slovy
autorů) .nové dějinné iniciativy socialis
mu". Pokračuje výkladem sociálně eko
nomické strategie prognózy, ke které
patří charakteristika současné čs eko
nomiky ve vnitřních a mezinárodních
souvislostech, analýza jejich strukturál
ních možností a deformací a souvislost
prognózy s ekonomickou reformou Tře
tí část je věnována deseti výrobním kom
plexům, např palivům a energii, meta
lurgií, stavebnictví, strojírenství, dopravě,
lehkému průmyslu a zemědélsko-potravinářskému komplexu Ve čtvrté částí
se autoři zabývají sociálními souvislos
tmi prognózy, kupříkladu osobní a spole
čenskou spotřebou, životním způsobem
a prostředím. V poslední části se věnují
otázkám „přechodného období" na ces
tě ke stavu předvídanému pro rok 2010
Autoři formulují dvé základní varianty
rozvoje variantu .setrvačného pohybu
v dosavadním . stereotypu“ a .dyna
mickou variantu“, která by radikálně změ
nila zaběhnuté trendy a přizpůsobila
rozvoj hospodářství jeho doposud ne
využitým možnostem a soudobým pod
mínkám ve světě Pokračování dosavad
ních tendencí .plodí stagnačni až se
stupně tendence“ a hrozi tedy zemi
hospodářskou katastrofou. Podle pro
počtu autorů nebylo v letech 1979-87
dosaženo vykazovaného národního dů
chodu 2.1 % ročně - nýbrž nulového

nebo dokonce záporného růstu, t.j po
klesu. To dovoluje mluvit o krizi Z fak
tů a úvah předkládaných autory Pro
gnózy je zřejmé, že tato krize česko
slovenské ekonomiky zahrnuje jak krizi
hospodářského systému, tak i krizi tím
to systémem v průběhu čtyř desetiletí
rozvráceného a dále ruinovaného hos
podářství Krize hospodářského řídícího
systému spočívá v tom. že tento sys
tém neumožňuje najít a uskutečnit
optimální alokaci a využít hospodář
ských zdrojů a optimálních zařazení čes
koslovenského hospodářství do hos
podářství světového Bráni tomu od
straněni trhu a zrušení ekonomické
samostatnosti podniků. Knze národního
hospodářství spočívá v tom. že se naše
ekonomická pozice ve světě dlouhodo
bě neustále zhoršuje a že naše hos
podářská struktura je zcela zdeformo
vána a neodpovídá našim podmínkám
a možnostem Také o tom je v práci
celá řada dokladů.
Kritika stavu čs hospodářství navazuje
ve všech oblastech na argumenty, úva
hy a závěry vypracované v Českoslo
vensku v šedesátých letech a dále je
prohlubuje To je možné proto, že dvě
další desetiletí tyto problémy dále zos
třila, a že k nim postoupily nové pod
mínky, které situaci Československa ješ
tě zhoršily. Sem patří např zdražení
cen surovin, paliv a energie, zostřeni
konkurence na západních trzích zejména
v důsledku prudkého rozvoje hospodář
ství a exportu některých rozvojových ze
mí i zvýšení nároků na trhu RVHP
K základním strukturálním deformacím
československého hospodářství patří
podle Prognózy hypertrofie průmyslu
a zemědělství v neprospěch sektoru
služeb, a uvnitř průmyslu nadměrný roz
sah a nákladnost většiny surovinových,
palivových a energetických oborů a hut
nictví. To vede autory zřejmé k názo
ru, že by se Československo mělo onentovat na výroby s vysokým podílem prá
ce a mezd. Autoři píší doslova
„v relaci k SSSR jsou naše mzdové
náklady asi o 60 - 80 % vyšší Napro
ti tomu vůči VKS jsou čs. mzdové ná
klady podstatně nižší, což představuje
zásadní potenciální komparativní výho
du.“
Proces přechodu k pracovně intenziv
ním odvětvím by měl jít ruku v ruce se
snížením enormní nadspotřeby surovin,
paliv a energie. Podle zjištěni autorů vy
kazují, pokud jde o energii....... vyspělé
západoevropské státy.. hodnotu ve spo
třebě na obyvatele o třetinu a ve spo
třebě na srovnatelnou jednotku čisté
produkce ... téměř o polovinu nižší"
Předimenzovaná je rovněž investiční
výstavba, a to zvláště také proto, že
stav a tempo technického rozvoje jsou
ze systémových důvodů krajně nízké
a nové podniky zajišťuji také v důsled
ku dlouhých lhůt výstavby jenom mini
mální pokrok ve srovnání se stávajícími
podniky. Spolu s vysokým stupněm mo
nopolizace to způsobuje neefektivnost
a předimenzovanost všech nabídkových
investičních sektorů zejména strojíren
ství a stavebnictví Ne jinak než před
20 - 30 lety, ukazuje se technické za
ostávání a naprosto nedostatečný sklon
k inovacím jako rozhodující kritický bod
čs. hospodářství.
Prognóza ukazuje, že technokratická
volba technických a strukturálních smě
rů rozvoje v podmínkách dirigistického
systému nedovoluje najít reálné a re
alizovatelné ekonomické optimum. To
je zvlášť názorné vidět na situaci čes
koslovenské elektroniky Autoři píší:
.Orientace čs. elektronické produkce ie
zcela autarkni... Ekonomické výsledky
této elektronické politiky jsou nesrov
natelně horší než efektivnost ostatních
odvětví čs. ekonomiky.'
Při posuzování situace jednotlivých úse
ků cs hospodářství se autoři pokouše
jí konstruovat plné národohospodářské
náklady. To jim dovoluje provést srov
náni se světem a nacházet východiska
ze současného krizového stavu a cesty
zdravého budoucího rozvoje Je to také
nutné pň posuzováni struktury a efektiv
nosti čs. zahraničního obchodu. Nadměr
ný a neracionální je tu podíl SSSR
a ostatních zemi RVHP, který omezuje
možnosti dovozu vyspělé technologie
a náročného spotřebního zboží z prů
myslového západu
Celou Prognózu prostupuje (a to též
v dobré tradici rozborů ze šedesátých

let) otázka vztahu mezi věcnými pro
blémy ekonomiky a hospodářským sys
témem a jeho nezbytnou reformou Zno
vu se potvrzuje, že problémy, které způ
sobil starý systém byly, jsou a nadále
budou jeho silami a metodami neřešitel
né. Prognózované a programované
změny jsou podle autorů .Prognózy“ ne
uskutečnitelné bez radikální ekonomic
ké reformy, bez zavedeni tržní ekono
miky: .Uvedené možnosti přechodu čes
koslovenské ekonomiky a životni úrovně
na trajektorií dynamického vzestupu ne
oddělitelně souvisejí s ekonomickou re
formou V těchto konkrétně historických
souvislostech reforma nemá alternativu. “
Bez svého druhu simulace tržních po
měrů nebylo vlastně ani možné podat
obraz optimálního ekonomického roz
voje obsažený v Prognóze. Tím vším
ma ovšem ekonomická reforma prioritu
před řešením věcných problémů jako
jsou optimalizace hospodářské struktu
ry, dosaženi globální a strukturální rov
nováhy, urychleni technického pokroku
atd I když ekonomická reforma není
vlastním předmětem jejich úvah a roz
borů. vede bezpodmínečná závislost
programovaných věcných procesů na
realizaci reformy autory k ostré kritice
dosavadního pojetí a rozpracování eko
nomické reformy Slabé body vidi au
toň mj v představě, že se jedná o pou
hé nahrazení přímých metod řízení me
todami nepřímými, v neschopnosti
dosavadních opatření zajistit demono
polizaci a soutěž na vnitřním trhu včetně
soutěže cenové, v nechutí otevřít hos
podářství
navenek,
v
dosavadní
neschopnosti omezit a kvalitativné změ
nit úlohu státního centra v hospodářství
i v nejasnosti o nutností zásadní změ
ny ekonomické politiky, aby skutečné
odpovídala podmínkám tržní ekonomiky.

NĚKTERÉ PROBLÉMY
A SLABINY „PROGNÓZY“
Autoň mluví velmi často o nevyužitých
přednostech socialismu před kapitali
smem. Místy se pokoušejí tyto možnos
ti dokonce konkretizovat a opřít o né
svoje prognostické představy, v Listech
č. 2/1989 jsem napsal:
.Pojem socialismu je dnes zcela otevře
ný jak pro socialisty, kteři uznávají, že
současný vývoj prokazuje ztroskotání
socialistického pokusu počatého roku
1917 (podle některých definitivní, pod
le jiných přechodné - těch by ovšem
bylo třeba se ptát: kolikrát ještě? t tak
i pro ty, kteří to co tehdy začalo, zásad
ně odmítají - někteří proto, že právě
toto za jediný možný socialismus po
važuji, jiní proto, že autentický socialis
mus chápou zcela jinak. “
Tím otevřenější je ovšem otázka před
ností doposud a nadlouho ještě nejas
ného socialistického uspořádání hospo
dářství a společnosti Přednosti socia
lismu jsou dnes, jak se zdá. ještě více
na papíře než byly před rokem 1917
a 1945. K jejich prokázání nepřinesl ani
čárku vývoj stalinismu či brežněvismu,
ani dosavadní výsledky perestrojky
v SSSR a jinde.
Ve srovnání se situací před rokem 1917
nebo 1945 jsou tyto domnělé teoretic
ké předností v současné době ještě pro
blematičtější mj. v důsledku vývoje sou
dobého kapitalismu Daleko realističtěj
ší by bylo klást otázku, jestli radikálně
reformovaný dnešní systém bude vůbec
sto se aspoň přiblížit k výkonovým pa
rametrúm soudobé vyspělé západní tržní
ekonomiky Odpověď může dát pouze
praxe příštího desetiletí
Uvedená slabina materiálu není pouze
ideologické povahy Projevuje se zcela
prakticky také v přehnaném optimismu
pň hodnoceni možných úspěchů čs.
hospodářství v budoucností a pň výkla
du praktických cest a časového postupu
na cestě k těmto očekávaným úspě
chům Tyto praktické cesty a termíny
v materiálu téměř chybí. I když sdílím
očekáváni autorů o směru pozitivního
působení radikální ekonomické reformy,
jsem velmi skeptický pokud ide o in
tenzitu tohoto působeni v dohledné do
bě To se týká méně schopnosti nové
ho systému dosáhnout ekonomické rov
nováhy, více však možností zvýšit jeho
zavedením citelně stupeň motivace pod
niků a jednotlivců a zejména možností
reformovaného systému radikálně zlep
šit technickou úroveň a sklon k inova
cím a zejména také schopností nového
systému zásadné snížit spotřebu výrob
ních faktorů a prosadit se v ostré kon
kurenci na vyspělých trzích.
Pochybnosti vyvolává dále autory dopo
ručovaná koncepce strukturálního roz
voje orientovaná na pracovně intenziv
ní odvětvi Rozbory efektivností čs hos
podářství - a platí to i pro jiné
socialistické země - ukazují, že čím vyš
ší je stupeň zpracování výchozí surovi
ny, tím horši je stupeň zhodnocení vy
naložených nákladu Souvisí to se sla
binami v technické úrovni, které rostou

s tím. jak se výroba blíži k finálu, k ho
tovým výrobkům Systematicky se tato
souvislost projevuje na konkurenčních
trzích. Nejlépe je to vidět na prodeji
strojů, kde největší ránu zhodnocení
národní práce nezasazuje drahá ocel,
nebo nízká úroveň strojírenské výrobní
technologie, nýbrž nizká technicko-ekonomická úroveň vyráběných strojů. Je
to jistě jev paradoxní, který se ve zdra
vém hospodářství nevyskytuje a souvisí
s hospodářským systémem reálného
socialismu. Dokud se nepodaří tento
stav překonat - a to je možné sotva
dříve než za 10 až 15 let - je doporu
čeni autorů nepoužitelné.
Závěrem zmínka o několika metodic
kých problémech. Místy vzniká dojem,
že autoň nedělají rozdíl mezi absolut
ními a relativními komparacemi nákla
dů. Protože velká většina českoslo
venských oborů produkuje dráž než ja
ké jsou ceny na světových trzích, zdálo
by se, že ČSSR může zahraniční smě
nou pouze ztrácet.
Malý a krajně zjednodušený příklad pro
naše čtenáře neekonomy: Jestli nějaká
země vyrábí výrobek A za dvojnásobek
cen ve světě a výrobek B za trojnásobek
světových cen, vyplatí se pro ni přesto
výrobek A se ztrátou vyvážet a naku
povat za získané prostředky výrobek B
v zahraničí. Rozhodující je tedy ne to,
že oba výrobky jsou ve srovnání se
světem v absolutních nákladech dražší,
nýbrž to. že výrobek B je relativně ješte nevýhodnější. V příkladě se ovsem
abstrahuje od řady okolnosti, které mo
hou rozhodnuti obrátit - na příklad exis
tence néjakého faktoru výroby výrobku
B (např. půdy) , kterého je možno vy
užit pouze pri jeho výrobě. Tyto souvi
slostí jsou autorům samozřejmě jasné.

Propočty relativních nákladů jsou ovšem
důsledně vzato možné pouze na makro
ekonomické úrovni a jsou informačně
a jinak mnohem obtížnější. To snad vy
světluje, že se autoň pň posuzování od
větvových problémů ubírají cestou lev
nější argumentace s pomoci absolutních
nákladových srovnáni, namísto aby pra
covali s nákladovými relacemi
Jinou metodickou slabinou matenálu je
to. že autoň nedělají mnohdy rozdíl me
zi různými variantami podmíněné pro
gnózy na jedné straně a doporučeními
programového charakteru. Zejména
v případě dynamické prognózy, která
ma obrátit dosavadní trendy, by bylo
vždy třeba ukázat předpokládané pod
mínky její realizace a uvažovat o prav
dépodobnosti jejich dosaženi. To by byl
také nezbytný můstek k úvahám pro
gramového charakteru, které by tuto
otázku podmínek realizace musely dá
le rozvinout a prohloubit ve věcném
i časovém smyslu.
Na konec jen jedno: přes tyto a další
možné kritické výhrady, jde o pro
nikavou analýzu stavu a cest optimali
zace československého hospodářství
To, že ji vedoucí orgány nedávají k dis
pozicí široké veřejnosti je názorným
svědectvím prolhaností čs glasnosti

JIŘÍ SLÁMA
1) Valtr Komárek. Volba jen z jedné varianty,
Hosfiodářské noviny číslo 19 z 12.5.1989
2) M Hrnčířová, Ladislav Rusmich. Odkud
a kam?, Hospodářské noviny číslo 18
z 5.5.1989
3) Václav Čermák. Ján Straka. Tribuna 18-21,
květen 1989
4) Jarosla v Kánský et alii, Změna dosavadních
trendů je nutná, Hospodářské noviny, číslo
21 z 26.5.1989.
5) Politická ekonomie 5/1989

Náš fejeton

UDÁVÁRNA
Obrys pítvorného skřeta vyrytý v kame
ni na zdi veronské radnice se šklibí na
výletníky, kteři sem zabloudilí cestou od
údajného Juliina balkónu k římské aré
ně. Uprostřed šklebu je okrouhlý otvor,
ústi do schránky uvnitř domu. Občané
Verony do něj strkali v době renesanční
udám na své sousedy. A mnohdy šlo vě
ru o život. Díra je notně ohlazena častým
používáním. Také v přeslavných Benát
kách ma/í podobnou udavárnu. Dnes už
jsou jenom atrakci pro turisty.
Udávalo se v minulosti, i dneska se udá
vá; len formy jsou jiné a také dopad.
I v demokratických zemích znudění pen
zisté zapisuji čísla zaparkovaných aut ne
bo nevrlí sousedé volají policií na hluč
nou společnost o patro výš. O život tu
nejde, jen o pokuty, ztrátu času, o zby
tečné nepříjemnosti. Udavač má snad
hřejivý pocit, že pomohl pořádku a prá
vu, jiné odměny se mu nedostane.
Nedomnívám se, že by udavačstvi bylo
výrazně naši národní vlastnosti; udává
se tam. kde jsou doba a stav společno
sti udáváni příznivé - v Benátské repub
lice před staletími, v nacistickém Němec
ku, v okupované Francii i v Holandsku
za druhé světové války. Naše protekto
ráte i udavače. jejich podrobné seznamy,
jež zbyly po gestapu, seznamy těch, kteří
přivedli své bližní na smrt, převzal Sbor
národní bezpečnosti. Neboť oba režimy
— nacismus i komunismus — máji leccos
společného, mimo jiné potřebu špiclů
a udavačů mezi obyvatelstvem. Režimy,
které si nejsou jisté v kramflecich. noboť
vládnou proti lidem, se boji vzpoury.
Po krvavých jatkách na Náměstí nebes
kého miru v Pekingu - a to se zdálo, že
se Číňanůmreformováníkomunismu daří
-poté, co tanky 27.armády šedesátikilo
metrovou rychlostí rozjížděly spící lidi ve
stanech, kdy samopalnicí v krvavém opo
jeni odstřelovali bezbranné studenty, dva
úhlední hlasatelé vyzvali národ, aby udá
val na telefonní čísla, uvedená vedle nich
na televizní obrazovce. Nikoli pachatele
krveprolití, nýbrž jejich oběti Dvě obyčej
ná telefonní čísla - skřet s nenasytnou
hubou, která požírá lidi.
.Souběžně s normalizací pokračuje za
týkáni pachatelů trestných činů během
nedávných nepokojů. Do jejich odhalo
váni se aktivně zapojuje obyvatelstvo.“ -

Tak informuje pekmgský zpravodaj Ru
dého práva Vladimír Diviš.
Osud mi dopřál pobývat s rozmanitými
lidmi; i s vrahy jsem spával v jedné míst
nosti, s násilníky a zloději ve věznici s tra
dicí-v Plzni na Borech. Byli to převážně
lidé nešťastni, poznamenáni výchovou
a prostředím: motivy jejich činů - i když
neomluvitelných — byly mnohdy pocho
pitelné. Jsou to lidé s jinou morálkou, kte
rá však přeci jen lpi na určitých obecných
hodnotách, z nichž snad nejvíc cenené
a opravdu fungující je přátelství. S těmi
jsme - my političtí - dokázali vyjit. Spo
lu s nimi jsme se však obávali bomzáků
- udavačů. A zároveň jsme jimi pohrda

je obecně rozšířeno rčení - setkaji-li se
tři, jeden z nich je fízl. Kdo vi, co je na
lom pravdy. Osud mi dopřál pobývat
s jedním profesionálním, importovaným
z vlastí do zahraničí. Krajan v cizině,
umělec, který nenašel obživu ve své pro
fesi. osamělý chlapeček bez maminky,
psychicky strádající tím, že si musí cho
dit pro podporu. Vloudil se do naší příz
ně - o vánocích fiobyl pod našim stro
mečkem, kdykoli přišel bez ohlášeni
a jedl z naších hrnců, jimž viděl pod po
kličku. A když jsme jeli na dovolenou,
svěřiljsem tomu dobrému bařtipánovi klí
če od bytu a poprosil ho, aby nám zalíval kytky a krmil kočku, mou černobílou
přítelkyni.

Pod rouškou předstíraného přátelství se
vloudil do naší přízně, do naší blízkosti
a prováděl své fizlovské řemeslo Špiclo
vání a udavačstvi se v naší době,
v režimu, který nám panuje stalo profe
sí. Předstíral vztah, zalíbeni v naší pří
tomností. přátelstvínalhával, aby se nám
dostal na kůži, aby vyzvěděl všechno, co
by se hodilo jeho nadřízeným fizlům, če
ho by mohlo být použito proti někomu.
Fizlův zločin nespočívá ve zkratovémjed
náni, v okamžitém selhání, v afektu, kdy
má člověk rudou tmu před očima. Jeho
řemeslem je soustavné, každodenní pil
né lhaní, předstíráni pozitivních vztahů,
úsměvy - a potom pečlivě sepsaná zprá
va představeným.
Soudili ho pak před shovívavým soudem
za činnost .agenta tajné služby" - což
zní poněkud romanticky a na můj vkus
je to poněkud přehnané označení pro
malého, upoceného špicla. Vyšlo naje
vo. že u nás ukradl adresy a předal je
svým náčelníkům. Adresy lidí, které ne
zná, po nichž mu nic neni. Pří zaléváni
kytek a krmeni kočky se hrabal v mých
zásuvkách, v mé intimitě. Kromě výzvědačstvíproti státu, jenž mu poskytl ochra
nu a obživu, dopustil se tu zločinu proti
přátelství.

★
V každé první třídě bývá žalovniček-kopeček, ochotný prásknout na své spo
lužáky kdejaký křivý úsměv, každého
chrousta vypuštěného z krabičky vpro
střed vyučování. Tady ovšem zalezi na
pani či soudružce učitelce - jak se za
chová. Přál bych všem prvňáčkům tako
vou pani učitelku, která by žalobničky po
sílala za žalování do kouta.
16.června 1989

IVAN BINAR
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BRZKÉ OBNOVENÍ PLNÝCH ČLENSKÝCH PRÁV?

18.kongres Socialistické internacionály
22,června skončil ve Stockoholmu 18.světový kongres Socialis
tické internacionály. Tato mezinárodní organizace, která letos
slaví sté výročí svého vzniku, spojuje na 80 sociálně demo
kratických politických stran z celého světa. Mezi nimi je i ce
lá řada stran exilových, protože komunistické a jiné fašistické
režimy svobodnou činnost sociálních demokratů nepřipouš
tějí.
Sociálni demokracie je už 41 let na in
dexu také v totalitním Československu,
takže se čeští a slovenšti sociální de
mokraté mohou svobodně sdružovat
pouze v zahraničí. Čs.sociální demokra
cie, která se jednání Socialistické inter
nacionály pravidelně účastní, vyslala na
kongres ve Švédsku čtyřčlennou dele
gaci ve složení Vilém Bernard. Karel
Hrubý, Jiří Loewy a Milan Friesel
Na kongresech
internacionály
se
v sedmdesátých a raných osmdesátých
letech nehovořilo příliš často o zemích
střední a východní Evropy Například
před jedenácti lety v kanadském Vancouveru nebyla naše část světa takřka
na pořadu jednání.
Letos naproti tomu bylo zcela očividné,
že se situace podstatně změnila a na
dále dynamicky mění. S velikou rados
tí jsme zaznamenali, že naši maďarští
přátelé byli na kongresu zastoupeni
dvakrát: obvyklou exilovou delegací, ale
navíc - a v nejužší shodě s ní - tříčlen
nou delegací z Budapešti, z vedeni ob
novené Maďarské sociální demokracie,
o níž lze právem předpokládat, že už
brzy bude jednou z vládních stran.

ZMĚNY V UNII
V neděli18.června se konala ve stock
holmském Lidovém domě konference
Socialistické unie střední a východní
Evropy (SUCEE), která sdružuje deset
exilových stran z naší oblasti. Předse
dou teto Unie byl znovu zvolen maďar
ský delegát Arnold Bócsfóldy, místopřed
sedy M.Kurdve (Estonsko), K.Hrubý
(Československo), a M Gjurkovecky
(Jugosláviek ve funkci sekretáře byl
potvrzen T.Prokopovicz (Polsko) a pok
ladníka J.Vilcinskas (Lotyšsko) Bruno
Kalnins (Lotyšsko) byl zvolen čestným
předsedou, Vilém Bernard čestným mís
topředsedou Unie V rezoluční komisi
konference bylo dosaženo výrazného
zlepšení textu navrženého pro závěreč
né zasedání kongresu Sl - pasáži
o střední a východní Evropě se dostalo
mnohem více místa než ostatním oblas
tem.

GENERÁLNÍ RADA
Socialistické internacionály (Counál) se
seslav pondělí 19.června Zasedám to
hoto grémia se podrobně zabývalo si
tuací ve střední a východní Evropě, ze
jména pak aktuální otázkou, že je tře
ba obnovit plná členská práva řady
sociálně demokratických stran z této
oblasti, které mají v internacionále do
dnes jen poradní hlas (Málokdo už dnes
ví, proč těmto stranám - mezi nimi i čes
koslovenské - nebyla na počátku pa
desátých let plná členská práva při
znána: Stalo se tak proto, že tyto stra
ny ve čtyřicátých letech vstoupily do
různých koalic, národních, lidových či ji
ných front s komunisty, čímž chtěnechté spolupracovaly na vlastní záhubě.)
Předseda Socialistické internacionály
Willy Brandt řekl ve Stockholmu na to
to téma velice jednoznačně:
Naší přátelé, kteří zastupují sociálně de
mokratické strany Polska, Maďarska
a Československa, a kteří jsou už po
tak dlouhá léta v exilu, musí vědět, že
nám situace ve střední a východní Evro
pě leží velice na srdci. Což není zájem
dočasný anebo jednorázový. V těchto
zemích započal mohutný vývojový pro
ces. který vyvolává nové nadeje v ce
lé Evropě'
Willy Brandt zdůraznil, že o platnosti
členství polských, maďarských a česko
slovenských sociálních demokratů v So
cialistické internacionále neni sebemen
ších pochyb. Není tudíž nutno tyto strany
přijímat za nové členy internacionály,
nýbrž pouze obnovit jejich plná práva
a postavit je formálně zcela na roven
členským stranám ze svobodných ze
mí. K prohlášeni W.Brandta se připojili
zástupci řady západoevropských stran,
kteří se jednomyslně přimlouvali za ob-

OMUNIS TICKÝ S YS TĚM so
větského a východoevrop
ského typu nelze reformovat,
lze ho už jen demontovat. My
munisté musíme utvořit novou stra
nu, založenou na socialistických
a sociálně demokratických myšlen
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novení plného členství československé,
maďarské a polské strany. Definitivní
rozhodnutí internacionály lze očekávat
ještě do konce letošního roku. Situaci
poněkud komplikuje, že polská PPS je
rozdvojena jak v exilu, tak i v zemi sa
mé, a že podobné problémy vyvstaly
i y Maďarsku. Naproti tomu neni žád
ných překážek u Čs.sociální demokra
cie, která je jednotná a vybavená čers
tvým mandátem ze svého nedávného
sjezdu v Heidelbergu, takže o její de
mokratické legitimaci anebo o kontinuitě
jejího postaveni v Sl není sebemenších
pochyb.

KLIDNÁ JISTOTA
Zvýšený zájem o tematiku střední
a východní Evropy byl zjevný z mnoha
sjezdových projevů a diskusních pří
spěvků; k některým z nich se ještě
v příštích vydáních Práva lidu vrátíme.

Nebylo takřka řečníka, který by se ne
zabýval také situaci v naší oblasti,
dynamickým vývojem politických změn
zejména v Polsku, v Maďarsku, ale i v
Sovětském svazu samém - ale také
těžkou hospodářskou krizí, která počíná
otřásat sovětským blokem Bez faleš
ných ďiplomatických ohledů byly také
pranýřovány zločiny čínského komunis
tického režimu, jehož střílení do studen
tů a dělníků, mučení a popravování li
dové opozice nachází jednoznačné
odsouzení snad všude na světě, kromě
vládnoucích junt v Bukurešti, Praze
a východním Berlíně.

V projevech kongresu převládal optimis
mus, klidná jistota, že se všude na svě
tě sociálně demokratická cesta historic
ky osvědčila, a že její přitažlivost neus
tale roste - zejména v zemích druhého
a třetího světa, které si stále více uvě
domují, že jim komunistické totalitní mo
dely nemohou poskytnout ani svobodu,
ani ekonomicky rozvoj, ani uspokojivé
řešení společenských a obecné lidských
problémů.
Ze stran účastnících se kongresu jich
27 nese toho času vládní odpovědnost.
Desítky dalších, ač zatím v opozici, vy
konávají značný vliv. Například němec
ká SPD nebo britská Labour Party, jejíž
mluvčí Kinnock ve Stockholmuprohlásil,
že v SSSR a v zemích Varšavského
paktu dochází k prvním krůčkům na ces
tě k demokratickému socialismu, čili k cí
lům, za něž někteří účastníci kongresu
už bojují třicet nebo čtyřicet let v exilu.
Nyní se tito delegáti setkávají na půdě
Sl se zástupci hnutí z domova, kteří
usilují o totéž. .Zaznamenáváme první
kroky k svobodě", řekl vůdce bntské
opozice A dodal: .Reformy a změny
započaly, ale jsou ještě příliš slabé na
to, aby nás mohly uspokojit, i když ješ
tě před pěti lety byly takové změny ve
východní Evropě zcela nepředstavitel
né. Poselství naděje a svobody dosáhlo
národy střední a východní Evropy.“
Podobně jako Kinnock formuloval také
znovuzvolený předseda Sl Willy Brandt,
když řekl, že v zemích někdejší šedé
uniformy začíná nyní rozkvétat barevná
pluralita.

BATTÉK A HAVEL
POZVÁNI, LEČ ...
Socialistická internacionála zve zpravid
la na své kongresy řadu pozorovatelů
z hnutí a politických skupin, které ne
musejí nutně sdílet její hodnoty a cíle
Početně zastoupeny tu bývají zejména
ko
skupiny
ze třetího světa, včetně takových
jako jsou Swapo, Polisario, ANC, sandinisté a letos dokonce i Arafatova PLO,
což vedlo k demonstratiynimu odchodu
izraelské Strany práce Údajné bylo me
zi 125 hosty i několik blízkých spo
lupracovníků Michaila Gorbačova. Z na

ší domácí opozice pozvala Sl na stock
holmský
kongres
Václava
Havla
a Rudolfa Battka Oběma však režim,
jak bývá jeho neslavným zvykem, od
mítl vydat cestovní doklady, takže jim
v účasti zabránil. Zúčastnit se směl na
proti tomu Dubčekův bývalý ministr za
hraničí Jiří Hájek, a to v zastoupení
Charty 77.
Delegáti Čs. sociální demokracie se po
starali o to. aby se účastníci kongresu
mohli v anglickém překladu seznámit
aspoň s písemným poselstvím Rudolfa
Battka.
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PROHLÁŠENÍ ZÁSAD
Hlavni témata kongresu: cesty k svě
tovému míru a k vyřešení regionálních
konfiktů, lidská práva, mezinárodní eko
nomická situace se zvláštním zřetelem
k boji proti nezaměstnanosti a otázky
životního prostředí.
V poslední den kongresu bylo pojato
nové prohlášení zásad a cílu Socialis
tické internacionály, o kterém jsme
podrobně referovali v minulém Právu li
du O formulaci těchto zásad se vedly
dlouhé diskuse, téměř deset let, pro
tože v Sl nemůže jedna strana dikto
vat druhé, ke všemu je nutno dojít ces
tou konsensu, dohody A tak se leckdy
dlouho bojovalo o jedinou větu, o je
diné slovo.
Na formulování těchto zásad se podílela
také Čs. sociální demokracie, nejedna
její připomínka byla vděčně přijata Ve
stěžejním dokumentu této světové orga
nizace jsou tudíž obsaženy i naše pos
toje, naše tužby.
Stalin se kdysi ptal, kolik že má papež
divizí. Byla to otázka stejnou měrou
arogantní jako hloupá. Stejně arogant
ně a hloupě by bylo možné se dnes
ptát, kolik divizi má Socialistická inter
nacionála. K tomu lze říci jen tolik, že
Sl v dnešním světě představuje znač
nou morálně politickou sílu, ačkoli ne
poroučí tankům a kulometům.

JIŘÍ LOEWY

Poselství Rudolfa Batťka kongresu Sl
DOPIS Z PRAHY DO STOCKHOLMU
Vážení přátelé,
dovolte, abych ve svém pozdravném
oslovení připomenul, že před jedenácti
roky zaslali zástupci skupiny Nezávis
lých
socialistů
v
Československu
generální radě Socialistické inter
nacionály dopis, v němž vyjádřili potře
bu politických styků s touto významnou
mezinároďni institucí.

Přihlásili jsme se k tradicím dělnického
hnutí, k jeho sociálně politickým a so
cialistickým požadavkům, ale vyjádřili
jsme i naši' spjatost s dobové pokroko
vými požadavky české inteligence a je
jími demokratickými představiteli Svá
základní hlediska jsme vyslovili v poj
mech demokracie, socialismu, solidanty, národního sebeurčeni a obnovy pro
stých zásad mravnosti v politickém jed
naní.
Nepožadovali jsme nic víc a nic méně
než ta práva a možnosti, jaké mají ko
munisté a komunistické strany v zemích
západní Evropy. Prohlásili jsme, že se
nemůžeme vzdát svého práva obracet
se ke zpřáteleným politickým institucím
a vyjadřovat mezinárodní solidantu
všem, kteří jsou postihováni politickým,
sociálním, rasovým, národnostním a ná
boženským útlakem.
Tvořili jsme tehdy ojedinělý hlas výcho
doevropské politické scény, která byla
v té době ještě plně v režii brežněyovské neostalinske politiky. Uplynulé tri
roky však znamenaly výrazný posun
i proměnu společenské praxe v řadě
zemí tohoto východoevropského sesku
pení. V jeho centru a dalších státech
probíhá proces opouštění překonaného
totalitního konceptu vládnutí Podoba to
hoto procesu je odstupňovaná, ale
základní trend zůstává: od diktátorské
ho ovládání společnosti k demokratičtěj
šímu rozhodováni. Vývoj v tomto smě
ru se zdá být nezvratný Je historickým
paradoxem, že Československo, kde byl
před dvěma desetiletími učiněn určitý
pokus o reformu společenského sys
tému, zůstává dnes na chvostu součas
ných sociálních a společenských pro
měn Všichni známe příčiny tohoto sta
vu. V této zemi vládnou dosud lidé, kteří
ji „znormalizovali" k podobě dnes už i v
Sovětském svazu překonaného Brežněvova období stagnace, lidé, kteří nemo
hou získat důvěru občanů, neboť jejich
verbální přihlašování se k reformám je
zcela nevěrohodné.

DĚKUJEME
S radostí konstatujeme, že se ještě nikdy v minulosti nesešlo tolik dobrovolných
darů na tiskový fond, /ako v uplynulých třech měsícich.Od května do července
nám přispěli následující čtenáři a čtenářky:
V Německu: H.Bělohlávkové, dr.W.Berger, K.Botková, A Burget, drJČemikovský, L.Drubek, A Friese, W.GotzI, ing.l.A.Grossmann, ing.M Hrabak, B.Janda, E.Klad
ský, M.Koza, A.Milhard, I.Múhlbauer P.Qrth, J Pek, I.Pewny, J.S.Proche,
A.M.Schulz, R.Schútz, V.Stiburek, Z.F Šedivý, dr.O Tomashoff, E Tumský, J.Va
cek a čtenářka, jež nechce býtjmenována; v Rakousku: L Barcak, P Kroc, F.Ky
selý. dr.V.Lipták, L.Menšík, ing.F Rudl, spolek Vlast a zemská organizace čs.socialní demokracie; ve Švýcarsku: dr.H Arend, M Brebta, J Cafourek, Z.Čáslavský,
J.Doležel, J.Dvořák, A.Frana, J.Hájek, K.Hudek, F.Janoušek, Z.Karásek, J.Karbula. J.Kohler, J Kolářová, A Král. J Krump, Lauterbach Weine AG, V Lissy,
prof.dr.J.M.Lochman, dr Z.Lomecký, H.Malanovský, R.Malý, dr.A.Marek, dr.J.Ned
věd, dr.D Nevečeřal, F Novák. dr.V Novák, O.Pitro, dr Povondra, Z Rattay, V.LSereda, H.Silvera, L.Thomann, J.Umlauf, J.Vachta, J.Vít. E.Votápek, L.Vyvial, M Wenzel, a H Zoubek; ve Francii: O.Haselman, H Herzová.prof dr.J Fišera; v Nizozemí:
A.v.d Beld, dr.T.I.Gaďourek, dr R.C Kučera; ve Velke Británii: F Hafemik. v Itá
lii: K.Juchelka; v Dánsku: J Veselý; ve Švédsku: V.Dlabaja a ing.J.Pollák, v Izrae
li: M Laichterová; ve Spojených státech: Am Cz Sociál Člub, M Bláha, M Halouz
ka, prol dr.J. Horák, B K Hrazdil, O Hrdlička, Č.Ješína, M.Juskuv. M.Kemer. D a
M.Lewm, M J Lom. P.Mach, J.Miffek, J.Nečas. LPrzywara, T Radvanová, M.Rolný. E Stárek, F.Vogel, J Zbéhlík a A.Zeman; v Kanadě: C Bauer, V M.Fic, R.Hanzíik, F.Hoffmann. M.Hontela, prof.dr J.Krupička P.Kučera, A Kunc, dr.M.Orsovy
a dr.M Skála, v Austrálii: J Meduna, M Ondráček, P Odstrčilik, M.Pojar, F Váňa
a jeden čtenář, který nechce být jmenován.
Všem 124 dárcům srdečně děkujeme za účinnou pomoc Právu lidu1

A tak zatímco polští, madarští a slovin
ští sociální demokraté vstoupili do no
vé fáze obnovy svého působeni, zůs
tává sociální demokracie v Českoslo
vensku zatím fixována v Hnutí za
občanskou svobodu (HOS) , jehož ma
nifest „Demokracie pro všechny" je ta
ké přihlášením se k základní hodnotě
ideového východiska demokratického
socialismu. Tento pak chápeme jako
politiku, na jejímž základě lze uplatňo
vat novou, moderní, současnému roz
voji společnosti odpovídající sociální
a demokratickou perspektivu.
Vrátit této zemi právo nabídnout tako
vouto perspektivu společnosti, vést o ni
dialog a podrobit ji svobodné politické
vůli občanů, je zájem všech, kdo se při
hlašují k ideovému konceptu otevřené
společnosti a jsou ochotni vést o toto
právo svůj politický spor
Patříme k těm, kdo tento spor, v dobré
tradici evropské politické kultury, vedou
výhradně prostředky politickými. Víme,
že odpovědnost za budoucí stav české
a slovenské společnosti není věci jen
dnešního vedení, nýbrž přísluší i součas
né opozici.
Jsme sí pňtom vědomi, že žádné sociál
ní katakíyzma nevyřeší současnou pa
tovou situaci. Každému jen trochu soud
nému jedinci je z dané situace jasné,
že bez dialogu se tato společnost ne
hne z místa. Dialog je nutno vést s kaž
dým. kdo je ochoten do něho vstoupit
a respektovat jeho pravidla. Ovšem ten.
kdo se snaží své ideové odpůrce pře
dem diskvalifikovat falešnými pojmy
údajného antisocialismu a protistátnosti a bezostyšnou represí porušovat pra
vidla demokratického soužití, jen ztěží
může očekávat respekt a podporu ob
čanů.

Strany socialistické internacionály, zú
častněné na tomto kongresu, by mohly
svojí ideovou, politickou i praktickou
podporou napomoci československé
společnosti vstoupit do společenství stá
tu, jejichž občané si určuji pravidla soužití
svobodným projevem politické vůle.
Váženi přátelé, přeji Vašemu jednání
i jménem svých druhů úspěšný průběh
a přál bych si rovněž, aby závěry kon
gresu byly dobrou motivací pro práci
nás všech.

RUDOLF BATTÉK
V Praze 14. června 1989

PRÁVO LIDU 3/89
Ivana Hoffmana a uvedla píseň věno
vanou Chartě 77. A Ve Ferganě, Kokandu, Namanganu a dalších uzbeckých městech vládne podle Ryškova
„krvavý chaos“.
(Stručný přehled událostí od uzávěr
13. Gorbačov slaví nevídaný triumf
v Bonnu a jiných západoněmeckých
ky k uzávěrce, bez nároků na
městech; jen nejstarší německá gene
úplnost)
race ještě pamatuje davové nadšení tak
iracionální A Jelcin oznamuje na ma
KVĚTEN 1989
nifestaci svých přívrženců v Moskvě, že
vytvoří z „progresivních" poslanců opo
5. Západní agentury hlásí nepokoje
ziční jednotnou frontu“.
z Ašchabádu, hlavního města Turkmén14. Ve dvanácti zemích Evropského spo
ské SSR; policie prý zatkla přes sto
lečenství začínají volby do Evropského
osob A Honecker se vrací z návštěvy
parlamentu. A Mitterand s velkým do
u Jakeše, komentáře v tisku NDR vítají
provodem přilétá do Varšavy. A
upevnění konzervativní osy Berlín-PraV estonském hlavním městě Tallinu je
ha.
odhalen pomník obětem bolševického
6 Madarský rozhlas vysílá záznam pro
teroru
jevu, kterým ministerský předseda Im15. V Číně jsou denně odsuzováni
re Nagy oznámil 4.listopadu 1956 oby
k smrti a popravováni účastníci potla
vatelstvu, že sovětská armáda věrolom
čeného hnuti za demokracii. A Jakeš
ně přepadla Budapešť. A Předseda
vyslovuje na zasedání ÚVKSČ „obavy”
íránského parlamentu Rafsandžáni vy
nad současným vývojem v Polsku a v
zývá k atentátům na Američany, Brity
Maďarsku.
a Francouze.
FQTO: NAF dementi 16. Jan Fojtík vyjadřuje na manifestaci
7. V NDR se konají komunální volby „DIALOG S MOCÍ"
s obvyklými jednotnými kandidátkami
v Prešově naději, že se v Maďarsku
A Čs režim žádá v Bonnu vydání dvou
Sovětský vojenský pilot postává se stí siávii už přesáhla 500 procent, takže zmobilizují „síly oddané socialismu". A
nezletilých chlapců, kteří 29.března
hačkou MIG-29 vyzbrojenou čtyřmi ra se dnes vydávají nové bankovky na Generálporučík Padlin, pověřený vyše
unesli madarske letadlo z Prahy do
ketami v Turecku a žádá USA o politic 100.000 dinárů, což se rovná 14 němec třením nepokojů v Uzbekistánu, cituje
Frankfurtu * Ve slovinském hlavním
některá tamní islámská hesla, mezi ni
ký azyl.
kým markám.
městě Lublani demonstrují desetitisíce
21. Více než 100.000 moskvanú se 2. Začíná masový exodus Turků z Bul miž nechybí ani: „Zardousíme Rusy, Le
za respektování svrchovanosti Slovin
účastni
předvolební
manifestace harska - hranice přechází denně oko ninovy bastardy!"
ska
17 Andrej Sacharov líčí holandským no
v Lužnikách, na které mluví Jelcin a Sa lo dvou tisíc uprchlíků.
8 Jánoš Kádár je zbaven čestného
charov. * Bulharská bezpečnost střílí 3. Z diplomatických kruhů v Moskvě se vinářům v Groningenu situaci v SSSR
předsednictví komunistické strany. A
v obci Todor Ikonomovo do demonstru proslýchá, že sovětská vláda počítá s vy jako „v jistém smyslu podobnou jako
Pravda potvrzuje, že Stalin věděl včas
jících příslušníků turecké menšiny: tři
puknutím těžké vnitřní krize v NDR, do před revolucí 1917“; připouští, že bý i v
a z několika pramenů o termínu němec
mrtví, sedm raněných. * Minutou ticha níž však nehodlá zasahovat. A Cho- Sovětském svazu mohlo dojít k podob
uctívají obyvatelé Tiflisu oběti plynové mejního stav se dramaticky horší, vše ným událostem jako nyní v čině. A
kého útoku na Sovětský svaz 1941, leč
nedbal.
ho útoku sovětské armády proti gruzin- chen íránský lid se povinné modlí za V rozhovoru s italskými novináři vyslo
9 Sovětský generál Lobov, vrchní veli ským manifestantům 9.dubna.
vuje Boris Jelcin názor, že v SSSR
jeho uzdravení.
tel Varšavského paktu, označuje v Iz4. Čínské vedení vydává rozkaz k potla muže nastat revoluční situace, jestliže
22. Li-Pengovo ultimatum studentům
véstiích dosavadní rozdělení Evropy za
uplývá, aniž dochází k přerušení de čení demonstrací, tankové jednotky za se nepodaří brzy zlepšit životní podmín
„abnormální“. * Neues Deutschland,
monstrací. Pražský režim propouští po sahují s neslýchanou brutalitou a způ ky obyvatelstva.
ústřední
orgán
SED,
polemizuje
hladovce z vazby Stanislava Devátého,
sobují mezi neozbrojenými studenty bar
18 Sovětský agrární vědec Tichonov
s destalinizacními snahami sovětských
který byl zatčen 1.května. A „Diplomatic barský masakr. A Teheránský rozhlas
prohlašuje, ze hladomoru v zemi už lze
ká
válka
“
mezi
Sovětským
svazem
historiků.
oznamuje v sedm ráno, že vůdce írán zabránit jediné navrácením půdy do ru
10 Walesa přijímá ve Štrasburku cenu
a Velkou Briánií pokračuje vzájemným
ské revoluce vstoupil na nebesa
kou zemědělců. A V téměř celodenním
Evropské rady za úsilí o lidská práva.
vypovídáním diplomatů a novinářů.
5. Těžká železniční katastrofa po výbu smutečním aktu jsou v Budapešti slav
* Návrh CDÚ/CSU v bonnském Spol
23. Vatikán a úřady ČSSR jsou zajed
chu plynovodu blízko Ufy na Urale; nej nostně pochováni Imre Nagy, Pál Makovém sněmu, omezit udíleni azylů
no, že je nutno jmenovat několik no méně 600 mrtvých. A Baltské lidové
leter a tri další oběti násilného potlače
a změnit příslušný odstavec v ústavě,
vých biskupů A Madarský svaz mlá fronty opakují na pařížské následné kon ní Maďarského národního povstání z ro
naráží na rozhodný odpor sociálních de
deže, který se jmenoval KISZ (Komu ferenci požadavek plné státní suvereni ku 1956; v šesté rakvi leží jeden
mokratů i liberálů.
nistická sdruženi mládeže) mění svůj
ty pro Litvu, Lotyšsko a Estonsko.
z neidentifikovaných popravených 11 V Lotyšsku je uzákoněna lotyšština
název na DEMISZ (Demokratické orga 6. Ve Ferganě v sovětském Uzbekistá symbolicky za stovky ostatních obětí so
jako úřední jazyk republiky; doposud to
nizace maďarské mládeže).
nu hoří tisíce veřejných i obytných bu větské zlovůle
byla ruština A Předseda KGB Krjučkov
24 Trybuna Ludu zveřejňuje výsledky
19. Československý režimistický tisk kri
dov po těžkých srážkách mezi Uzbeky
ujišťuje v Izvestijích, že se jeho organi
práce polsko-sovětské komise historiků,
a Meschety. A Varšavská vláda navrhu tizuje „antisovětskeho a antisocialistickterá
potvrzuje
existenci
tajného
dodat

zace bude v budoucnu řídit přísně pod
je Solidaritě dohodu o „velké koalici“. A
kého ducha“ včerejších smutečních obřa
le právního řádu. A Ministerský před
ku paktu Stalin-Hitler z roku 1939 o dě Mozambický ministr obrany oznamuje,
dů v Budapešti A TASS hlásí „mrtvé
seda Németh přetváří madarskou vlá
lem Polska. A Odvolací soud v Brně
že Sovětský svaz stáhne všechny své
a raněné“ při srážkách v sovětském Ka
du; šest klíčových ministerstev přejímají
potvrzuje rozsudky proti disidentům Ji
poradce ze země, odejít mají také vojen zachstánu. A Do Uzbekistánu jsou ury
angažovaní zastánci reforem
rousovi (16 měsíců) a Tichému (6 mě ští experti z Kuby a NDR.
chlené vypraveny další motorizované
12 V Chorvatsku a Slovinsku pokraču síců vazby).
jednotky vojsk ministerstva vnitra, pro
7
Sovětský
ministerský
předseda
Ryšjí protesty proti srbské centralistické
25. Velká Británie vypovídá ze země
tože se tamní situace vymyká nadále
a antidemokratické politice; slovinští
čtyři čs.špiony, Praha se obratem re- kov označuje vyřešení zásobovacích po
kontrole.
tíží
za
nejnaléhavější
současný
úkol
vů

studenti bojkotují přednášky. * S dvou
vanžuje vypověděním tří britských diplo
20. Ve Stockholmu je zahájen světový
bec.
A
Východoberlinská
bezpečnost
denním zpožděním otiskuje také orgán
matů a jednoho obchodníka. a Sovět zatýká desítky účastníků nedávných pro
kongres Socialistické internacionály, kte
komunistické strany seznam 277 osob,
ská armáda začíná stahovat první tan
rého se účastní také čtyřčlenná delega
které byly popraveny po potlačení Makové jednotky z Maďarska; vcelku je testů proti falšování komunálních voleb
ce Čs.sociální demokracie A Sovětská
v NDR. A Nadále chybí jakákoliv sto
darského národního povstání v roce
v zemi 65.000 okupačních vojáků. A
rekreační loď Maxim Gorkij s 577 pře
pa po čtyřech funkcionářích nezávislých
1956.
Italská radikální strana zahajuje svůj
odborů „Podkrepa“, které před týdnem
vážně západoněmeckými cestujícími
13. Nezávislé občanské iniciativy v NDR sjezd - v Budapešti.
odvlekla bulharská policie.
a alkoholizovanou ruskou posádkou ko
pranýřují řadu hrubých podvodu, k nímž
26. Z Berlína se hlásí, že si dva bratři
se režim uchýlil při nedávných komunál
zaletěli úspěšně na ultralehkých letadél 8 Podle zpráv z Varšavy je nyní zřej liduje s ledovcem v Severním moři; loď
že pouze dva z 35 špičkových vlád
se naštěstí nepotápí a cestující mohou
ních volbách * Sovětská armáda stáh
kách vlastní výroby do NDR, kde na mé,
ních kandidátů dosáhli ve volbách
být postupně dopraveni do bezpečí.
la několik motorizovaných jednotek z ka
ložili třetího bratra a šťastně ho odtran
21. Počet Meschetů evakuovaných
sáren v Olomoucí; také v NDR pokra sportovali na západ. A čTK hlásí, že potřebného počtu hlasů. A Li Peng dě
z Uzbekistánu už dosahuje 16 tisíc,
čuje snižování stavů okupačních vojsk.
čs.policie zmařila pokus o únos letadla kuje tankistum, kteří převálcovali bez
branné studenty: „Soudruzi, vykonali jste srážky přesto neustávají. A Vážné ne
Yak-40 na lince Praha-Karlovy Vary.
14 Gorbačov odjíždí na státní návště
pěkný kus práce!"
pokoje jsou hlášeny z naftařského cen
vu Čínské lidové republiky, pekingské
27. Helmut Schmidt, bývalý německý
náměstí Nebeského míru blokují dese spolkový kancléř, nabádá v rozhlaso 9. V Heidelbergu zasedá XXIII. sjezd tra Novyj Useň blízko Kaspického jeze
ra.
titisíce studentů kteří žádají více demo vém projevu, aby se nespojovaly se so Čs.sociální demokracie. A Evropská ra
22. První tajemník komunistické strany
da udílí „statut hostí“ parlamentům Ma
kracie * Maďarská vláda se usnáší větskou perestrojkou přehnané naděje;
Kazachstánu, Rus Kolbin, je odvolán,
přerušit okamžitě veškeré práce na du nikdo nemůže říci, jak dlouho tato po ďarska, Polska, Jugoslávie a Sovětské
ho svazu. A Počet mrtvých při národ jeho nástupcem se stává Kazach Nanajském
projektu
Nagymáros.
A
litika ještě potrvá. A Bulharská armada nostních srážkách v Uzbekistánu už
sarbajev. A Norský primář Mads Gil
Demonstranti v Jerevanu požadují nasazuje proti tureckým demonstrantům
bert, který se účastnil akce na záchra
urychlení znovuvýstavby měst postiže v Medovci tanky a vrtulníky a zabíjí dvě přesahuje sedmdesát.
10. Po zvolení nových ústředních orgá nu cestujících parníku Maxim Gorkij,
ných zemětřesením.
osoby.
konstatuje veřejně, že nenašel v posád
15. Lidové fronty ve všech třech balt 28. Při volbě do Nejvyššího sovětu se nů a přijeti rezolucí končí Heidelberský
sjezd Čs.sociální demokracie. A Policie
ce jediného střízlivého muže; sovětští
ských republikách přijímají společný-akčprosazují převážně konzervativní kandi v Praze i v Brně zakročuje proti pietnámořníci byli těžce opilí ještě dvanáct
ní program suverenity, demilitarizace
dáti, zvolen není ani Jelcyn; desetitisí ním aktům na počest památky zavraždě hodin po srážce s ledovcem
a společného trhu. A Andrej Sacharov
cová demonstrace moskevského oby ných čínských studentů. A Záhřebský
23. Na projevu k zaměstnancům auto
předpovídá na sjezdu Socialistické stra vatelstva protestuje proti volebním ma
sběratel umění Rosic vede proces pro mobilky „Moskvič" prohlašuje člen polit
ny Itálie v Miláně blížící se hospodář nipulacím a požaduje celosvazovou
ti Titově vdově a synům o navrácení byra Jakovlěv, že pouze fungující trh
ské zhroucení SSSR,
varovnou stávku.
může vyřešit zásobovací potíže; tržní
obrazů v hodnotě dvou miliónů marek,
16. Již třetí den trvají v Krakově ostře 29 V Praze sněmují ministři zodpověd jež mu roku 1957 zabavila státní bezpeč mechanismy označuje za „hospodář
antisovětské demonstrace studentů
skou
základnu demokracie“.
ní za životni prostředí ze všecn stře nost; obrazy pak visely v diktátorově
a středoškoláků. * Z Addis Abeby jsou
doevropských států a z SSSR A Jel letní rezidenci.
24 Nebývalá událost v Nejvyšším so
hlášeny boje po pokusu o státní pře cyn se dostává přece jen do nejvyšší 11 Ministerský předseda Ryškov
větu: příslušná grémia odmítají schválit
vrat; diktátor Mengístu se urychleně vra ho sovětu; zástupcem Gorbačova je ohlašuje, že hodlá rozpustit 25 sovět šest nových ministrů navržených pre
cí ze státní návštěvy v NDR.
zvolen Lukjanov A Madarský ministr ských ministerstev z celkového počtu miérem Ryškovem A Novým generál
17. Václav Havel po odpykání poloviny Pozsgay nazývá při návštěvě Bonnu po 100 A Mezinárodní Helsinská federa ním tajemníkem čínské komunistické
osmiměsičniho trestu propuštěn na
pravu Imre Nagyno v roce 1958 „justič ce (IHF) oznamuje v Paříži, že v led strany se stává Jiang Zemin dvaašepodmínku A V pekinskych ulicích de ním zločinem".
nu bylo v Československu z politických desátiletý dosavadní starosta Sanghaje.
monstruje přes milión lidi, program Gor30. Gorbačov doznává, že sovětský vo důvodů zatčeno více než 1400 osob
25. O západoněmecké vízum se
bačovovy návštěvy musi být stále mě jenský rozpočet je ve skutečnosti 4x
12. Slovenské úřady přerušují koncert u pražské ambasády Spolkové republi
něn.
vyšší než doposud oficiálně udáváno Joan Baezové v Bratislavě, protože ky uchází nyní denně kolem 4000 čs.
18 Sovětský časopis Moscow News
a slibuje krácení o 14 procent do roku
americká zpěvačka pozvala na pódium občanů, ambasáda je ale zařízena pou
žádá objasnění katynského masakru na
1991. A Přídělový systém na cukr se
zajatých polských důstojnících A Maďar nyní v SSSR vztahuje i na cizince
šti komunisté mění statut lidových mi západní diplomaté, novináři a obchod
lic, které nyní už nejsou podřízeny stra níci mají narok na dvě kila cukru měsíč
ně, nýbrž ministerstvu obrany. A Lido né.
vé milice v NDR - 400.000 mužů - 31. Prezident Bush prohlašuje v Mohudostávají nový výcvikový program, kte á (Mainz), že berlínská zedje „monume
rý je zaměřen přednostně na potlačo ntem selhání komunismu“; studená vál
vání vnitřních nepokojů.
ka skončí překonáním rozdělení Evro
19 Nejvyšší sovět Litevské SSR se u- py A Německé vydáni Novoje vremja
snáši na řadě ústavních změn a dekla tvrdí, že Raoul Wallenberg byl agentem
ruje půdu, nerostné bohatství, lesy
americké OSS a zemřel na infarkt v so
a vodní toky země za „litevský národní větské cele 17.července 1947.
majetek". * V Jerevanu opět stávkuje
polovina všech podniků a 150.000
ČERVEN
demonstrantů žádá připojení Nagorného
Karabachu k Arménské SSR.
1. Olympijský vítěz ve vzpírání v těžké
20 V Číně vyhlášen válečný stav, na- váze Vlasov útočí na Sjezdu lidových
pětí v zemi se stupňuje. V Moskvě de poslanců v Moskvě na KGB, které na
monstruje 4000 osob proti korupci A
zývá „podzemní říší". A Inflace v Jugo-

KRONIKA

4
ze na vyřízení asi 2.500 žádostí den
ně, takže vznikají dlouhé fronty a „ne
důstojné poměry“, kritizované teď i v
čs.sdělovacích prostředcích; celkem
chce letos navštívit SRN přes 400 000
čs turistů.
26 Podruhé během několika málo mě
síců hoři v Severním moři sovětská ato
mová ponorka, tentokrát třídy Echo-2;
posádce se podařilo vypnout reaktor
a požár uhasit. A „Konfederace za ne
závislé Polsko" demonstruje v Krakově
proti Jaruzelského úmyslu, kandidovat
na úřad prezidenta republiky.
27. V Minsku zakládá 400 delegátů ne
závislé hnutí za „národní uvědomění"
Bělorusů, zachováni jejich kultury a ja
zyka a vétši míru autonomie uvnitř
SSSR A Maďarský ministr zahraničí
Horn žádá při projevu ve Vídni vytvoře
ní autonomní oblasti v Rumunsku, ve
které by byla chráněna občanská
a kulturní práva 1,7 miliónu rumunských
Maďarů.
28. Monstremanifestací nevídané veli
kosti slaví statisíce Srbů šestisté výročí
své porážky na Kosovu Poli; ac se
historické výročí vlastně týká konfliktu
s Turky, nynější nacionalistické vášně
jsou zaměřeny především proti Albán
cům, kteří v Kosovu tvoří většinu.
29. Náměstek ministerského předsedy
SSSR, ekonom Abalkin, kresli ponurý
obraz vývoje sovětské ekonomiky, de
ficit státního rozpočtu přesáhl 100 mi
liard rublů a dále roste, nezbytná
racionalizační opatření způsobí, že
v SSSR může být v nejblizších letech
12 až 15 miliónů nezaměstnaných.
30. Nezvykle rychle a masivně reaguje
Rudé právo na novou opoziční podpi
sovou kampaň „Několik vet“ tvrdí, že si
gnatáři chtějí návrat ke kapitalismu a že
trpělivost režimu má jisté meze A Fran
tišek kardinál Tomášek slaví za velké
domácí i mezinárodni pozornosti své de
vadesáté narozeniny; mezi četnými
gratulanty přijímá také zástupce Charty
TI pod vedením Václava Havla. A Ra
kouský parlament schvaluje velkou vět
šinou návrh na podání členské přihlá
šky Rakouska do Evropského spole
čenství.

ČERVENEC
1. Před odletem do Francie apeluje Gor
bačov v dramatickém televizním proje
vu k ukončení národnostních konfliktů
v SSSR. A
V
ňecku dochází
k neobyčejnému „historickému kompro
misu": novou vládu vytváří koalice me
zi konzervativci a komunisty.
2. V rozhovoru se západoněmeckým
rozhlasem prohlašuje sovětský ekonom
Dašičev, že SSSR nepotřebuje západ
ní úvěry, nýbrž pluralitu „názorovou
a politickou", protože bez ní se žádná
společnost nemůže zdravě vyvíjet. A
Ministerští předsedové Československa.
Polska a NDR podepisuji ve Vratislavi
dohodu o spolupráci při ochraně život
ního prostředí.
3. Dva týdny před dovršením osmdesát
ky umírá v Moskvě Andrej Gromyko,
dlouholetý ministr zahraničí a donedáv
na formální hlava státu. A Ministr obra
ny Jasov ohlašuje, že počet příslušníků
sovětské armády bude do konce roku
1990 zredukován na 3,7 miliónu mužů
4. Sovětský MiG-23, jehož pilot sesko
čil padákem nad Polskem, přelétá ni
kým neřízen Spolkovou republiku
Německo a havaruje v Belgii, kde v tro
skách zasaženého domu umírá osmnác
tiletý chlapec. A Norské úřady zjišťují
zvýšenou radioaktivitu vody v oblasti
Severního moře, kde nedávno havaro
vala sovětská ponorka.
5. Gorbačov odmítá v projevu před
Evropskou radou „každé vměšování do
vnitřních záležitostí,
každý pokus
o omezení svrchovaností států“, a to
i tehdy, jestliže se toho dopouštj „přá
telé a spojenci“. A Litevský Nejvyšší so
vět uzákonil soukromé zemědělské ho
spodaření až do rozlohy 50 hektarů; rol
níkům se povoluje najímat v hlavní
sezóně pracovní síly. A Tzv. „generál
ní fořtmistr“ NDR, Rudolf RúthnicK,ozna
muje, že v zemi již onemocnělo 44,4
procent veškerých lesních porostů.
6. Z Maďarska dnes agentury hlásí dvě
zprávy, jejichž náhodné setkání má
symbolický charakter: Nejvyšší soudní
dvůr zrušil rozsudek nad Imre Nagym
a jeho druhy, Jánoš Kádár zemřel v budapeštské nemocnici. A „Karpatský gé
nius". velký vůdce Ceausescu varuje na
zasedáni RVHP v Bukureští před „tržním
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socialismem" a před .odideologizová
ním mezinárodních vztahů"
7 Deset nezávislých občanských inicia
tiv v Československu požaduje ve
společném dokumentu zrušeni Brežnévovy doktríny a staženi sovětských
okupačních vojsk * Kubánský soud odsuzuie pro kšeftováni s drogami čtyři
vysoké vojenské velitele k trestu smrti,
mezi nimi generála Arnolda Ochoa, kte
rý velel kubánským íntervenčním jednot
kám v Angole
8 Na bukureštském zasedání RVHP
dochází k ostrým konfliktům zejména
mezi maďarskou a rumunskou delega
ci. ale ani ostatní vztahy nelze nazvat
harmonickými.
*
Sovětská vláda
uvažuje velice konkrétně o obnoveni
někdejší' Autonomní SSR povolžských
Němců anebo o jiných formách autono
mie pro dva milióny německých obča
nů SSSR.
9 Prezident Bush dnes letí na týden
do Evropy, první stanicí na jeho cestě
je Varšava A Honecker se náhle hrou
tí na banketu v Bukurešti a je letecky
odtransportován do NDR, kde lékaři
zjišťuji akutní žlučníkový záchvat A
Komunistické vládni jednotky prolamují
obkličeni kolem Ožalalabadu a způso
buji rozhádaným mudžahedinúm těžké
ztráty
10. .V Polsku studená válka započala,
nyní může polský lid přispět k překo
náni rozdělení Evropy," prohlašuje
prezident Bush před polským parlamen
tem A V Kišinévu, hlavním městě Moldávské SSR, demonstruji desetitisíce et
nických Rumunů za narodni a občan
ská práva
11 Gdaňské obyvatelstvo nadšeně vi
tá .prezidenta svobody" * Obyvatel
stvo sibiřského Krasnojarsku demonstru
je proti zřízení jaderné deponie. A
Maďarská vláda vyzývá generální pro
kuraturu. aby podrobila revizí proces
s kardinálem Mindszentym, který byl ro
ku 1949 v odporném monstráku odsou
zen na doživotí.
12. Ani průtrž mračen nemůže pokazit
triumfální uvítáni prezidenta Bushe na
Kossuthově náměstí v Budapešti A
Adam Míchnik, někdejší disident a nyní
poslanec jjolského parlamentu, přijíždí
do Moskvy na seminář Institutu pro
mezinárodní vztahy; pozván je rovněž
chartista Jaroslav Sabata, jenže čs úřa
dy mu v účasti zabránily
13 Západonémecký ministr zahraničí
Genscher, na návštěvě v Praze, hovoří
postupně s Jakešem. Husákem. Háj
kem i Havlem a nabádá čs.vládu, aby
se připojila k .pozitivnímu vývoji v sou
sedních socialistických zemích"
a
V zapadni Sibiři stávkuje 12.000 hor
níků proti nesnesitelným životním a pra
covním podmínkám a zcela neuspoko
jivému zásobování.
14 Úřady NDR vyslovuji vážné znepo
kojeni nad tím, ze rozhlasová stanice
Svobodná Evropa zřizuje filiální' redak
ci v Budapešti a S velikou pompou vo
jenskou i civilní slaví Francie 200 vý
ročí dobyti Baštily. A V Bjelogorsku je
zahájen sjezd krymských Tatarů; pň je
jich stalinském odsunu na Ural v roce
1944 zahynula polovina z celkového
počtu 300 000 vyhnanců
15. Stávkové hnutí na Sibiři se rychle
šíři a zasahuje těžební oblasti Novokuzněck, Prokopjevsk, Kissilevsk, LeninskKuzněck, Kemerovo a jiné; stávky jsou
hlášeny také z Volgogradu A Ukrajin
ská řeka Nořen stoji na mnoha kilome
trech toku v plamenech - do vody unik
lo 4000 krychlových metrů nafty, která
vzplanula, když kterýsi houbař odhodil
do
řeky
nedopalek cigarety.
A
Východoněmecká SED plánuje pro no
vy Rok stranického školení především
terna „ohroženi socialismu podrýváním
centrálního plánovaného hospodářství"
v blíže nejmenovaných zemích
16 Gorbačov nabízí sedmi vedoucím
průmyslovým zemím světa, jejichž stát
níci sněmují v Paříži, hospodářskou spo
lupráci Sovětského svazu, aniž kon
kretizuje podrobnosti. A Spisovatel
Stefan Heym požaduje v proslovu v jed
nom z východoberlinských kostelů .ví
ce demokracie v NDR" A Sovětské mi
nisterstvo zdravotnictví počítá do konce
devadesátých let s 15 milióny infikova
ných chorobou AIDS a s 200 000 mrtvý
mi ročně
17. Varšava vítá v projevech zástupců
vlády i Solidarity rozhodnutí pařížské
ekonomické konference o poskytnuti po
moci Polsku. A Jako první stát Var
šavské smlouvy navazuje Polsko
normální diplomatické styky s Vatiká
nem A časopis Ogonjok uveřejňuje
článek bývalého plukovníka KGB Karpoviče, který lituje pronásledováni
disidentů a požaduje čistku v aparátu
státní bezpečnosti.
18 Burzovní svaz německého knižního
obchodu oznamuje, že jeho mírovou ce
nu odevzdá Václavu Havlovi 15 října
ve frankfurtské Paulskirche francouzský
filozof Gluckmann. A Novij Mir, náklad
1.5 miliónů výtisků, připravuje otisskování Solženicynova Souostroví Gulag
na pokračování. A Maďarsko rusí
s okamžitou platností Úřad pro církev
ní záležitosti coby totalitní přežitek
19 V souvislosti s pokusy o zakládání
nezávislých odborů v SSSR kritizuje
Gorbačov nepružnost státních odborů
i komsomolu a Stávkové hnuti v SSSR
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Deklarace organizačního výboru pro
OBNOVENÍ SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE
Krize totalitarismu ve východní Evropě se neustále prohlubuje. Ne
závislost baltských zemi se blíží. Myšlenka litevské svrchovanosti
ovládá srdce a mysli mnoha z nás. Obyvatelé Litvy, ať jsou jejich
politické názory jakékoliv, usilují o obnovení demokracie v naši ze
mi. (...)
Litevská sociálně demokratická strana (LSDP) je součástí evropské
ho sociálně demokratického hnuti. Toto hnuti - sjednocené Socia
listickou internacionálou - usiluje o obecnou kvalitu života a o so
ciální spravedlnost cestou demokratických forem.

Litevšti sociální demokraté kladli zásadní a nekompromisní odpor
všem formám diktatury a nespravedlnosti. Osobnosti jako Mykolas
a Vaclovas Birziska, prof. Cepinskis, prof. Janulaitis, prof. Kairys,
Liuda Purenyene-Vienozinskaite, prof. Purenas, Ona Leonaite-Kairiene a prof. Zvironas zanechaly hluboké stopy v litevském kulturním
životě.

OBNOVME LITEVSKOU SOCIÁLNÍ DEMOKRACII!
Zájmy dnešní Litvy nás motivuji k tomu, abychom obnovili LSDP,
stranu, která bude vedena zásadami demokratického socialismu:
svobodou, spravedlností a solidaritou. LSDP byla prvním hnutím,
které pozvedlo ideu litevské nezávislosti. Sociální demokraté sou
stavně a usilovné pracovali ve prospěch silné a nezávislé Litvy.
Život Steponase Kairyse, vůdce LSPD a jednoho z autorů a signa
tářů našeho prohlášení nezávislosti z roku 1918, zřetelně definuje
poslání naší strany. Obnovená LSDP bude zastávat litevskou nezá
vislost a požadovat bezpodmínečné zrušení všech důsledků paktu
Ribbentrop-Molotov.

R. W. PŘED guggenheimovým muzeem
Foto: Bohumil "Bob“ Krčil

se nyní rychle šíři i na Ukrajině; sliby
i tiché hrozby Gorbačova se zatím mí
její účinkem
20. Stávky se šíří v Rostovské oblasti,
v Doněcke pánvi, v kazašské Karagandé a oblasti Dněpropetrovsku; k poža
davkům horníků patři mimo líné - jed
no mýdlo měsíčné a Jaruzelski je zvo
len prezidentem většinou jednoho hlasu;
skládá všechny stranické funkce, pro
tože chce být .prezidentem všech Po
láků".
21. Noviny NDR poprvé veřejně kritizu
jí nedostatečné zásobováni obyvatel
stva, zejména čerstvými potravinami,
ovocem a zeleninou A Moskevský ex
pert Spandarjan přiznává, že Sovětský
svaz vyvezl do zahraničí v letech 1982
až 86 zbraně za 50 miliard dolarů
22. V televizní diskusi v Moskvě po
pouští Valentin Falin poprvé existenci
tajného dodatkového protokolu k paktu
mezi Stalinem a Hitlerem. A TASS hlá
sí z Abcházie, že při nepokojích byli za
střeleni dva příslušnici vojsk ministerst
va vnitra.
23. Gorbačov naléhavě vyzývá stávku
jící horníky na Ukrajině, aby se vrátili
do práce a varuje především železni
čáře před pokusy o ochromení dopra
vy A V doplňovacích volbách v městě
Gódóló je do maďarského parlamentu
zvolen první opoziční poslanec evangelický farář Gábor Roszik, který
obdržel 69,2 procenta hlasů A Skupi
na poslanců Solidarity se v Praze schá
zí s představiteli čs. hnutí za občanské
svobody
24 Z Číny přicházejí na Západ otřes
né zprávy o poměrech v přeplněných
věznicích, o brutálních výsleších a bití
vězňů A Sovětský týdénik Argumenty
i fakty uveřejňuje výsledky průzkumu
mezi mládeži; politiku glasnosti prý pod
poruje 97% lidi mezi 14 a 29 lety, za
.,nejlepší politiky kapitalistických zemí"
povazuje sovětská mládež Ronalda
Reagana a paní Thatcherovou.
25. Demonstranti v Tiflisu - podle TASSu 18.000 osob - požaduji nezávislost
Grúzie a skandují .Pryč se sovětským
imperialismem!" A Novým prezidentem
Evropského parlamentu je velkou vět
šinou zvolen španělský socialista Enrique Baron Crespo
26 Mozambik chce podle slov preziden
ta Chíssana „odluku strany od státu",
v novém programu strany Frelimo se
už pojem marxismus-leninismus nevy
skytuje A Pod tlakem ekonomické ka
tastrofy nabízí nikaraguánský prezident
Ortega opozici v zemi .dialog".
27 Rudé právo kritizuje návštěvu pěti
poslanců Solidarity v Praze a zdůraz
ňuje, že „polský model" není pro Čes
koslovensko přijatelný A Nejvyšší so
vět se po pohnuté diskusi usnáší, že
baltským republikám bude dovolena díl
čí
hospodářská
samostatnost.
A
Jmenováním dvou českých a dvou slo
venských biskupů doplnil papež česko
slovenský episkopát aspoň zčásti; i na

dále zůstává sedm ze třinácti diecézí
bez vrchního pastýře.
28. Boris Jelcm žádá „protipozice a ví
ce dynamiky" v Nejvyšsim sovétu
a ohlašuje založeni „levicově radikální"
frakce A Za zavřenými dveřmi zasedá
v Budapešti ústřední výbor komunistic
ké strany, aby připravil sjezd strany svo
laný na 7 říjen A Sovětský ministr
Christoradnov svěřuje zástupcům západoněmeckých církvi, že „obnoveni au
tonomie" pro sovětské Němce je pou
ze ještě otázkou času, žádné vážné
překážky tomu jíž nebrání
29 Gorbačovův poradce maršál Achromejev tvrdí na tiskové konferenci ve
Washingtonu, že všechny státy Var
šavské smlouvy rozhodují samy o svých
osudech a moniy by - pokud by chtě
ly - také vyhlásit neutralitu A Agentura
Hsinhua hlásí z Pekingu prohlídky ve
všech knihovnách a 1300 knihkupec
tvích a Stáncích; 180 000 buržoazne de
kadentních knih, vesměs ze státních na
kladatelství, už bylo zabaveno
30 Jelcin je zvolen mluvčím opoziční
„nadregionalní skupiny poslanců" v Nejvyšším sovětu; poslankyně Kotova ozna
čuje za cíl skupiny, založit „politickou
stranu západního typu". A Generálním
tajemníkem polské komunistické strany
je zvolen dosavadní premiér Rakowski.
A Rudé právo upozorňuje, že signatáři
různých „antisocialistických „výzev" mo
hou být odsouzeni do vězení i postiho
vání peněžitými tresty do 20.000 Kčs
31 v celém Polsku řádí nákupní horeč
ka před zítřejším zrušením přídělového
systému a uvolněním cenových vazeb
pro veškeré potraviny kromě chleba;
očekává se dramatické zdražení. A Na
pařížské konferenci o budoucnosti Kamoodže ukazuje Vietnam překvapivou
ochotu k úplnému stažení okupačních
vojsk ze země. A TASS hlásí z Min
sku, že místo očekávaných 11 000 pře
sídlení po Černobylu je vcelku nutno
přemístit 106.000 lidí; akce si vyžádá
10 miliard rublů

Opět k cíli blíž
Komentářna titulnístránce minulého Prá
va lidu končil slovy: Za tři měsíce si po
víme, jestli jsme se na našem dlouhém
pochodu opět trochu přiblížili cíli. *
Kdo se pozorně prokousal naši tříměsíč
ní kronikou běžících událostí, tensi otáz
ku může zodpovědět sám, aniž by po
třeboval komentátora. Snad jen jedinou
větu: Za vůbec nejdůležitějši událost
poslední doby pokládáme rozsah i disci
plinu dělnických stávek * SSSR: jimi po
dle našeho názoru započal zcela nový
vývoj, který ukazuje daleko do budoucna.
Závěrem otázku Vám. milí čtenáři: KRO
NIKA, kteroujsme v této podobě připravili
poprvé je dosti pracná věc a navíc za
bírá v Právu lidu hodně mista. Zvažuje
me nyní argumenty pro a proti, jestli ji
máme v této podobě dělat i nadále Uví
tali bychom i Váš názor.

Obyvatelé Litvy jsou utlačováni nelidskými pracovními podmínkami,
sociálním vykořisťováním a feudální nerovnosti. Myšlenky demokra
tického socialismu se šiří ve všech zemích, které s námi sousedí.
Tyto ideje jsou založeny na svobodném trhu, soukromé iniciativě
a prospěchu společnosti. Jejich přednosti jsou ověřeny tím, co by
lo dosaženo ve Švédsku, Dánsku, Norsku, Rakousku, ve Francii,
Finsku I ve Spolkové republice Německo. Potřebám litevského ná
roda dnes mohou nejlépe sloužit požadavky demokratického socia
lismu. LSDP proto bude usilovat o plné členství v Socialistické in
ternacionále a hodlá se aktivně zúčastnit mezinárodního života. Naše
strana bude sledovat svou vlastní cestu a opírat se přitom o zkuše
nosti demokratických socialistů v jiných zemích, zejména ve Skan
dinávii.
Cílem LSDP je vybudovat reformami takovou společnost, ve které
každý občan bude moci svobodně rozvíjet svou osobnost a zodpo
vědně se podílet na politickérn, hospodářském a společenském živo
tě. Společně s dělníky Litvy, zbavenými nyní všech práv, LSDP na
jde alternativu k současnému odlidštěnému industriálnímu systému,
ovládanému Moskvou. Demokracie je soudobý politický systém
a současně cesta k dosažení pokroku a zachování mravních hod
not lidskosti. Pokrok založený na reformách zaručí individuální prá
va a posílí demokracii. Plnoprávná opozice je nezbytná pro rozvoj
demokracie v současné politické situaci Litvy. LSDP bude nosite
lem takovéto opozice a bude ve společnosti uplatňovat zásady po
litických práv politických menšin. Menšina musí mít vždy právo za
stávat a veřejně obhajovat svá stanoviska. Toho všeho můžeme do
sáhnout jedině v pluralitním stranickém systému, za mechanismu,
který přiměje vládce, aby se řídili ústavou a právním řádem.

Člověk je skutečně svoboden pouze tehdy, jestliže má odpovídající
hmotné podmínky a požívá sociální a zákonné ochrany. LSDP pro
to bude usilovat o životní podmínky odpovídající soudobým požadav
kům a zaručující všemu litevskému lidu sociální jistotu. V úsilí o de
mokratičtější a spravedlivější rozdělování národního důchodu, spra
vované demokraticky volenou legislativou, LSDP bude prosazovat
rovnoprávnost všech forem vlastnictví včetně vlastnictví soukromé
ho.

Jestliže považujeme soukromé vlastnictví za důležitou pobídku k vyš
ší výrobě, osobní iniciativě a tvořivosti, budeme současně podpo
rovat právo zemědělců na vlastní půdu. Podílnické a družstevní pod
niky by mohly - podle názoru LSDP - otevřít širší možnosti pro
pilné a kreativní lidi a zajistit společnosti větší užitek. LSDP bude
podporovat znovuzakládání soukromých zemědělských hospodářství
jako nejefektivnější a nejrychlejší cesty k řešení problémů našeho
zemědělství.
Demokratický socialismus má své kořeny v humanistické filozofii,
v křesťanství a ve zkušenosti pracujících lidí. Litevšti sociální de
mokraté budou usilovat o pokrokovou základnu, na které by mohli
uvítat ve svých řadách zástupce všech národností žijících v Litvě.
Všeobecná deklarace Spojených národů o lidských právech, duch
Závěrečného prohlášení Helsinské konference a tradice sociálně de
mokratického hnutí jsou nedělitelné. Obranou lidských práv podpo
rují litevšti sociální demokraté zároveň úsilí církve a věřících v je
jich křížovém tažení za společenskou obrodu.
LSDP bude věnovat zvláštní pozornost školství a výchově v životě
znovuzrozené a ohrožující se Litvy, aby posílila duchovní a tvůrčí
potenciál národa. Přírodní zdroje Litvy jsou omezené, zužitkovat
proto můžeme pouze produkty naší dovednosti a našeho ducha.
LSDP bude prosazovat účinnou politiku ochrany přírody a řešeni
nejnaléhavéjších otázek životního prostředí.
Už tradičně bude LSDP spolupracovat s nezávislými odbory. Vlád
nout státu není hlavním cílem LSDP. Úspěšné pracovat pro důstoj
nou životní úroveň a sociální spravedlnost je možné také v opozi
ci. (...)
LSDP všemožně podpoří snahy Sajudis (litevské reformní hnutí)
o obnovení svrchovanosti, demokratické vlády a sociální spravedl
nosti. LSDP bude usilovat o spolupráci s ostatními demokratickými
hnutími a politickými organizacemi.

Vilnius, 6.května 1989

Podepsáno 13 významných osobností
litevského veřejného života
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Už naposledy v exilu?

heidelbergTsjezd oprávněných nadějí
členstvo exilových politických stran je rozptýleno po celém svobodném svété, v desítkách
zemí. Je proto pochopitelné, že se jejich sjezdy nemohou konat příliš často. A tak uplynulo
od posledního sjezdu Československé sociální demokracie v Curychu téměř šest roku, bě
hem nichž se ovšem konala řada regionálních konferencí a setkání v jednotlivých zemích.
XXIII sjezd Čs sociální demokracie sně
moval ve dnech 10 a 11 června v Hei
delbergu. jednom z neikrásnějších uni
verzitních měst Spolkové republiky
Zúčastnilo se ho na čtyřicet delegátů
z deseti zemí a spolu s nimi několik de
sítek hostí V hotelu Haarlass a jeho
okolí zaznívala pro tři dny na každém
kroku čeština a slovenština, jako by se
sem k břehům Neckaru přenesl kus
našeho domova

chů, rozvahy a vytrvalostí. Pravda, prá
vo a spravedlnost nakonec zvítězí i u
nás v Československu.“
Pozdravný telegram s přáním úspěš
ného průběhu zaslali sjezdu také před
seda Rady svobodného Českosloven
ska, prof. dr. Mojmír Povolný a její ge
nerální tajemník, prof. dr. Jiří Horák.

POZDRAVY DOMOVA

MEZINÁRODNÍ ZÁJEM
o politický vývoj ve střední a východní
Evropě se v Heidelbergu projevil také
tím. že Sociálně demokratická strana
Německa vyslala poprvé na exilový sjezd
politika ze své první garnitury. Byl jím
clen
předsednictva,
místopředseda
parlamentní frakce SPD Wolfgang Roth.
A tento mluvčí německé sociální demo
kracie se nespokojil s obvyklým dvouminutovým zdvořilostním proslovem, nýbrž
přednesl fundovaný dvacetiminutový re
ferát V závěru zdůraznil, že němečtí
sociální demokraté sledují práci svých
československých přátel s velikou sym
patií a spolu s nimi věří v obnoveni le
gální činnosti strany také v Českoslo
vensku.
Z mezinárodních hosti vystoupil na sjez
du také předseda Slovinského sociálně
demokratického svazu France Tomšič,
který přijel do Heidelbergu z Lublaně
Zdůraznil tradiční svazky přátelství a so
lidarity mezi Čechy, Slováky a Slovincí
a vylíčil pak složitou cestu k politickému
pluralismu v nejzápadnějši republice ju
goslávské federace Ačkoliv Tomsič
přednesl projev slovinský, nebylo tlu
močníka třeba.
Bez překladatele se obešel také další
host, zástupce izraelské strany MAPAM,
Yitzhak Patish. Pochází totiž z Lučence,
a ačkoliv odešel z republiky už v roce
1933, oslovil sjezd dokonalou sloven
štinou Patish, který byl počátkem sedm
desátých let velvyslancem Izraele v Ra
kousku. žije nyní opět v známém kibucu
Kfar Masaryk a je jedním z aktivistů,
kteří se podílejí na zřízení Masarykova
kulturního střediska v Izraeli - Yad
T G.M Patish vyzval sociální demokraty,
aby spolu s celým českým a slo
venským demokratickým exilem pod
pořili tento významný projekt morálně
i materiálně Potlesk delegátů signalizo
val. že tato výzva jistě padne na úrod
nou půdu.

YITZHAK PATISH z kibucu Kfar Ma
saryk, zástupce izraelské strany Mapam
na sjezdu v Heidelbergu.
Sjezd ocenil Zegnersovo vystoupení ne
jen ovacemi, nýbrž také přijetím zvlášt
ní rezoluce k baltské otázce, v níž se
zdůrazňuje, že Čs. sociální demokracie
plně podporuie snahy lidu Litvy, Lotyš
ska a Estonska o znovunabytí svobody
a nezávislosti. „K tomu nezbytně patři
jednoznačné odsouzení paktu mezi Sta
linem a Hitlerem z 23. srpna 1939 včet
ně jeho tajného dodatkového protoko
lu. Spolu s našimi baltskými přáteli žá
dáme zrušeni tohoto paktu od samého
počátku - ex tunc - se všemi právními
a faktickými důsledky."
ňada stran Socialistické internacionály
poslala sjezdu srdečná písemná posel
ství - britská Labour Party, Sociálně
demokratická strana Švýcarska, nizo
zemská Partij van de Arbeid, španělská
Partido Socialista Obrero Espaňol,
strany Portugalska a Dánska, švédská
Socialdemokraterna a Socialistická unie
střední a východní Evropy. V poselství
rakouské SPO, podepsanem mezinárod-.
ním tajemníkem ar. Petrem Jankowitschem se mimo jiné praví:
.... Nové perspektivy, které se otevírají
sociální demokracii zvláště ve východ
ní a střední Evropě, opravňují k naději,
že také tradiční Československá sociál
ní demokracie, s niž se právě rakouští
socialisté už od raných počátků vždy
znovu cítili spjati, bude moci hrát opět
tu úlohu, jakou jí přisoudily dějiny, ale
také dnešní potřeby jejího domova.
Teprve obnoveni politických práv, jichž
byla sociální demokracie zbavena, mů
že signalizovat počátek skutečného re
formního procesu.“

POZDRAVY EXILU

GIRTSZEGNERS, předseda zemské or
ganizace Lotyšské sociální demokracie

S velikými sympatiemi bylo přijato vy
stoupeni zástupce lotyšského sociálně
demokratického exilu, dr GirtseZegnerse. Oznámil sjezdu, že po téměř půl
stoletém nepředstavitelně brutálním utis
ku a odnárodňování žije ve všech balt
ských
republikách
duch
svobody
a nezávislosti. Lidové fronty jsou stati
sícové organizace, jejichž vliv zasahuje
hluboko i do stranických struktur A le
tos na l.máje -poprvé od roku 1939
- pochodovali opět lotyšští sociální de
mokraté Rigou pod svými historickými,
dlouho ukrývanými prapory

Heidelberskému sjezdu došlo krásné po
selství Československé strany národně
sociální, podepsané jejím předsedou
prof. dr. Vladimírem Krajinou a generál
ní tajemnicí Libuší Drobilkovou, z jehož
obsahu citujeme:
.... V průběhu minulých bezmála sto let
existuje těsné a ojedinělé spojeni mezi
naší stranou a Čs. sociální demokracií.
Vyplývá to z historie zápasu našich ná
rodu za národní samostatnost a sociál
ní spravedlnost, zápasu, který ani dnes
není dokončen. Byl to ale zápas, v němž
strana sociálně demokratická stála na
straně demokracie a pokroku proti sí
lám diktatury a násilí Byl to rovněž zá
pas, v němž členové Vaši strany při
nesli nesčetné obětí. Vzpomeňme na
Vojtěcha Dundra, pochovaného u zdi
leopoldovské pevností, vzpomeňme
umučeného Bohumila Laušmana, vzpo
meňme tisíců funkcionářů a členů strany
sociálně demokratické, kteří v obdooi
teroru padesátých let trpěli ve věznicích
a táborech komunistického režimu. To
je odkaz, na který Vaše strana může
být právem hrdá Je to zároveň důkaz,
že demokratická tradice Vaší strany,
utužená účastí na budováni Českoslo
venské republiky mezi dvěma válkami
a dlouhými desetiletími ilegality a exilu,
zaručuji Vaší straně místo v příštím po
litickém uspořádáni československá.
Pane předsedo, dámy a pánové, pře
jeme Vašemu zasedání mnoho úspě

Čelný představitel hnutí za občanské
svobody, inž. Rudolf Battěk byl oficiál
ně do Heidelbergu pozván, avšak
pražský režim mu odmítl vydat cestov
ní pas. Jménem nezávislých socialistů
zaslal Rudolf Battěk sjezdu pozdravné
poselství, které přednesl Zdeněk Motloch z Rakouska. Nezávislí socialisté se
chystali na sjezd zaslat podrobnou ana
lýzu stavu čs. společnosti, avšak záměr
nakonec nemohl být realizován z objek
tivních příčin. Poselství poukazuje na
bezperspektivnost direktivního ovládání
společnosti a konstatuje, že prožíváme
krach komunistické ideologie.
Vzkaz Václava Havla tlumočil sjezdu
člen ÚVV, chartista Karel Trinkewítz.

HLAVNÍ REFERÁTY
V sobotu dojjoledne byly předneseny
oba hlavní sjezdové referáty. Zprávu
o činnosti strany mezi curyšským a heidelberským sjezdem (1983-89) přednesl
tajemník strany Karel Hrubý: otiskujeme
ji v tomto čísle.
Souhlasně přijal sjezd také druhý hlav
ní referát, přednášku prof. Jaroslava
Krejčího o situaci a vyhlídkách Česko
slovenska v mezinárodních souvislos

„Jsme štastni, že se v Maďarsku a ve Slovinsku už mohou sociální demo
kraté volně sdružovat, “ řek!jjoslanec SPD Wolfgang Roth na sjezdu čs.
strany. A dodal: „Doufáme, ze glasnost zapůsobí i v Československu a že
se váš příští sjezd už bude konat v Praze. Pozvete-li mne tam, velice rád
přijedu!“ (Zleva: Ivan Pfaff, Wolfgang Roth, Vilém Bernard a Karel Hrubý.)
Foto: Jaroslav Kučera
tech. Tento fundovaný a v mnoha smě
rech originelní referát vyvolal na sjezdu
živou diskusi; Právo lidu jej uveřejni
v příštím čísle.

ODPOLEDNÍ ZASEDÁNÍ
v sobotu lO.června bylo zahájeno zprá
vami předsedů zemských organizací
strany, které přednesli za ZO USA Mi
loš Halouzka, za Rakousko Ota Kout
ný, za Kanadu Martin Skála, za Německo/Benelux Ivan Pfaff, za Francii Karel
Košťála za Velkou Británii Jaroslav Krej
čí.
Jménem Seliger-Gemeinde, sdružení
sudetoněmeckych sociálních demokra
tů, pozdravil pak sjezd předseda SG
Volkmar Gabert. Poukázal na specific
kou úlohu sociálních demokratů ve střed
ní Evropě, referoval o společném set
kání v Kochelu v srpnu 1987 a pak
srdečnými slovy pozval zástupce Čs.
sociální demokracie k dalšímu takové
mu setkání v příštím roce. Seliger-Ge

meinde si přeje co nejužši přátelskou
spolupráci, protože o budoucnosti střed
ní Evropy je nutno dál společně disku
tovat; podobné rozhovory povede SG
také s polskými a macíarskými sociál
ními demokraty.
Odpolední zasedáni f>okračovalo zprá
vou hospodáře strany Jaroslava Ned
věda a zprávou Jiřího Loewyho o Prá
vu lidu. Pak byla otevřena všeobecná
rozprava, ve které postupně vystoupilo
28 diskutujících Pozoruhodný diskusní
příspěvek o příčinách, zákonitostech
a pravděpodobném vývoji čs. přestavby
pod aspektem motivace přednesl Karel
Vodička: také tento text uveřejníme
v příštím čísle PL. Vodičkův referát vy
volal návrh, aby strana utvořila ekono
mickou komisi. Po krátké diskusi byla
tato komise odhlasována ve složení Ja
roslav Krejčí, Jiří Gut, Zdeněk Motloch
a Karel Vodička.

Po ukončení odpoledního zasedání se
sešly k jednáni komise návrhová a mandátová/volební.

ZÁVĚREČNÉ ZASEDÁNÍ

Prohlášení XXIII. sjezdu Čs. sociální demokracie

Náš cíl je pluralitní demokracie
DÍLČÍ REFORMY NÁM NESTAČÍ
Československo se dostalo do paradoxní situace. Jeho demokratičtí představitelé
dlouho snili o tom, že by se mohlo stát mostem mezi Západem a Východem
Ted se naopak stalo mezi nimi překážkou. Československé komunistické vedení
doufá, že Gorbačovova politika a spolu s ní také všechny demokratické snahy
ztroskotají a že bude opět vše „normalizováno".
Komunisté tvrdí, že je třeba bránit socialismus. Co však ten jejich „socialismus“
vlastně znamená? Státní vlastnictví, centralizované plánování a diktaturu aparátu
komunistické strany! Jejich představa socialismu je definována faktory, které by
podle teorie musely vést k osvobozeni člověka od vykořiťování a pocitu odcizeni.
Marxova teorie však nevystihla celou šíři společenských vztahů, protože se ome
zila na ekonomickou základnu bez náležitého ocenění duchovních potřeb lidí.
Otázka občanských práv a svobod se tak stala druhotnou
Na rozdíl od komunistů nevidí demokratičtí socialisté svět ve světle jeho modelu,
ale v celé jeho struktuře; to jest především ve všech třech faktorech podstatných
pro sociální otázku: rozdělení práce, rozdělení jejího výnosu a rozdělení moci.
Na rozdíl od komunistů je pro nás, sociální demokraty, naprosto nezbytné zajiš
tění všech občanských a politických práv
Kontrast mezi výsledky politiky sociálních demokratů a komunistů nejlépe ukazu
je srovnáni zemí se stejnými historickými a psychologickými předpoklady: Spol
kové republiky Německo s NDR a Československa s Rakouskem Tento rozdíl ie
tak známý, že není třeba jej dokumentovat. Stačí jen uvést, že pokud jde o ob
čanská a politická práva, pracovní dobu, výdělky a sociální zabezpečeni jsou na
tom občané Spolkové republiky Německo a Rakouska podstatně lépe, než oby
vatelé sousedních států ovládaných komunisty. Jestliže tedy parlamentní demo
kracie a usměrňované tržní hospodářství se soukromým vlastnictvím a rozsáhlým
sociálním zabezpečením dosahuje mnohem lepších výsledků, proč je pak třeba
bránit komunistickou karikaturu socialismu?
Přestože většina zemí sovětského bloku je v pohybu, komunistické vedení čes
koslovenská tuto skutečnost nebere na vědomí a vede dále svou represivní po
litiku. Vzrůstající počet očanských iniciativ však dokumentuje přibývající zájem
o veřejné záležitosti - a to přesto, že se režim snaží jakoukoli nekonformni ak
tivitu potlačovat a izolovat.
My, českoslovenští sociální demokraté, účastníci XXIII. sjezdu strany v Heidelber
gu, pokládáme za svou povinnost usilovně podporovat bo/všech československých
demokratů za lidská a občanská práva. NÁS CÍL JE PLURALITNÍ DEMOKRA
CIE - dílčí reformy nám nestačí.
V tom jsme solidární se všemi, kteří sdílejí tento požadavek Odsuzujeme všech
ny formy útisku politického, hospodářského a sociálního, vyhánění jednotlivců a ce
lých národů z jejich domovů a vnucování cizího jazyka a kultury
Československá sociální demokracie zdůrazňuje, že příští pozitivní vývoj Česko
slovenska je možný jen v duchu lidských práv, občanských svobod a odpověd
nosti vůči společnosti i přírodě Čs. sociální demokraté vědí, že tohoto cíle lze
dosáhnout jen angažovaností všech občanů československá.

sjezdu se konalo v neděli 11 června do
poledne. V úvodu schválil sjezd bez dis
kuse návrh všeobecné rezoluce i us
nesení solidarizující se s bojem balt
ských národů.
Václav Holub poté oznámil, že dosavad
ní předseda strany Vilém Bernard ze
zdravotních důvodu požádal, aby nebyl
znovu kandidován do této funkce. V del
ším projevu ocenil osobnost odstupuiiciho předsedy a podal jeho stručnou
biografii od třicátých let. Vilém Bernard
patřil po roce 1945 k nejrozhodnějšim
odpůrcům komunistů a jejich fierlingrovskych podnájemníků; po Brněnském
sjezdu strany platil za jejího kandidáta
na úřad ministra zahraničních věcí. Vác
lav Holub jako nejstarší účastník sjez
du a jeden z bývalých poslanců Čs.
sociální demokracie pak navrhl, aby Vi
lém Bernard byl zvolen čestným před
sedou strany. Za obecného souhlasu
a ovaci byla Vilému Bernardovi předána
kytice a mapa grafických listů Prahy.
Místopředseda strany Jaroslav Zběhlik
potom navrhl za nového předsedu do
savadního tajemníka a místopředsedu
Karla Hrubého. Nový předseda byl zvo
len 66 hlasy z 69 možných
Následovaly tajné písemné volby do
ústředního výkonného výboru fiodle kan
didátní listiny vypracované mandátovou
a volební komisí; seznam zvolených
otiskujeme.
Na návrh Karla Hrubého pak sjezd akla
mací odhlasoval udělení čestného člen
ství dlouholetým zasloužilým sociálním
demokratům Mirkovi Kemerovi, Josefu
Nečasoví, Janu Pollákoví a Karlu Rejchrtovi. Zároveň bylo aklamací potvrze
no rozhodnutí curyšského sjezdu, který
před šesti lety zvolil Rudolfa Battka tehdy vězněného - čestným členem
ÚVV. Posledním aktem sjezdu byla vol
ba předsednictva z řad nového ústřed
ního výkonného výboru, po niž předse
da strany závěrečným slovem sjezd uza
vřel.
Celkový průběh heidelberského setkání
byl velice přátelský a harmonický a měl
výrazně pracovní charakter Rostoucí
podíl příslušníků mladé generace uká
zal, že si Čs. sociální demokracie ne
musí stěžovat na nedostatek dorostu.

PRÁVO LIDU 3/89

Předsednictvo
Čs. sociální demokracie
Vilém Bernard
čestný předseda
Karel Hrubý
předseda strany
Jaroslav Krejčí
I. místopředseda
Jaroslav Zbéhlík
II. místopředseda
Jiří Loewy
tajemník
Jaroslav Nedvěd
hospodář
Miloš Halouzka
zemská organizace USA
Václav Holub
zemská organizace V. Británie
Mirko Janeček
zemská organizace Kanada
Ludvík Kolín
zemská organizace Rakousko
Ivan Pfaff
ZO Německo/ Benelux

Ústřední výkonný výbor
Vilém Bernard, Velká Británie
Miroslav Cígler, Austrálie
Antonín Částka, Velká Británie
Jindřich Fantl, Kanada
Ota Filip, Německo
Milan Friesel, švédsko
Jiří Gut, Nizozemí
Miloš Halouzka, USA
Oldřich Haselman, Francie
Hana Herzová, Francie
Karel Hrubý, Švýcarsko
Mirko Janeček, Kanada
Čestmír Ješina, USA
Jiří Kebrle, Rakousko
Erazim Kohák, USA
Ludvík Kolín, Rakousko
Karel Koštál, Francie
Ota Koutný, Rakousko
Jaroslav Krejčí, Velká Británie
Jaroslav Kučera, Německo
Dana Loewyová ml., USA
Jiří Loewy, Německo
Zdeněk Motloch, Rakousko
Jaroslav Nedvěd, Švýcarsko
Josef Och, Velká Británie
Sheila M. Ochová, Německo
Ivan Pfaff, Německo
Markéta Pfaffová, Německo
Martin Skála, Kanada
Karel Trinkewitz, Německo
František J. Vichtora, Německo
Karel Vodička, Německo
Jaroslav Zbéhlík, USA
(Čestný člen ÚVV

Rudolf Battěk, Československo
Dřívější tajemníci:

Václav Holub, Velká Británie
Miroslav Tuček, švýcarsko
Kandidáti ÚVV:

Tomáš Weiser, Německo
John Kunagl, Rakousko
Michal Richter, Německo
Čestní členové strany:

Miroslav Kerner, USA
Josef Nečas USA
Jan Pollák, Švédsko
Karel Rejchrt, Velká Británie

VOLKMAR GABERT, předseda SeligerGemeinde. při pozdravném proslovu na
sjezdu v Heidelbergu.
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Zpráva o činnosti Čs.sociální demokracie
v období mezi XXII. a XXIII. sjezdem strany, přednesená
tajemníkem a I.místopředsedou strany, dr.Karlem Hrubým
XXII. sjezd, který se konal roku 1983
v Curychu, byl významným předělem
v naši práci Přijal „Prohlášeni zásad“,
které odpovídá nejen historické úloze
Čs.sociální demokracie, ale - jak se
ukazuje stále zřetelněji - i přesvědčeni
velké části Čechů a Šlováků; předjímá
také v mnoha bodech stanoviska mezi
národního sociálně demokratického hnu
tí. jak ukazuje shoda s právě koncipova
nými principy Socialistické interna
cionály.
Sjezd odstranil překážky efektivní spo
lupráce volbou nového ústředního vý
boru, který se stal skutečným stranic
kým parlamentem; na pěti regionálních
poradách ÚVV jsme mohli diskutovat
a rozhodovat základní otázky naší čin
nosti, což bylo před curyšským sjezdem
jen velmi obtížné. A konečně, a to je
třeba zvláště zdůraznit, sjezd přispěl
k aktivizaci zemských organizaci, k je
jich stabilizaci a růstu. Spolu s tím stou
paly i úroveň, rozsah a náklad Práva
lidu, zvýšil se počet jeho čtenářů, což
dává vetší možnost informovat i o so
ciálně demokratickém pohledu na udá
losti a problémy více lidí - a to jak v exi
lu, tak zejména doma.
Zatímco situace ve straně se vyznačo
vala konstruktivní prací, situace ve svě
tě - zejména v Evropě - se dramatic
ky měnila. Množily se příznaky ideolo
gického, ekonomického a nakonec
i politického krachu komunistických sys
témů Po prvé za dlouhá desetiletí exis
tence komunistického režimu došlo
k přiznání, že tento systém nedokázal
splnit své sliby a dostal se do těžkostí,
z nichž se nemůže sám vymanit Spo
lupráce s ostatním světem se ukázala
nezbytností - a této spolupráci bylo tře
ba přinést jisté ústupky. Prohloubil se
konflikt mezí státem a jeho společností
ve všech zemích pod komunistickým
panstvím. Nejvýrazněji se to projevilo
v Polsku a Maďarsku, ale i v Sovět
ském svazu, kde obyvatelstvo si na by
rokratickém aparátu až dosud monopol
ně vládnoucích stran vynucuje postupné
reformy. Tento konflikt se projevil i v
Československu vznikem nezávislých
hnutí jako je Charta 77, nezávislí socia
listé a v poslední době i klubů a dal
ších občanských iniciativ jako je výz
namné „Hnuti za občanskou svobodu“.
Třebaže komunistická vedoucí garnitu
ra v Československu se ještě braní přiz
nat společenskou krizi v plném rozsa
hu, není pochyby, že i zde v dohledné
době dojde k jxinybu, jehož jsme dnes
svědky v Polsku, Maďarsku a Sovět
ském svazu.
Za této situace bylo důležité, aby stra
na žila nejen jako organizace politicky
angažovaných a informovaných lidí
(k tomu napomáhala zejména důvěrná
„Sděleni sekretariátu", jichž bylo v mezisiezdovém období vydáno na dvě de
sítky). ale především, aby se prohloubil
styk s našimi přáteli doma Bylo nutné
zintenzivnit také naši činnost na půdě
Socialistické internacionály a prohloubit
kontakty k těm stranám, které na vyřeše
ní problému střední a východní Evropy
mají silný zájem. Zde se podařilo udě
lat veliký kus práce.
československá problematika se udrže
la po všechna léta na pořadu. jednáni
Socialistické internacionály. U příleži
tosti dvacátého výročí okupace Čes
koslovenska se znovu přijximinalo prá
vo obyvatel tohoto státu na svobodnou
volbu politického systému a požadova
lo se stažení sovětských vojsk z Čes
koslovenska Diky neúnavné práce dr Vi
léma Bernarda, který po dlouhá léta byl
činný i jako tajemník Socialistické unie
stran střední a východní Evropy, podaři
lo se obnovit práci „Studijní skupiny SI
pro střední a východní Evropu“, na je
jíchž jednáních v Bruselu. Římě, ve
Štrasburku a v Londýně byly také širo
ce diskutovány záležitosti týkající se
Československa. V rozhovoru našich
zástupců s předsedou Socialistické in
ternacionály Willym Brandtem (březen
1986), předsedou SPO a tehdejším ra
kouským kancléřem F Sinowatzem (kvě
ten 1986), s členy mezinárodního sek
retanátu Socialistické strany Francie
a jejím nynějším generálním tajemníkem
P Mauroy (říjen 1987), jakož i s před-

šedou SPD H.J.Voglem (leden 1988)
a s předsedy i mezinárodními tajemní
ky celé řady spřátelených stran jsme
předkládali naše stanoviska a získáva
li pro ně podporu.
Nepřetržité jsme obraceli pozornost svě
ta k porušování lidských a občanských
práv v Československu a pranýřovali
chování pražské vlády, která nedodržuje
mezinárodní dohody. Socialistická inter
nacionála opakovaně protestovala pro
ti věznění Rudolfa Batika, stejné jako
na náš podnět odsoudila konference
vůdců sociálně demokratických stran ve
Vídni počátkem letošního března proti
právné vězněni Václava Havla Podpo
ra a solidarita s demokratickými silami
Československa a ostatních zemí střed
ní a východní Evropy byla znovu zře
telně a důrazné vyjádřená v Principech
Socialistické internacionály
Díky tomu, že se účastníme jednání
v internacionále, že tu znovu a znovu
připomínáme otevřenou českosloven
skou problematiku, že upozorňujeme na
občanské aktivity domova, na převažují
cí trendy ve smýšlení naší společnosti,
etablovala se čs.sociální demokracie ve
vědomi domova i demokratických socia
listů Západu jako realistická síla usilují
cí o demokratickou alternativu česko
slovenské budoucnosti. Přitom je třeba
zdůraznit, že nám nejde o nějaké dílčí
kamuflující reformy, nýbrž o obnovu plu
ralitní demokracie se všemi individuál
ními i kolektivními právy a svobodami
k ní náležejícími. Změny, ke kterým
v některých zemích komunistického blo
ku dnes dochází, zvýšily zájem všech

socialistických a sociálně demokratic
kých stran o budoucnost východní čás
ti Evropy, a tím také zájem na úloze
sociální demokracie v zápase o svobo
du a demokracii a humanizaci této části
světa.
Některé kruhy - na východ i na západ
od Šumavy - se oddávají myšlence, že
je možná jistá konvergence vývoje me
zi demokratickými socialisty a komunis
ty; že pod tlakem hospodářských těžkos
ti se uzavřené systémy komunistického
bloku budou postupně otvírat, hledat na
Západě „porozumění", které očekávají
najít spíše v řadách sociálních demo
kratů než u konzervativních a liberál
ních hnutí. Očekávají, že je možný ideo
logicky přechod komunistů na pozice
západních socialistů, který by jim - po
uskutečnění některých dílčích reforem nadále zajistil vedoucí roli a tím i moc
ve státě. Nepočítají ovšem s historickou
zkušenosti lidu těchto zemí, který býva
lým hlasatelům totalitní manipulace spo
lečností nedá už nikdy příležitost k ob
nově jejich mocenské nadvlády. Proti
takovým snahám a iluzím těch, kteří
jsou odpovědni za spáchané bezpráví
a drasticky zabrzdili vývoj národů, mu
síme rozhodně bojovat.
Považujeme-li komunistickou stranu za
nereformovatelnou v demokratickém
smyslu, neznamená to ovšem že se
uzavíráme před spoluprácí s jednotlivci,
kteří se v minulosti nedokázali politicky
orientovat, jestliže si zachovali alespoň
mravní vkus a nesnížili se k aktivní úlo
ze na devastaci vlastního národa (...)
Velmi si vážíme vystoupení Charty 77
a jejích postojů. I dříve byli lidé posti
hovaní - ale neznal se přesně obrys
tohoto postihu ani rozsah obranných
možností. Čím anonymnější byla moc,
tim větší strach mezi lidmi a tím větší
i zvůle těch, kteří měli moc a funkci.
Charta to změnila. Konflikt mezi komu
nistickou stranou, její policií a občan
stvem nabyl určitých kontur, stížnosti
jsou vyslovovány, vláda usvědčena
z nedodržování zákonů a smluv. Zása
hy dostaly tvář a dokonce jméno pro
následovatele. Nejdůležitěisí je však
poznatek, že od obecné letnargie se di
stancovali lidé, kteří se nedají ani za
strašit ani korumpovat a jsou připrave
ni nasadit osobně vše, aby zlo bylo
odhaleno a pojmenováno.

Vztahy tradičního přátelství
FRANCE TOMŠIČ, předseda Slovinského sociálně demokratického
svazu, pozdravil Heidelberský sjezd jménem své organizace a zdů
raznil, ze to je po mnoha letech první setkání demokratických politic
kých sil obou národů, které váži tradiční přátelské vztahy. Vylíčil pak
v krátkosti, jak Slovinský sociálně demokratický svaz vznikl:
„Každá významná politická změna v mi
nulosti se zrodila z nějaké krizové si
tuace. Také založení SSDS je produkt
hluboké politické a hospodářské krize,
která trvá v Jugoslávii jiz přes deset let.
Když 7. pros Ince 1987 zahájily 4.000
dělníků lublaňské továrny LITOSTROJ
stávku, a žádali kromě sociálních změn
také změny politického systému, bylo
jasné, že se ve Slovinsku a v celé Jugo
slávii zhroutil dlouholetý mýtus, podle
něhož prý dělnická třída podporuje po
litiku komunistické strany. Většina děl
níků továrny LITOSTROJ se tehdy vy
slovila pro vytvořeni opoziční politické
organizace Svaz jugoslávských komu
nistů ztratil jakékoliv oprávněni mluvit
nadále za národ jako jeho legitimní zá
stupce.
Přes všechny změny, ke kterým
v současné době dochází, nelze mluvit
o tom, že bychom měli ve Slovinsku de
mokracii Navzdory tomu, že se dnes už
téměř všechno muže kritizovat, dokonce
i Svaz komunistů, a že Se toleruje i za
kládánípolitických organizaci, přestojsou
ještě pořád všechny mechanismy moci
v rukou komunistů. Jejich reformní pro
gram spočívá v tom, že chtějí zavést tzv
„pluralismus v rámci jedné komunistické
strany“. Tento absurdní náf>ad považuji
liberální politologové za poslední omyl
jugoslávského samosprávného socia
lismu.

FRANCE TOMŠIČ, předseda nedávno
založeného
Slovinského
sociálně
demokratického svazu (na snímku vpra
vo) přijel na XXIII. sjezd v doprovodu Eri
ka Modiče, který slovinské sociální de
mokraty zastupuje v Německu.

Vztah našich komunistů k demokracii
připomíná y mnohém chování mladé
holky, která by se ráda milovala, ale
chtěla by sí pntom zachovat panenství
To však není jen jugoslávsky problém
Ani Gorbačov s jeho perestrojkou ne
dovede rozetnout gordický uzel jak
připustit demokracii a zároveň si zajis
tit trvalý monopol moci

STISK RUKY mezi odstupujícím a no
vým předsedou strany: Vilém Bernard,
kterého sjezd zvolil za čestného před
sedu, přijímá poděkování a gratulaci své
ho nástupce Karla Hrubého.

V poslední době zaslouží velké pozor
ností vystoupení „Hnuti za občanskou
svobodu“, které formuluje svou úlohu
už zřetelně politicky a sleduje cíle
a hodnoty vyjádřené i v našem „Pro
hlášeni zásad“ z r. 1983. Toto hnutí,
v němž cítíme silnou notu duchovního,
morálního i politického spřízněni, se vy
slovuje pro demokracii, politický pluralis
mus, obnovení právního řádu, ochranu
životního prostředí, dosaženi hospodář
ské prosperity, žádá nezávislé odbory,
svobodu vyznání a duchovního života
každého člena společnosti. Je jasné,
že s touto rozsáhlou demokratickou zá
kladnou nás pojí pouto nejhlubši solida
rity, stejně jako se všemi, kdo usilují
o obnovu demokracie, právního řádu,
občanských svobod a vyšší kvalitu živo
ta v naší zemi.
čs.sociální demokracie musí citlivě ana
lyzovat situaci a smýšlení i postoje do
mova Musí být otevřena spojenectví se
všemi, jejichž jednáni je motivováno
hodnotami, jež odpovídají demokratic
kým tradicím národa a principům sociál
ní spravedlnosti Jednat v zásadním
souhlasu s těmito hodnotami a cíli před
pokládá i respekt ke skutečnosti, že
o budoucnosti rozhodne především
angažovaný zápas domova

Vývoj v Polsku ukázal, že takové před
stavy jsou naprosto nereálné. Jakmile se
uskutečnily svobodné a demokratické
volby, ztratili komunisté svojí většinu
Z toho vyplývá, že obojí nejde dohroma
dy; nelze mluvit současně o komunismu
a demokracii.
Zaostávání
totalitních
režimů
za
parlamentárnimi demokraciemi se zvláš
tě v poslední době stalo naprosto zjev
ným. Dnes už i ve státech reálného so
cialismu docházejí zvláště mladší
stranické kádry k názoru, že bez svobody
politické není ani pokroku hospodář
ského. Jako důkaz toho může posloužit
nejlépe vaše vlast. Před válkou, kdy by
la v CSR parlamentární demokracie, by
li jste mezi prvními státy v Evropě Po
válce zavládl komunismus -a kdeje Čes
koslovensko dnes, ví každý.
Závěrem bych chtěl v krátkosti představit
politický program sjednocené politické
opozice ve Slovinsku:
1) Provést podpisovou akci na podporu
tzv. Majnišské deklarace, podle niž by
každému národu bylo zaručeno ne
zadatelné právo na sebeurčeni, na re
spektovám lidských práv a demokratic
kých svobod v rámci parlamentární
demokracie.
2) Uspořádat svobodné volby, při nichž
by všechny opoziční strany vystoupily se
společnou kandidátkou jako demokratic
ká alternativa.
3) Vypracovat novou demokratickou ústavu, která by se stala základem všech
ostatních zákonů.“
V závěru svého projevu popřál France
Tomšič mnoho zdaru sjezdu Čs. sociál
ní demokracie a vyjádnl naději, že vlna
demokratizace brzy zasáhne i naši vlast,
aby se XXIV sjezd Čs sociální demo
kracie už mohl opět konat v Praze

(Ze slovinštiny přeložil
a upravil LADISLAV POPP)
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Přetiskujeme plné znéni manifestu „Demokracii pro všechny", který vyhlásilo československé Hnutí za občanskou svobodu (HOS). Považujeme tento ma
nifest za významný politický dokument především proto, že jasné vyslovuje oč dnes jde: o skutečnou demokracii. Definuje ji jako „systém založený na
duchovní, politické i hospodářské pluralitě a na vzájemné toleranci“ a jasně se vyslovuje proti „v ústavě zakotvené vedoucí roli KSČ“. Tím prolomilo
Hnuti za občanskou svobodu dlouholetou tradici polovičatostí a kompromisů; dokumentovalo, že občané Československa už nejsou zvědavi na jakékoli
„akční programy“ komunistů, staré či nové, a že je nezajímají křečovité pokusy o „obrodu“ (údržbu nebo generální opravu) skrz naskrz prohnilého to
talitního režimu. Čas pokročil. Nepotřebujeme neduživou „demokratizaci“ - požadujeme jasně a srozumitelně DEMOKRACII PRO VŠECHNY!

Chceme systém založený na duchovní, politické i hospodářské pluralitě

DEMOKRACII PRO VŠECHNY
Manifest Hnutí za občanskou svobodu
Čas dozrál k práci vpravdě politické
Vstupme do prostoru k němuž lidé chovají všeobecnou nedů
věru vinou těch, kteří ho po desítiletí okupuji svou diktaturou
.1 svou nekumpelenlnuMi
Tento prostor musí byt rehabilitován Politika se opět musí snít
místem výrazu a uplatněni skutečných zajmu společnosti
Výsledná bilance sedmdesátileté existence československého
státu není radostná Žijeme v době hlubokého mravního upadku
celé společnosti. Žijeme v nedemokratických poměrech, v pomě
rech omezeně národní a státní suverenity; upadáme hospodářsky
a technologicky, tvůrčí potenciál společnosti je trvale dušen cen
trální manipulací, životní prostředí je u nás stále odpudivější; přís
lušníci nových a nových generaci opouštějí znechuceni svou vlast,
naše země, kdysi jedna z ncjvyspělejších v Evropě, klesá dnes
mezi nejzaostalcjši
Současná moc si tuto krizi uvědomuje a určité dílčí reformy
vyhlašuje a chystá. Není však schopna překročit svůj vlastni stín
a zříct se svého totalitního způsobu vlády, který je ncjvlaslnéjsi
příčinou tělo krize
Proto |c nejwššl čas. aby do politiky vstoupila společnost sama,
to znamená my všichni
Vycházejíce z tohoto požadavku doby, opřeni o mnohaletou
snahu Chány 77 pravdivé popisovat poměry v naší zemi a povzbu
zeni prací dalších nezávislých iniciativ v Československu i v jiných
zemích sovětského bloku, rozhodli jsme se ustavit HNUTÍ ZA ÓBČANSKOL' SVOBODU Chápeme je jako volné sdruženi svobodně
vznikajících a žádnému centru nepodřízených politických skupin
a klubu v různých místech naší republiky v nichž se budou sou
střeďovat lide, kterým není lhostejná budoucnost naší vlasti, kteří
jsou připraveni k otevřeně rozpravě o všech politických otázkách,
kteří respektuji princip plurality a kteří jsou odhodlám se přímo
politicky angažovat, ať už pořádáním diskusních fór na pracovi
štích či v obcích, prosazováním různých všeobecných i místních
požadavků, úsilím o nezávislou kandidaturu ve volbách do zastu
pitelských sboru, či jinak HNUTI ZA OBČANSKOU SVOBODU
by tedy mělo být polem svobodného projevu politické vůle občanů,
a tím i prostředím krystalizace různých konkrétněji politicky
a zájmové orientovaných snah
Jako východiska k úvahám, náměty k rozpracování či nejvšeobccnější společně principy předkládáme všem svým spoluob
čanům. a tudíž i všem potenciálním účastníkům HNUTÍ ZA OB
ČANSKOU SVOBODU, několik základních myšlenek a cílu, na
nichž jsme se zatím shodli

1. NAŠÍ TRADICÍ

JE DEMOKRACIE
Po strastiplných událostech našich nedávných dějin si mnoho Ce
chů a Slováku klade otázku, zda bylo moudré bourat Rakousko
a ustavit samostatný československý stát, který - jako malá země
v centru Evropy - může těžko odolávat tlakům svých mocnějších
sousedu. Tito lide zapomínají, že Masaryk a jeho spolupracovníci
- Češi i Slováci - chápali vznik naší republiky jako součást epo
chální demokratické revoluce, směřující k Evropě jako postupné
se sjednocujícímu společenství demokratických států. Jejich po
jen vycházelo z nároku moderního světa, v němž všechny spole
čenské síly touží po rovnoprávném uplatněni a v němž budou hra
nice mezi národy a státy ztrácet nevyhnutelně význam Nebyla to
tedy koncepce nikterak provinciální či šovinistická Jakkoli trpké
jsou evropské dějiny posledních desítiletí. Masarykova dlouhodo
bá koncepce se přesto dnes potvrzuje jako smysluplná: dokládá to
například proces stále hlubšího sjednocování v růzností, který už
delší dobu probíhá v západní části našeho kontinentu Velké ohro
žení. ať už válečně nebo ekologické, kterému musí dnes Evropu
a svět čelit. nelze však natrvalo odvrátit. bude-li se ideál demokra
tické jednoty naplňovat jen v jedné části Evropy Proto si stále víc
lidí na Západě i na Východě uvědomuje že jedinou cestou pro nas
všechny je usilovat o plnou demokracii v celé Evropě, tedy i v tě
její části, v níž žijeme my Jsme přesvědčeni, že to je jediná možná
cesta i pro Československo Nevíme zatím, jakým způsobem se
bude naše země k demokracii ubírat a jaké formy bude tato demo
kracie jednou mít Pouhý návrat do minulosti je nemožný Přesto
se však domníváme že ideály a hodnoty, z nichž se náš stát zrodil,
a zkušenosti - dobré i nedobré -. ktere ve svém prvním dvacetiletí
učinil, představují velké a inspirativní dědictví, o něž se lze opřít
Oč b\ nam tedy mělo především JÍL le SKUTEČNÁ DEMO
KRACIE. Tedy DEMOKRACIE PRO VŠECHNY Demokracie
jako systém založený na duchovní, politické i hospodářské plura
litě a na vzájemné toleranci.
Bez celkové mravní obrody společnosti a nového rozvoje je
jich tvůrčích schopností, tedy jen z nějakého úředního rozhod
nuli. se žádná demokracie nezrodí - ale bez budováni demokratic
kých struktur se zároveň nemůže nikdy mravní a tvořivá energie
společnosti naplnn rozvinout a uplatnit. Jedno tedy musí jít ruku
v ruce s druhým: občanská statečnost jednotlivců s tvorbou no
vých společenských poměru a struktur.

2. POLITICKÝ PLURALISMUS
Jako stoupenci sv obody duchu se chceme zasazovat O to. aby žádny
světový názor nebyl státem nadřazen názorům jiným a libý lakové
nadřazeni nemělo tudíž ani oporu v ústavě či jiných zákonech; je
diným omezením této rovnosti smýšleni respektive jeho projevu,
by mělo být. >c neplatí pro ty. kdo ji sami prokazatelně neuznávají
a omezuji. Jako stoupenci demokracie jsme proti tomu, aby byla
v ústavě zakotvena vedoucí role KSC nebo jakékoli jme politické
sírany či širšího sdruženi organizaci, jež by si přivlastňovalo právo
v vstupovat za všechny Nechť vládne ten. kdo si vydobude duvéru
občanu, ztraii-h ji. nechť předu vládu tomu kdo duvéru získal
Z principiálních důvodů odmítáme povýšení jakékoli společenské
skupiny nad skupiny jiné Občane nesmi byt rozděleni do vyšších
.i nižších kategorii, nomenklaiura a kádrové stropy musí být zru
šeny žádný politicky názor n«mi byl předem kodďiknván jako
měřítko způsobilostí výkonu veřejné funkce.

3. NOVOU DEMOKRATICKOU
ÚSTAVU
7 těchto zasad bv měla vycházet nova československá ústava, která
by vskutku jednoznačně zaručovala občanům rovnost před záko

nem a všechna základní občanská práva, včetně práva na svobodu
smýšlení, projevu, shromažďování. sdružování a uplatňování po
litické vůle.
Tato ústava nesmi zpochybňovat československou státní suve
renitu.
Všem občanům musí dalc zaručit právo svobodně cestovat,
opustit svou vlast a opět se do ní vrátit1 fenomén exilu by tedy měl
ztratit smysl. Pokud je v nějakých mimořádných případech ne
zbytně toto právo omezit, musí byt takové případy už v ústavě
jasně definovány a musí být výslovné zakázáno jakýmkoliv jiným
zákonem, vyhláškou či svévolnou interpretaci tohoto omezeni
zneužíval Bez vlastního souhlasu nemůže být žadnv občan zbaven
státního občanství
Ústava by měla zavést instituci referenda o některých otázkách
závažného celospolečenského významu, posílit pravomoce prezi
denta republiky, zavést jeho všeobecnou volbu; zřídit správní
soudnictví Nezbytné je. aby byl zřízen ústavní soud jako nejvyšší
orgán ochrany ústavnosti
Budoucí ústava by měla být sice ve svý ch základních prmci|>ech
naprosto jasna a jednoznačná, zároveň by ale měla být stručná
a neměla by přemírou zbytečných podrobnosti (například v obla
sti struktury státní správy) svazovat možnosti dalšího vý voje.
Zvláštní zákon o volbách a politických organizacích, který by
v duchu takto demokratické ústavy umožňoval svobodnou politic
kou činnost a konkretizoval způsoby, jimiž se mohou různě typy
občanské reprezentace ucházet o přízeň voličů a o účast na správě
veřejných věci, by měl být vydán současné s novou ústavou
Přirozeným výrazem členité kulturní společnosti a přirozeným
zázemím jejího politického života je ti vždycky by l život spolkový.
Proto je třeba současné s novou ústavou vydal i nový spolčovací
zákon, který by tuto oblast neumrtvoval. ale naopak jí dovolil ožít
Víme samozřejmě, že sebelepší ústava sama o sobě a automa
ticky skutečnou demokracii ještě nezaručí Avšak samu prosazeni
demokratické ústavy by znamenalo v našich poměrech nepo
chybné velký krok k ní.

4. OBNOVIT PRÁVNÍ ŘÁD
Prnvní kultura, právní vědomi i právní jistoty v naší zemí upadají
Prvním krokem k jejich povznesení by mělo být postupné přebu
dování celého právního řádu Musí byt zjednodušen, zpřehledněn
a zbaven vjech svých totalitních prvku
K tomu je třeba především, aby byl celý právní řád uveden
v bezpodmínečný a žádné úhybné manévry neumožňující soulad
se zasadumi Všeobecné deklarace lidských práv, kodifikovanými
v paktech o lidských právech a v dalších mezinárodních normách,
které náš stál už přijal formálně za své
Je třeba nové kodifikovat trestní právo, z něhož musí být vy
loučeny všechny politicky zneužitelné a demokratické ústavě od
porující prvky, právo občanské, hospodářské i správní, a to tak,
aby mezi právy individuálními a společenskými byl vyvážený
vztah.
Musí být obnovena naprostá nezávislost soudů, zaručena práva
obhajoby a veřejná kontrola justiční praxe. Advokacíc by měla
být samosprávnou organizací a obhájce by mel mít před soudem
táž práva, jaka má prokurátor. Zřízením správního soudnictví by
měla být funkce prokuratur omezena na zastupování státní žaloby
v trestním procesu.
Je nutné vypracoval nový projekt vězeňství, který by odpovídal
moderním poznatkům a zkušenostem. převedl vězeňství do civilní
správy a humanizoval jc Uvězněný občan nesmí být pod rouškou
převýchovy fyzicky ani duševně ponižován a pracovně vykoři
sťován Vazba by měla být uvalována na vyšetřované, jen je-li to
prokazatelné nevyhnutelné, a měl byv ní být respektován princip
presumpce neviny
Úpravou zákona o SNB a příslušnou výchovou by měli být
všichni příslušníci SNB vedeni k tomu, aby si počínali jako ob
čané. jejichž úkolem je ostatní chránit, a nikoli jim panovat Bez
pečnost by měla podléhat kontrole zastupitelských sborů i verejnosii.
Statní bezpečnost, tento mohutný, obávaný, všudypřítomný
u všemocný nástroj mocenské manipulace občanu, jehož faktické
působení mnohonásobné přesahuje i rámec všech jeho současných
pravomoci, by měla být přeměněna v nezbytnou prohšpionň/ní
a protiteronstickuu službu a v důsledků luhu by měl být radikálně
snížen počet jejích příslušníku
Reforma hospodářského systému bude vyžadovat důkladnou
proměnu práva hospodářského Neprůhlednou houštinu nejrůznejších zákonu a jejich novel vyhlášek a nařízení je třeba nahra
dit co nejjudnodušším srozumitelným a pokud možno stabilním

právním kodexem, který by dával podnikům i jednotlivcům jistoty
o lom, jakými pravidly se různě druhy hospodářské činnosti řídí
Zjednodušit a humanizovat je třeba i právo sociální, bytové
a především správní: občan musí být zbaven strachu z úředníků
jako jakési soudobé vrchnosti a úřednici musí podléhat kontrole
zastupitelských sborů i veřejnosti; jc nemyslitelné, aby například
poslanci národních výborů byli jen přívěsky či ozdobami jejich
aparátu Nemá-li být národní výbor pouhým výsměchem svému
jménu, nemůže sí jeho aparát počínal autoritativněji než někdejší
hejtmanství.

5. ZACHRÁNIT ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Naší krajině a zdraví nás všech hrozí vážné nebezpečí Vzduch jc
otráven exhalacemi, sodní toky průmyslovými splašky. půda a po
traviny umělými hnojivý, naše lesy prohrávají v chemické válce,
která je proti nim vedena, a jsou barbarsky ničeny jako snadný
zdroj suroviny pro dřevařský průmysl zemí, které si své lesy šetří.
Stále víc lidí jc nuceno žit v pochmurných kasárenských sídlištích,
jejichž výstavba se téměř beze zbytku opírá o dávno překonanou
panelovou technologii, život v těchto sídlištích pustne a plodí
nově sociální problémy. Stavíme gigantické elektrárny ničící roz
sáhlá území a jejich ekosystémy a přitom náš zaostalý průmysl je
v plýtvání energií na jednom z předních míst v Evropě Uvítáme
sice každou čistící stanici, která bude u nás vybudována, zároveň si
však uvědomujeme, že Čistící stanice samy o sobě situaci nevyřeší
Je třeba zásadné změnit myšleni i praxi v celé naší ekonomice
a pochopit konečné, že z perspektivního hlediska jsou ekologicky
závadné provozy i ekonomicky nejnevýhodnější. Nelze už nadále
vykořisťovat vlastní budoucnost a za okamžitý ekonomický efekt
platit tím. že naši vnukové budou obklopeni poušti Jsme přesvěd
čeni. že pluralistická ekonomika - schopná pružně reagovat na
zkušenosti lidi i poznání vědy - usnadní tuto revoluční změnu. U
snadní ji. ale nezaručí Přispět musí i organizovaně a odvážné pro
jevovaná vůle všech, kdosi uvědomují zkázonosnost dnešní praxe.
Při zásazích do životního prostředí jc třeba přihlížet k mínění oby
vatel příslušné oblasti a respektovat jejích názor.

6. CESTY K HOSPODÁŘSKÉ
PROSPERITĚ
Naše zkušenost ukázala, že bez plurality politické není možná ani
pluralita hospodářská a že bez plurality hospodářské ekonomika
země zaostává a chřadne Proto teprve taková proměna politic
kého systému, jakou máme na mysli, může otevřít dveře k o
pravdu radikální hospodářské reformě, která by podniky vysvobo
dila z utlaku centrální byrokracie Podnikovou sféru lze tvořivé ov
livňovat finančními nástroji, cílevědomou podporou perspektiv
ních odvětvi a především obnovou principů nabídky a poptávky,
konkurence a peněžně-tržních vztahů.
Domníváme se. že přirozenou součástí této radikální hospo
dářské reformy by mělo být hledání nových forem společenského
vlastnictví podniku, včetně forem samosprávných. Jsme pro roz
sáhlou podporu družstevnictví, jsme pro pluralitu různých typů
vlastnictví a rozhodování a pro takové podmínky, které by umož
ňovaly tužným hospodářským seklorům a podnikům hledat ty
formy, jež bv nejlépe odpovídaly jejich specifickým potřebám,
nejlépe uplatňovaly lidskou podnikavost. a tím i nejlépe vedly
k jejich prosperitě.
Nevyhnutelná je plná obnova soukromého podnikaní ve sféře
živnosti, řemesel, malých a středních podniků, časti zemědělství a
v kultuře Kde sami zemědělci dají přednost rodinné farmě či dlou
hodobému pronájmu pudy družstvem, tam by jim to mělo být u
možněno. protože lam bude i naděje, že jejich vlastní prospěch se
promění ve svých důsledcích v prospěch celospolečenský Bez ini
ciativní účasti soukromníků, malých družstev a malých samostat
ných podniku nelze zajistit uspokojující služby obyvatelstvu, pe
strost spotřebního zboží, rozvoj vynálczcctví Tuto sféru bude
třeba velkoryse podporovat poskytováním dlouhodobých úvěrů,
jakož i daňovými úlevami a materiální pomocí v začátcích, Záro
veň by tu mohly vznikat nové pracovní příležitostí pro ty, kdo je
budou ztrácet v důsledku nezbytné redukce přebujelé administra
tivy i rušeni nerentabilních provozů Toto podnikám musí mít
právní základnu, která zaručí, že jeho účastníci nebudou připra
veni o plody své práce
Pokud jde o velký průmysl, bude třeba ho přebudovat tak, aby
v něm hledisko rentability nebylo podřízeno hlediskům politic
kým. jako je umělá zaměstnanost nebo preference plynoucí z ne
přirozených mezinárodně ekonomických vztahů Československá
ekonomika by se měla přirozeně včlenit do ekonomiky světově. za
ložené na všeobecně výhodné mezinárodni dělbě práce

7. SVOBODNÝ
DUCHOVNÍ ŽIVOT
Žádný problém teto země nebude vyřešen, nebude-li o něm
možno na veřejnosti svobodně mluvit a psát Duchovní život, kul
tura a sdělovací prostředky jsou čímsi jako mozkem či nervovou
tkáni společnosti, totiž nástrojem jejího sebeuvědomění, ohnis
kem jejího poznáni a Scbcpoznání. místem, kde odkrývá i ulvaři
svou mravní konzistenci a identitu Prvním předpokladem všech
změn k lepšímu je ledy svoboda kultury v nejširiím slova smyslu
Přednostně by proto měly byl zrušeny nejen všechny zjevné i
skryte formy cenzury, ale i všechny druhy centrální manipulace
této sféry Musí být umožněno svobodné vznikání a působeni ne
závislých sdělovacích prostředků, nakladatelství a agentur, diva
del a jiných kulturních zařízení, a to jak na bázi statni tak na bázi
družstevní a soukromé Zadně centrální úřady či státem manipulo
vané tvůrčí svazy nemohou omezovat duchovní projev či rozhodo
vat o jeho kvalitě, posoudit ho musí veřejnost Úřady mohou
pouze vytvářel kultuře materiální a organizační podmínky ; svazy
mohou pouze zastupoval zaměstnanecké, pracovní či sociální
zájmy svých členů; žádný z nich nemůže mít a pnon monopolní
postaveni a bránit tím vzniku jiného
Důkladně je třeba proměnit i celé školství, jehož současný úpa
dek je alarmující Škola není zdaleka jen místem, kde se připravuji
mladí lidé na povolání. která národní hospodářství potřebuje a už
vůbec nemůže byt prostředkem jakékoli ideologické indoktrinace
nebo modelováni poddajných a samostatného myšleni neschop
ných obyvatel. Mělo by poskytovat skutečně všestranně vzdělaní,
vychovával svobodného ducha, dávat lidem rozhled a pomahal jim
k mravní onentaci ve světě Proto by i do školství měl proniknou!
princip názorové i institucionální plurality Měla by být zaručena
nedotknutelnost akademické půdy, měla by být odstraněna poli
tická hlediska při výběru učitelů, žáků a posluchačů či při udělo
váni vědeckých hodností; všude by mělo rozhodovat jen nadání,
odborná způsobilost a lidské hodnoty
I ve védě by mělo být umožněno vznikáni různých samostat
ných pracovišť, výzkumných ústavů, vývojových dílen, ať už do
tovaných státem nebo jednotlivými podniky, družstvy, organiza
cemi či nadacemi Naprosto svobodný pohyb lidí i myšlenek byl ve
vědeckém a univerzitním světě dávno samozřejmostí, nebude-li
opět umožněn, doplatíme na (o především my sami

8. SVOBODA VÍRY
Duchovní pluralita znamená nejen rovnost a vzájemný respekt lidi
různě smýšlejících, ale i jejich vzájemně respektované právo své
smýšlení projevovat v příslušných institucích a na veřejnosti Plně
proto podporujeme požadavek odluky církví od státu a požada
vek. aby věřící měli u nas tytéž svobody, které mají ve všech civili
zovaných zcmich I svoboda působení mužských a ženských řehol
ních společenství podle jejich staletých tradic musí být .aručena.
Náboženská svoboda není jen zájem dílčích komunit, ile zájem
nás všech. Dokud nemůže křesťan žít opravdu jako ku -ťan, do
tud nemůže ani nikdo jiný, včetně ateisty, žil plné jako k... kým se
cítí být Státní dozor nad církvemi je amorální, protože vnáší do
společnosti nerovnost: část občanů podléhá pro svou víru ještě ji
nému a přímo v zákoně zakotvenému omezení než všichni ostatní.
Považujeme z historického hlediska za nesmírně důležité, že se
v nedávné době právě katolíci v takovém rozsahu postavili za
práva věřících i za nráva občanská.

9. NEZÁVISLÉ ODBORY
Pracující musí mít právo zakládat odbory zdola, organizovat se
v nich způsobem, který’ sami uznají za vhodný, a vyjevovat jejich
prostřednictvím své skutečné zaměstnanecké a sociální zájmy
Zkušenosti jasně ukazují, jak důležjtě je právo na pluralitu i v od
borovém životě Monopolní, státem řízené odbory, byť by se po
koušely pracoval sebelépe, nemohou ze samé své podstaty být ni
čím jiným než jen jedním z dalších nástrojů totalitní moci Jestliže
stát nemá být jediným zaměstnavatelem všech pracujíckh. ani je
diným povoleným představitelem jejich zájmů, pak už vůbec ne
může být obojím najednou Odbory musí být nezávislé na státu
i na zaměstnavateli, mají-li plnit svou pravou funkci, má-li zdravě
fungovat ekonomika a nemají-li se dál prohlubovat latentni so
ciální problémy

10. PROTI MILITARIZACI
SPOLEČNOSTI
Za velmi aktuální z mnoha různých důvodů, od morálních a so
ciálních až po mezinárodně poliiickc a hospodářsko, považujeme
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Snímky: Dokumentační středisko ČSDS
podstatné zkrácení vojenské služby, zavedení náhradní služby pro
občany, kterým jejich svědomí nedovoluje nosil zbraň, snížení
U zveřejnění vojenského rozpočtu, humanizaci vojenské služby,
zrušení všech polovojenských organizací či zákonem nepovole
ných ozbrojených složek a demilitanzaci výchovy děli i občans
kého života celkové Dosavadní situace v této oblasti je rcliklem
stalinismu. Zároveň žádáme, aby bylo zahájeno jednání o od
chodu sovětských jednotek z Československu. Argument, že zde
musí být kvůli strategické rovnováze, neuznáváme, neboť to byly
právě tyto jednotky, které strategickou rovnováhu svým přícho
dem porušily a které dnes přispívají k asymetrii vc sféře konvenč
ních sil v Evropé. kterou sama Varšavská smlouva přiznává.

11. NÁRODNÍ SVÉBYTNOST
Československo vzniklo jako první společný a zároveň vlastní stát
dvou příbuzných národu. Čechu a Slováku, a zároveň jako stát
s velkými národnostními menšinami Před dvaceti lety se stalo
právem federací. Domníváme se však, že tato federace ztratí
smysl, zustane-li natrvalo jen pouhou administrativní formou cen
tralistické a nedemokratické moci Federalizovanou totalitu musí
nahradit federace demokratická, protože jen ona muže fungoval
jako nezmanipulovatelný výraz vůle našich národů ke společnému
státnímu životu a umožňovat jim zároveň vskutku svébytný roz
voj, vyrůstající z Jejich autentických tužeb. Úsilí o demokratickou
pluralitu by mělo být provázeno zesíleným porozuměním pro při
rozenou odlišnost společenských struktur, jak se bude projevovat
v obou národních republikách i v životě menšin.
Demokratický vztah většiny k národnostním menšinám Hjíctm
v Československu. Ij. k Maďarům Polákům. Němcům a Rusínum. by se měl vyznačovat daleko hlubším respektem k tomu,
jaká práva tyto menšiny samy žádají, a ke způsobům, jakými je
samy naplňují Občanům romské a židovské národnosti je třeba
přiznat etnickou individualitu a práva z toho vyplývající.
Náš novodobý stát má nemálo trpkých zkušeností s nedostat
kem úcty k národnostním rozdílům, ať už tento nedostatek proje
voval on sám nebo státy, které ho obklopovaly. Už proto by měl
mít pro národnostní otázky větší smysl, než jaký dnes má vinou
systému, který v něm panuje

12. ČESKOSLOVENSKO SOUČÁST EVROPY
Cestu Československa k demokracii chápeme jako integrální sou
část širšího procesu, který v různé intenzitě a v různých podobách
probíhá dnes ve většině zemí sovětského bloku Občané se začínají
hlásit ke svým svobodám a vlády si začínají uvědomovat, že se to
talitní systém dostává do slepé uličky.
Tento proces ovšem nespojujeme se snahou násilné rozbít
svazky, které mezi našimi zeměmi historicky vznikly, ale s přáním
proměnil je ve svazky rovnéž demokratické, založené na rovno
právnosti a plném respektu k vůli a zájmům všech zúčastněných
Nesměřujeme tedy k destabilizaci, nejistotě a svárům, ale naopak
k překonání pozůstatků stalinské impcriální politiky Zároveň
nám jde o rozchod s dědictvím studené války, s tradiční politikou
rovnováhy zájmů dvou velmocí v Evropé a s pochybným přesvěd
čením. že jediné, co lze dělat pro mír. je upevňoval status quo.
Trvalý a pravý mír může být založen pouze na vzájemné důvěře
svéprávných národů a demokratických států. Tato důvěra se ov
šem nezrodí v kabinetech diplomatických vyjednavačů. Tam se
může proměnit do konkrétních výsledku, zrodí-li se a rozvine
nejprve v evropské společnosti jako celku A to se může stát jen
tehdy, až se začnou lidé konkrétně, prakticky a každodenně pře
svědčovat o tom. žc roste respekt k právům občanu i národů-a to
především v té půli Evropy, kde ho dosud bylo nejméně. Jen za to
hoto předpokladu se stane reálnou demokratická integrace Ev
ropy,
Naše úsilí o demokracii není ledy, jak patrno, namířeno proti žád
nému státu či národu, ale chce být naopak součástí dlouhého zá
pasu o opravdové porozumění, nepředstíranou důvěru a stále au
tentičtější spolupráci všech Tedy zápasu, který by měl vyústit v to.
co T G Masaryk kdysi nazval „člověčenstvem jako přátelským
všccdkem"

Nejsme utopisté ani netrpělivci a víme dobře, žc přes noc se
Československo demokratickým u prosperujícím státem nestane
Před námi všemi je ještě mnoho nelehké práce Její začátek však
nelze už dele odkládat, nelze už na nic čekat Příliš mnoho nebez
pečných mračen se stahuje nad soudobou civilizací a příliš hluboká
je krize, v niž se ocitá naše vlast, než abvehom si mohli dovolit ta
kový přepych
\ vzýváme všechny své spoluobčany, aby se způsoby, které uznají sami za nej v hodnější, vydali po cestě, kterou navrhujeme
Mohou tak učinit nejen podpisem tohoto manifestu, ale jakoukoli
konkrétní prací pro vítězství demokracie v naší zemi

\ Praze. Buk .i Bnilislasč 15 ií|iia

S TÍMTO M \MFESTEM SOUHLASÍ
A JEHO CÍLI PODPORUJÍ

František Adamík
Václav Benda
Milan Balabán
Rudolf Bereza
Pavel Barša
Karel Biňovec
Rudolf Baněk
Irena Borůvková
Jarmila Bělíková
Pavel Bratinka
I omas Bělka
Marcela Brunclíková
Antonín Bělohoubek Jana Bucharová

Lenka Procházková
Ján Čarnogurský
PROVOLÁNÍ K EVROPSKÉ VEŘEJNOSTI
Tomáš Pštross
Jiřina Čechová
Po dlouhých letech zrušení byl 28.říjen opět uznán státním svát
k demokratickým ideálům otevřené společnosti, aby den na to,
kem. Demokraticky smýšlející občané v Československu do po
28.10 . tisíce dalších příslušníků Bezpečnosti drasticky a bezoh
Miloš Rejchrt
Albert Černý
slední chvíle doufali, žc sedmdesáté výročí vzniku republiky oslaví
ledné postupovali vůči účastníkům manifestace, je příkladem
klidnou a důstojnou manifestací nu historických místech Prahy,
Zdeněk Rotrekl
ideové a mravní zvrácenosti, ale současné i bezradnosti
Josef Danisz
doufali, že projevy zástupců šesti občanských iniciativ budou
Dnešní vpravdě lidová oslava státního svátku vyjádřila ducha
Jan
Ruml
oprávněným
výrazem
a
zřetelným
postojem
společensky
angažo

celonárodního
hnutí občanů za politická práva a svobody.
Ivan Dejmal
vaných občanu.
Zásah policie v ranních hodinách 27.10. byl veden také proti si
Jiří Ruml
Stanislav Devátý
Ve chvíli, kdy píšeme loto provolání vc vynuceném úkrytu
gnatářům manifestu Demokracii pro všechny, kteří sc přihlašují k
před policií, víme, že se tak nestane Vládnoucí moc vystupňovala
Jan Schneider
HNUTÍ ZA OBČANSKOU SVOBODU. Vládnoucí moc jc pravdě
Jiří Dienstbier
svůj odporu nenávist k nekomunistické většině občanu této země
podobné bude chtít obvinit, obžalovat a postavit před soud Byla
Anton Selecký
a splnila tuto hrozbu: znemožnit a potlačit každý projev nezávis
by to rukavice hozená do tváře demokratické Evropy vc chvíli, kdy
Viktor Dobal
lého demokratického smýšlení. Zahájila nesmyslnou provokativní
úsilí o konsensus celoevropského mírového soužití je doménou
Jiří Skalický
Blanka Dobešová
represivní akci Od rána dne 27.10.88 začaly operativní skupiny
všech mezinárodně politických jednání Drastický postup vládni
StB prakticky po čelem území republiky prohlídky bytů vedené
moci vůči vlastním občanům je nepochopitelným podminováním
Dušan
Slavik
Jan Dobrovský
často nejbrulálnéjšími způsoby a zatýkaly či zadržovaly desítky
tohoto úsilí. Vlády nejen evropských států budou muset znovu
Karel
Srp
občanu, kteří po léta vedou svůj spor a zápas s totalitní moci o ua
znovu pečlivě zvážit věrohodnost slov a činu nynější českoslo
Martin Dohnal
platňování lidských a občanských práv.
venské vlády.
Andrej
Stankovič
Cynismus
a
nestoudnost
současných
vládců
je
bezmezná.
Způ

Vyzýváme evropskou veřejnost i představitele zemí zastoupe
Přemysl Fialka
sob. jakým se dnes chtějí přihlašovat k tradicím a dědictví republi
ných na vídeňské Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Ev
Jan Šabata
Markéta Fialková
kánské demokracie a zoufalá snaha získat přízeň národa, který jim
ropě, aby nedopustili další zastrašování demokraticky smýšlejících
už nevěří, dokládá hloubku mravního a duchovního propadaní.
Jaroslav Šabata
občanů v naší zemi a současně svým protestem zabránili trestnímu
Karel Frcund
stíhání a věznění příslušníků všech občanských iniciativ. Žádáme
Dívali jsme se na obrazovce do studených tváří nakomandovaných
František
Šamalík
davu oficielní manifestace dne 27.10.. dó tváří občanů netečně sle
okamžité propuštění zatčených a zadržených občanu. Jsme pře
Eduard Geissler ml.
dujících ideové a názorové přemety řečníku. Bylo to trapné a ne
svědčeni o svém právu i objektivní společenské nutnosti rozvíjet
Dolores Šavrdová
Jaromír Glac
důstojně. Nebyla to oslava, spíše pohled na odcházející epochu to
a naplňovat demokratické humanitní ideály a myšlenky prsního
talitní moci sc vši tragikou a komikou zároveň. Věděl a cílil to
prezidenta republiky T. G Masaryka, na něž navazuje i manifest
Jaroslav
Šebesta
Štefan Gúrtler
každý, kdo zná pravdu dějin sedmi desetiletí této země Mluvit
Demokracii pro všechny
Milan Šimečka
o vlasti, právu a svobodě v době, kdy stovky policistů v unifor
Vladimír Hajný
Signatáři Manifestu Hnuli za občanskou svobodu
mách i bez nich zasahují proti občanům, veřejně sc přihlašujícím
Jan
Šimsa
RudolfBaHčk
l.adisl;i\ Lis
Václav Havel
Jan
Štcrn
Ladislav Hejdánek
Olga Šulcova
Ivan Hoffman
PROHLÁŠENÍ PROZATÍMNÍHO KOORDINAČNÍHO VÝBORU
Petruška Šustrová
Marie Holubcová
HNUTÍ ZA OBČANSKOU SVOBODU V ČESKOSLOVENSKU
Jáchym Topol
Jiřina Hrábková
Jan Trcfulka
Ludvík Hradilek
Zveřejněním manifestu Demokracii pro všechnv vstoupilo dne
naší veřejnosti, zejména důležitá část mladé generace, prožívá své
15 října 1988 do života HNUTÍ ZA OBČANSKOU SVOBODU Ma
Jakub Trojan
nové občanské sebevědomí. Na jejich touhu po větší svobodě už
Tomáš Hradilek
nifest podepsalo 120 občanu z Čech. Moravy a Slovenska Dva
nemohou být účinným lékem razantní represe, procesy a krimi
Vladimír Turek
náct signatářů manifestu dalo k dispozici své adresy, aby i další ob
nály. Na tuto touhu jcjcdinýlék: více svobody. A nazývat tuto část
Jana Hradílková
čané. kteří s cíli a návrhy manifestu souhlasí, na ně mohli posílat
občanské veřejnosti deklasovanými živly, tedy spodinou, |ak ozna
Miroslav
Tyl
Simona Hradílková
podpisy, podněty a kritické připomínky.
čila televize tisíce účastníků manifestace na Václavském náměstí,
Manifest charakterizuje vznikající společenství jako volně
jc nejen urážlivé, ale je to i politická pošetilost. Hromadný zásah
Milan Uhde
Lenka Hrachová
sdruženi lidí, kteří scchtějí zasazoval o uskutečnění předložených
proti občanským aktivistům i proti manifestaci ve středu Prahy už
návrhu, mimo jiné i o rehabilitací politického rozhovoru a poli
mimořádně poškodil povést československého vedení i pověst Čes
Jozef Jablonický
tické kultury v naši zemi V duchu Masarykovy devizy, žc ..demo
koslovenska v očích demokratické veřejnosti.
kracie je diskuse", je i tcnlo text otevřen všem dalším návrhům
Bohumír Janát
Jakýkoli pokus knminalizovat signatáře manifestu Demokracii
i případně věcné polemice Nikdo v nčm není vyzýván k nepořád
pro všechny a postavil jc před soud by byl nejen u nás. ale i v Ev
Drahoslava Janderová
kům či k nezákonným činům
ropě a vc svétč hodnocen jako záměrný úder zasazený snahám
Dne 27, října 1988 byli v ranních hodinách téměř všichni signa
o mezinárodní dorozumění. Návrh na vytvoření pásma důvěry by
Milan Jelínek
táři manifestu odvedeni Státní bezpečností a drženi 96 hodin v ce
fim byl definitivně zdiskreditován Prý manifest znamená (opět
lách předběžného zadržení. U signatářů, kteří dali k dispozici své
Jarmila Johnová
podle Rudého práva z 31.10.1988) „výzvu k převzetí vlády kontraadresy, jakož i u několika dalších byla provedena domovní pro
revolučními silami". Nikoli. HNUTÍ ZA OBČ ANSKOU SVOBODU
Milan Jungmann
J
hlídka a bylo s nimi zahájeno vyšetřováni pro podezření z trest
neusiluje o převzetí moci, nýbrž, o to. aby Československo mělo
ného činu pobuřování. Když stály desítky signatářů manifestu
správu a vládu poctivou a opravdu demokratickou. Návrhy mani
Petr Kabeš
v Ruzyni a podobných zařízeních čelem ke zdi a s rukama předpi
festu Demokracii pro všechny nejsou proto motivovány touhou po
sově na zádech, mohli přemýšlet o tom. zda se stěnou jc možno
moci, nýbrž po nápravě věcí československých
Jiří Kantůrek
vést dialog A byli mezi nimi lidé, kteří si získali svou prací mezi
Na závěr tohoto prohlášení děkujeme všem občanům, kteří se
Jitka Uhdeová
národní věhlas: každá rozumné spravovaná země by sc jejích
Eva Kanturková
k nám v této nelehké chvíli přihlašují, i těm. kteří nám vyjadřují
jmény pyšnila. O nevybíravosti celé akce svědčí i fakt, že po čtyři
své sympatie. Do dnešního dne sc k manifestu přihlásilo dalších 53
Václav
Umlauf
Božena Komůrková
dny byl držen ve vězení jedenasedmdesátiletý spisovatel a překla
signatářů
Zdeněk Urbánek
datel Zdeněk Urbánek a že policejního zásahu nebyla ušetřena ani
Jan Kozlík
pětaosmdesátiletá profesorka Božena Komárkové z Brna, lidé kul
Rudolf Baněk
Ladislav Lis
lomáš Hradilek
Eduard Vacek
tivovaní a z duše dobří. Spolu se stoupenci ostatních nezávislých
Daniel Kroupa
Václav Benda
Jaroslav Šabata Ján Čarnogurský
iniciativ
bylo
v
Ruzyni
v
celách
předběžného
zadržení
na
90
ob

v Praze. Bmč. Bratislavě. 4 IrM opadu IWM
Ludvík Vaculík
Jiří Křivský
čanských aktivistu, v celé republice se jejich počet odhaduje na
200-300 lidi.
Marie Rút Křížková Eva Vidlářová
Rudé právo z 31. října 1988 v článku pp. Kojzara. Podzimka
Tomáš Vlasák
a Waltera nazvalo manifest kontrarevolučním pamfletem a zcela
Bohumír Kuba
Kontakt s HNUTÍM ZA OBČANSKOU SVOBODU lze navázal
zkreslilo jeho návrhy Např. podnět, aby lidem, kteří o to projeví
Josef Vohryzek
Marie Kubová
a podpis jeho úvodního manifestu lze oznámit na tyto adresy
zájem, bylo umožněno založit rodinnou farmu (což jc dnes v SSSR
věc běžná), interpretovalo jako výzvu k parcelaci zemědělských
Alexandr Vondra
Miroslav Kusý
Rudolf Baněk. Křižíkova 78. Praha 8, 1X6 <XI
družstev. Návrh na obnovu soukromého podnikání v určitých
Václav Benda. Karlovo nám. IK. Praha 2. 12000
Josef
Vydrář
oblastech
výroby a služeb (který' v podstatě odpovídá maďarským
Ivan Lamper
Ján Čarnogurský. Adlemva 10. BraUsInva-Dúbnivku. K4I 02
projektům i praxi) je prý také kontrarevoluční. Radu, aby občané,
Pavel Vydrář
Tomáš Hradilek. Zahradní 892. Lipník n.id Bečvou. 751 31
Ján Langoš
kteří souhlasí s programem manifestu, jej podpořili svým podpi
Jiří Kantůrek. Xaveriova 13. Praha 5.150 00
sem nebo jiným vhodným způsobem, přetlumočili tito pisatelé
Tomáš
Zelenka
Jan Kozlík. Pionýru 69. Praha6. 169 00
Aleš Lederer
jako vyzvu k teroru a násilí.
Ladislav Lis. Šišková 1228. Praha X. 18200
Rudolf Zeman
Je to zkrátka stará známá písnička, která vždy předcházela za
Anna MananowL Jeronýmova 2. Praha 3. 13000
Ladislav Lis
týkáni a politickým procesům. Namísto odstraňování chyb a sy
Jaroslav
šahala. Chorázova 3. Brno. 602 00
Vít Zukal
Jan Štcrn. Bčlčická 2846. Praha 4. 141 (M»
stémových vad se znovu ,výrazně projevuje snaha odstranit a za
Jan Lilomiský
Alexandr
Vondra. Trojanova I. Praha 2. 120 00
strašil jejich kritiky. Je lo však o to nerozumnější, žc značná část
Kateřina Zukalová
Sergej Machoniu
Jiří Máchovsky
Vladimír Maňák
Anna Marvanová
Jaroslav Mezník
Vladimír Mlynář
Dana Mrtvá
Michal Mrtví
Pavcl Nauman
Martin Palouš
Radim Palouš
Jan Payne
HLAVIČKA nové samizdatové revue, kterou začalo vydávat československé Hnutí za občanskou svobodu. První
Lenka Payneova
číslo vyšlo v prosinci 1988 a mělo 139 strojem psaných stran formátu A4. Odpovědným redaktorem Alternativy
Karel Pecka
je Jiří Kantůrek, redakční radu tvoři Rudolf Battek, Karel Biňovec, Pavel Bratinka, Milan Jelínek, Pavel Nauman,
Petr Placák
Martin Palouš, Jaroslav Sebesta a Milan Šimečka.
Drahuše Proboštová
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Dozadu, levá, vpřed ani krok?

KLUB PRO SOCIALISTICKÉ PŘESTROJOVANÍ
Sovětský svaz a jeho systém nastolený bolševickou revolucí neob
stál v soutěži se svobodným světem. Dnes už komunismus může
dále existovat jen tehdy, pakliže to připustíme, a budeme-li souhla
sit s tím, aby i nadále mohl přežívat a cizopasit na výsledcích úsi
lí a práce svobodných lidí v demokratických společnostech.
V Praze se sešli v červnu členové
OBRODY, nové občanské iniciativy
Tvoři ji bývalí členové KSČ, vyloučení
po srpnu 1968 v normalizačním proce
su ze strany. OBRODA organizuje po
bočky v mnoha městech, například
v Brně. Liberci, Plzni, Kladné, Jihlavě,
ale také v Bratislavě a jinde Výbor
předpokládá, že se podaří získat ně
kolik desítek tisíc členů mezi bývalými
i nynějšími členy KSČ a utvořit tak nej
větší organizovanou iniciativu v Česko
slovensku, která bude sledovat přede
vším .zájmy socialismu".
Málokterý pojem byl u nás zneužit ví
ce, takže se průběhem času stal nato
lik mlhavý, že vyžaduje přesné defini
ce. Musíme se proto zeptat o jaký „so
cialismus“ jde této iniciativě komunistů
bývalých i nynějších.
V prohlášení jejího přípravného výboru
se hodnotí různé politické postoje KSČ.
Toto hodnocení provedli ti, kteří se od
února 1948 podíleli na budováni stalin
ského teroru v Československu, případ
né jejich mladší dědicové. Nyní se tváři,
že nadešel čas začít trochu jinak. Hlav
ně však, že není třeba ztrácet hlavu
v době zjevného komunistického krachu
na všech rovinách. Prezentují se jako
politická sila.
Oslovený lid by měl tento novodobě
adaptovaný reformismus posuzovat po
dle politických kriterií, která vyplývají
z naši čtyřicetileté zkušenosti s komu
nismem v Československu a z katastro
fálních sedmdesáti dvou let existence
komunismu v Sovětském svazu. Svá
dět všechno na Stalina a jeho dobu ne
ní totiž tak docela na místě: Stalinismus
z oněch více než 70 let likvidace „tříd
ního nepřítele" vyplňuje jen 30 let, což
není ani polovina cele doby. V Česko
slovensku byl stalinismus alfou a ome
gou činnosti Gottwaldovy KSČ už dáv
no před druhou světovou válkou Po
„vítězném únoru“ to pak byla Gottwal
dova práčata, která se stala nositeli sta
linského teroru. Autoři prohlášení, či
alespoň ti starší z nich, bylí spolutvůrci
této tragické doby temna. Nyní se jak
si zapomnělí distancovat od této minu
losti. Zřejmé počítají s krátkou pamětí
lidí, doufají, ze budou moci využít ro
stoucí odpor občanů proti dnešnímu
režimu k tomu, aby se sami zase do
stali k veslu Ovšem zápas našich náro
dů proti straně, její politice a stalinské
mu teroru byl a je zápasem proti nim.
OBRODA je také výrazem nostalgie po
roce 1968 Nelze pochybovat o tom. že
kdyby „pražské jaro“ nezlikvidovaly so
větské tanky, bylo by stejně účinně
.znormalizováno" Akčním programem
strany z dubna 1968 a v něm zakotve
nou vedoucí úlohou strany.

„Socialistický pluralismus“
Iniciativy prý musi zůstat na „půdě so
cialistických principů" při hledání nových
cest demokratizace společnosti a samo
správy. To je formulace OBRODY. Po
dobné se vyjádřil i Michail Gorbačov
pn návštěvě Spolkové republiky, když
jen tak mimochodem konstatoval, ze
socialismus, ten jeho, je neodmyslitel
nou součástí vývoje. „Socialistický plu
ralismus“, o němž se mluví na strán
kách prohlášení je v dnešní době, po
dle
dialektiky,
přípustná
forma
politického systému, který umožňuje,
aby kolektivy i jednotlivci se podíleli na
uskutečňovaní i kontrole vedoucí síly ve
společnosti, kterou je komunistická stra
na. Socialistický pluralismus může mít
podle dialektiky rozličné formy, protože
ve státech s komunistickými režimy exi
stují rozdílná specifika, která ovlivňují
nejen kulturní, ale také politický a eko
nomický rozvoj.
Jen v těchto dimenzích, tedy dialektic
kých. je možno hodnotit formulace ob
sažené v prohlášení OBRODY. Jinak
bychom se dopustili stejně kritického
omylu a podlehli osudovému klamu ja
ko v roce 1968 Akční program strany
z dubna 1968, produkt tehdejší gene
race reformistů, se věnoval i otázce
Národní fronty Také pro novodobé
adaptovaný reformismusje Národní fron
ta dokladem „socialistického pluralismu"
Tato organizace sdružuje pět zcela bez
významných politických stran a 28 tak
zvaných „společenských organizací",
které vždy v minulosti fungovaly jako
převodová páka moci komunistického
režimu. Národní fronta se však také za
existujících okolností používá jako „pří
stupová cesta“ k prohlubování „socia
listické demokracie", o niž se vážně
hovoří jak v Akčním programu strany

z dubna '1968 tak také v novodobě
adaptované formě reformismu OBRO
DY.

Národní fronta
jako předmět spekulace
Národní fronta, tato forma politického
života z let bezprostředně po druhé
světové válce, byla nástupní platformou
komunismu v Československu. V té do
bě byla seskupením povolených politic
kých stran. Od puče v roce 1948 ztra
tila jakýkoliv význam. Klub pro socia
listickou přestavbu však s Národní
frontou počítá, aby ve službách klamu
a podvodu mohla sehrát znovu úlohu
jako v letech před komunistickým pu
čem Pod její střechou se mají zřejmě
soustředit ty iniciativy, které sledují „sodalismus“ jako svůj cíl a pak ovládnout
a zmanipulovat představy lidi o plurali
smu, který by ovšem nevedl k volnému
tržnímu hospodářství. Nekomunistické
strany v Národní frontě mohou existo
vat za stejných podmínek, jako tomu
bylo v minulosti, totiž ze předpokladu,
že jejich členové mají „kladný vztah
k socialismu“ stejně jako OBRODA, ale
dosud se plné neztotožnili s “vědeckým
světovým názorem“. Jinými slovy, jejich
existence je odvislá od pochopení zá
sad a potřeb „socialismu“. To je tedy
takzvaný pluralismus v Národní frontě.
OBRODA se naprosto shoduje s Ak
čním programem KSČ z dubna 1968
také v otázkách svobodného podniká
ni. Můžeme rovnou říci, že soukromé
vlastnictví a volné tržní hospodářství je
pouze na příděl. Peněžní tržní mecha
nismy, jak se uvádí v prohlášení OBRO
DY. musí být nezbytně regulovány stá
tem, který na základě vědeckých pro
gnóz o růstu a změnách životních
potřeb lidí plánuje hlavní vývojový směr
národního hospodářství. Rudé právo by
to nemohlo napsat lépe.

Necháme se poučit?
Demokratizace, bez ohledu na to, jak
je interpretována autory prohlášení
OBRODY, je pro komunistu proces,
odhalující protisocialistické názory, kte
ré je možno klasifikovat, denuncovat,
zastrašit a pak veřejnost poučit o jejich
škodlivosti
Autoři Akčního programu strany z dub
na 1968 neměli plán, který mohl vést
ke skutečným změnám, a plán nemají
ani autoři novodobě adaptovaného reformismu Obrody. Za vším ie leninismus
v takzvaném „rozvoji socialismu“, zatím
co jejich přestavba je hledání nového
způsobu centrálního plánováni a řízeni
uplatňovaného ve ztížených ekonomic
kých podmínkách, kdy se předpokládá
lepší akceschopnost v relativně větší sa
mostatnosti podnikové svéry. To je te
dy jejich přípustná „socialistická plura
lita“, pečlivé vymezená dialektikou reálsocialismu.
Také socialistická iniciativa v prohláše
ní OBRODY vychází z Leninova po
znatku, že vždy vládne ta třída, která
vlastni výrobní prostředky a má ekono
mickou moc. Jak víme, komunistické
strany odcizily pod záminkou třídního
boje tuto moc pracujícím a učinili z ní
nástroj svého vykořisťováni. Reformisté,
ať včerejší nebo dnešní, se mohou od

volávat na cokoliv. Faktem zůstává, že
jejich činy před rokem 1968 nemohly
byt korigovaný komunismem s lidskou
tváři. Ani 21 srpen je nezbavil zodpo
vědnosti za existenci stalinského režimu,
kterému odporné sloužili. Jejich komu
nismus s lidskou tváři měl „patřit všem“,
jak se naznačuje v Akčním programu
KSČ z dubna 1968, avšak bez sebe
menších pochyb vedoucí úloze strany
Akční program tedy nebyl žádnou vy
moženosti, která by mohla něco napra
vit nebo změnit. Byl to jen pokus o no
vou formulaci staré doktríny, která mě
la být v upravené formě zachována při
životě. Zdá se, že návaznost prohláše
ní OBRODY na Akční program KSČ ne
ní za těchto okolností nijak náhodná. Ti
to lidé vždy považovali likvidaci třídní
ho nepřítele za mravní povinnost strany.
Nebudou mít žádné ohledy ani při za
jišťování takzvaně zreformovaného ko
munismu. Jejich jediným cílem vždy by
la a je moc ve státě.

ZDENĚK F. ŠEDIVÝ

ÚDRŽBÁRSKÁ FIRMA HLEDÁ BEZÚHONNÉ SPOLEČNÍKY

Obroda aneb znovuzrození komunismu
.Jsme občany přesvědčenými o humán
ních. mravních a sociálních hodnotách
socialistického společenského uspořá
dání. Soudíme, žejechara kterizujízejména demokratická samospráva svobodné
ho lidu, efektivní pluralitní hospodářství,
práce osvobozená od vykořistování a ji
ných odcizujících nadprávi, občanská
rovnost a spravedlnost, soubor sociál
ních jistot, záruky právního státu, rozvoj
vzdělanosti a kultury, soulad lidských
aktivit s přírodou jako základnou života,
jakož i rozvoj duchovních hodnot a tra
dic národních i internacionálních."
Těmito větami, s nimiž jistě není třeba
polemizovat, začíná prohlášeni .příprav
ného výboru OBRODY - Klubu za socia
listickou přestavbu " ve zněni označe
ném za zkrácené.
Pokračuje:
„Uvědomujeme si. že takto pojatý socia
lismus zůstává dosud převážné jen ideá
lem. Praktické pokusy o jeho uskutečně
ní přinesly za uplynutých 70 let rozsáhlé
zkušenosti a poznatky Mnohé sociálně
pokrokové prvky zakotvily v životě náro
dů tako jeho nedílná součást. Zároveň
však socialistické myšlenky byly zdiskre
ditovány zločiny stalinismu a byrokratic
kými deformacemi. Byly zklamaný mno
hé naděje, které po krutých zkušenostech
krize 30. let a po hrůzách druhé světové
války pokrokoví lidé do socialismu vklá
dali.. “
Následuje odstavec o tom, jaké „mimo
řádně příznivé podmínky rozvíjet společ
nost na základě demokratického socia
lismu" prý měla naše země „po osvobo
zení v roce 1945" a kterak „nadějný
pokus uskutečnit hluboké společenské
přeměny obrodným procesem v Praž
ském jaru 1968" byl zmařen vojenskou
intervencí.
Další odstavec je nutno čist zvolna a dů
kladné, vychutnat nuance a ocenit for
mulační obratnost tvůrců textu:
„Bylo a je zcela přirozené, že jsme uví
tali revoluční demokratickou přestavbu
v Sovětském svazu a v dalších socia
listických zemích. Zrodila se naděje, že
i u nás by mohlo dojít ke společenským
změnám, navazujícím jak na pokrokové
tradice, tak na dubčekovskou politiku for
mulovanou v Akčním programu KSČ

HYSTERICKY KOMPROMIS?
Amerika je stále ještě zemi neomezených možností A tak nás nesmí překvapit,
jestliže pokusy pražských reformkomunistů. zachránit pod způsobou OBRODY
aspoň něco, aspoň kousíček bolševismu v Československu, nacházejí nečekanou
podporu z opačného konce politického spektra.
Dva postarší političtí myslitelé, oba vzdáleni rodné hroudě už dobrých 41 jar, vy
nalezli něco opravdu epochálního: ne sice trakař, také ne střelný prach, zato však
.historicky kompromis v Československu“.
Ten si představuji velice jednoduše: KSČ, zbankrotělá na kvadrát a znavená
útrapami politického monopolu, ráda přijme dobré rady dvou českých exilových
intelektuálů a vyhlásí .historický kompromis“: obnoví status quo ante před úno
rem 1948, i s tou Národní frontou a.parlamentarismem“ ve zredukované podo
bě. A pochopitelně s nadvládou KSČ v bezpečnosti a v informacích, v odborech
i v mládeži, a samozřejmě se znárodněným průmyslem a všemi ostatními atribu
ty Košického programu, a ovšem „za plného respektováni oprávněných zájmů
SSSR“ a výsledků Jalty. Všechno jasné! (Jen v jediném bodu se pánové zatím
ještě nedonodli - který z nich dvou bude komunistům dělat na Hradčanech
Beneše.)
Mohl bypokvětnový-předúnorový režim v Československu ještě jednou ožít a fun
govat? Domníváme se, že ne. Chybí řada předpokladů, které Košíckému progra
mu získávaly v .širokých masách“ popularitu a podporu. Už není co krást. Není
co zabírat. Není co konfiskovat. Tudíž také není co rozdělovat, rozdávat, přidělo
vat. Novodobý Ďuríš by mohl vystavovat dekrety leda na zaostalost, na devastaci,
na obecný úpadek...
A tak ten naivní nápad, abychom si zopakovali národně frontovní spolupráci
s komunisty ještě jednou, navzdory všem našim životním a historickým zkušenos
tem. nepokládáme za hodný polemiky. Zaznamenáváme ho pouze jako povedenou
taškařici
(sel)

z dubna 1968, jejíž základní myšlenky
podnes neztratily na své inspirující síle
ve svém úsilí chceme navázat na né, na
myšlenky dnešní přestavby v Sovětském
svazu i na zkušenosti a úspěchy dosa
žené ve prospěch lidu socialistickými, de
mokratickými a některými komunis
tickými stranami v západní části našeho
kontinentu. Sovětskou přestavbu chápe
me jako počátek nove vývojové etapy
světového socialismu, demokratické
obrody komunistických stran a režimů ve
východní části Evropy a současné i jako
nadějný podnět k opětnému spojeni
všech socialistických tendenci v Evropě
v jeden pluralistický proud “
A sídlo je z pytle! Zkrachovaná firma, je
jíž krimmeln i metody nezabránily bankro
tu mravnímu ani ekonomickému, hledá
společníky s čistým rejstříkem trestů a s
bezvadnou pověstí.

VSADILI NA NAIVITU?
Nechceme rekriminovat, už proto ne, že
připomínat dnešním signatářům „Obro
dy“ jejich prohlášení včerejší a předvče
rejší je taK snadné, až je to laciné, a ta
ké bychom se neradi octli ve společno
sti těch, kteří kromě rekriminování nemají
už co nabídnout. Obrodáři si ovšem bu
dou muset zvyknout na sklon spoluobča
nů, vracet se k minulosti a nechat pro
mlouvat archivy.
Jsou vskutku věci, které se nesnadno za
pomínají. Třeba to, že na nás - sociální
demokraty - volal „orgány bezpečnosti,
prokurátory a soudce" v aenunciátorské
pseudovědecké knize o „zrádcovské roíi pravicových socialistů" směrodatný sig
natář Obrody, který dnes hlásá sepetí
s „novou evropskou levici“ Jak mu má
me věřit, když víme, že rozhodné odmí
tal obnoveni Čs. sociální demokracie ješ
tě i za Pražského Jara? Je mezi signa
táři Obrody aspoň jeden jediný, který
prokazatelně neodmítal - a ani dnes ne
odmítá - legální a plnoprávnou existenci
Čs. sociální demokracie při budoucím
uspořádání našich politických poměrů?
Anebo si Obrodáři skutečné mysli, že
mohou koketovat se západními sociál
ními demokraty, využívat jejich dílčí nein
formovanost a dobrou vůli, všemožně se
jim vnucovat, aby si zároveň doma udrže
li monopol „demokratických socialistů"?
Slova a pojmy se bránit nemohou

Líbivých slov jsme ovšem od komunistů
slyšeli už příliš. Přesvědčit nás mohou
jen činy - praktikovaný pluralismus, vě
rohodné popření jakkoliv modifikované
„vedoucí úlohy“. Obrodán dluží česko
slovenské společnosti důkaz, že nechy
stají novou obezličku, nové „osudné spo
jenectví", novou frontu národní či lidovou,
nový „akční program KSČ“, další pokus
o údržbu systému, který už ani nejzdat
nější údržbáři neuvedou znovu do Cho
du.

MARNÉ NÁMLUVY
Dnes už ovšem nepíšeme rok 1968; ko
munismus měl dalších dvacet let času,
aby prokázal svou absolutní neschopnost
v kterémkoliv z početných převleků
a modelů, od polpotovskeho pres castrovský a maoistický až k oslavovanému
jugoslávskému, o sovětském ani nemlu
vě Na koho se tedy obrátit, kde hledat
spojence?
OBRODA se s datem 6.února obrátila
s výzvou ke .komunistickým, socia
listickým a sociálně demokratickým stra
nám Evropy", ve které jim oznamuje usta
veni Klubu za socialistickou přestavbu,
který hodlá .přispět k vytvořeni společ
ného evropského domu“.

.Věříme, že naše práce se setká s vaším
pochopením a podporou, “ píše OBRO
DA .se socialistickým pozdravem“ (?) zá
padoevropským sociálním demokratům.
Klíčové věty jsou v tomto dopisu obsa
ženy dvě:" .. Domníváme se, ze v souča
sné době mizí důvody, které v době první
světové války a po jejím skončení vedly
k rozkolu socialistického hnutí. Vítáme
snahy o obnovu jednoty evropské levice,
za jejíž součást se považujeme...“
Těžko uvěňt, že tato politická skupina
pokládá západní sociální demokraty za
tak důvěřivé. Komunismus je zbankrotélý
společenský experiment, který má - po
dle oficiálních sovětských pramenů - na
svém krvavém kontě nejméně 40, spíše
však 50 miliónů nevinných oběti jen
v SSSR, o obětech zahraničních nemlu
vě Tento systém je v koncích
Proto ty křečovité pokusy o změnu zdis
kreditované firmy, proto ty fráze o pře
konání .rozkolu“, proto to nedůstojné
podlézáni a podbízení se západním so
ciálním demokratům. Vpodstatě nechut
ná podívaná!

REGENEROVAT?
OBRODA je svým způsobem nebulózní
pojem, který se do češtiny dostal ze slo
vanského Východu a dodnes nepozbyl
jisté pravoslavně glagolické mystiky; pod
statně bližší duchu češtiny je výraz .zno
vuzrozeni“, případně .obrozeni“.
Snad neuškodí, jestliže si to slovo pře
ložíme do neslovanských jazyků třeba
do střízlivé angličtiny či němčiny. Českoněmecký slovník nabízí pro obrodu pou
ze pojem .Wiedergeburt" čili znovuzro
zení, pro sloveso „obrodit“ má ale na skla
dě vyznamy wiederbeleben, zu neuem
Leben erwecken, auferwecken, wieder
aufleben, wiedererwachen, auferstehen,
což je celá hromada Angličtina nám na
bízí pojmy revival a regeneration. Pouč
né!
Hlasatelům nejnovéjši pražské Obrody
bychom vlastně byli prali, aby našli pojem méně mnohoznačný, jaksi přesněj
ší a transparentnější. Možná však, že jim
ta staroslověnská kadidelnicová mystičnost pojmu docela vyhovuje. Hlásat totiž
naplno a otevřeně, ze hodlají v Česko
slovensku znovuoživit, ještě jednou po
rodit, vzbudit k novému životu, vzkřísit
marxismus leninismus v jakékoliv podo
bě - to by bylo podujetí zcela marné,
předem odsouzené k nezdaru.
Komunismus leží na intenzivní stanici.
Jeho krevní oběh udržují ustavičné trans
fuze ze západních bank, jeho dýchání už
jen složité přístroje z kapitalistického
průmyslu, jeho látkovou výměnu konzorcium západních vlád. Presto nelze pa
cienta zachránit Už ani opičí žlázy by
mu nevrátily někdejší vitalitu.
Každý pokus o regenerování - obrodu spotřebovaných, vyčerpaných organis
mů naráží jednou na konečnou hranici.
Přírodní zákony jsou neúprosné.

ZDENA HERTLOVÁ
KSČ NAM TLOUSTNE: za poslední tň
roky do ní nalezlo 46.000 nových „sou
druhů a soudružek“, jak se dovídáme
z Rudého práva z 19.července, takže
má dnes „více než 1,720.000 členů
a kandidátů strany". Znamená to tedy,
že zhruba každý šestý dospělý obyva
tel ČSSR je „u nich“, z čehož lze sou
dit, že v průměru každá druhá rodina
má na skladě jeden exemplář. Zpráva
bohužel neprozrazuje, kolik z těchto čle
nů KSČ je komunistů...
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Exil a exulanti
„Muklovské"
předsednictvo
NADPOLOVIČNÍ VĚTŠINU mají bývali
muMové v novém desetičlennem před
sednictvu Čs. sociální demokracie, které
bylo zvoleno na XXIII. sjezdu v Heidelberku ve dnech 9 -11.června. Politickými
vězni komunistického režimu byli před
seda strany dr Karel Hrubý z Basileje,
první místopředseda prof Jaroslav Krej
čí z Lancasteru i tajemník Jiří Loewy
z Wuppertalu Z dalších členu předsed
nictva poznali komunistické kriminály dr.
Ivan Platí z Heidelbergů a Ludvik Kolín
z Vidně; hospodář strany dr. Jaroslav
Nedvěd z Curychu pamatuje nacistické
koncentráky. Vcelku tedy sest z deseti
vedoucích sociálních demokratů sdílímuklovskou zkušenost. Další dva bývali po
litičtí vězňové - Ota Filip a Jiří Kebrle —
jsou členy ústředního výkonného výboru.

ČTVRTÁ KONFERENCE Čs strany ná
rodně sociální se konala 1.července
v Torontu za účasti delegátů z Kanady,
USA, Švýcarska a hosta z Českoslo
venska. Na základě referátu profesora
V, M Fice přijala konference rezoluci .Ku
předu k obnovení demokracie v Česko
slovensku" a usnesení o mezinárodní
situaci na základě analýzy Kamila Beny, zahraničního referenta strany. Konfe
rence se dále zabývala popravami
k publikaci rozsáhlé historie strany v le
tech 1897-48, která byla sepsána ze
snulým Františkem Klátilem, a přípra
vou IV.sjezdu, který se bude konat v čer
venci 1990 v Paříži.
SVÉTOVÉ SETKÁNI ŽIDŮ z Českoslo
venska je svoláno na příští rok do Izrae
le. Bude se konat od 26.dubna večer
(slavnostní zahájení) do 5.května 1990.
Součásti krajanského sjezdu bude vý
stava „Jews of Czechoslovakia", která
bude otevřena 2.května v tel-avívském
Muzeu diaspory Přípravy výstavy pro
bíhají pod vedením Natalie Bergerové,
již se po dlouhém úsilí podařilo dostat
z Prahy fotografie zdi s jmény obětí ho
locaustu z Pinkasovy synagogy; tam by
la jména jak známo pražským režimem
odstraněna. Zda se podaří získat z Čes
koslovenska i jiné exponáty, není zatím
známo

„KOLÍNSKÝ KLUB“, volné sdružení so
větských exilových i domácích in
telektuálů, přijal v červnu výzvu, ve kte
ré se mj. požaduje, aby SSSR upustil
od imperiálních metod jak uvnitř země,
tak i vůči jiným národům; právo národů
na sebeurčeni a suverenitu musí být
uskutečněno v praxi. .Jedinou alterna
tivou pro naši společnost může být de
mokracie bez výhrad" (bez kakich by to
ni bylo ogovorok), praví se ve výzvě,
kterou - poprvé za 72 let - kromě zná
mých exulantů podepsali také publicis
té z Moskvy a Leningradu; z nesovětských účastníků jsou mezi signatáři Mi
lován Djilas a prof. Zdislaw Rurarz.

Hudebník mezi dirigenty
Světoznámý hudebník Rafael Kubelík se 29. červa dožil ve Švýcarsku
75 let. Uznávaný šéf předních světových orchestrů a proslulý sklada
tel tvoři spolu s Václavem Talichem a Gustavem Mahlerem trojhvězdí
slavných drigentú 20. století, pocházejících z Čech.
Jeroným Rafael Kubelík se narodil v ro
ce 1914 na otcovském statku v Býchorách u Kolína. Byl šestým dítětem (ze
sedmi) geniálního houslisty Jana Kubelika, .českého Paganiniho" Také obé
starší Rafaelovy sestry se staly známý
mi houslistkami; další sestra se věno
vala malířství.
V rodině Jana Kubelíka se nepěstovala
jen hudba, i když rodinný život byl ot
covou dráhou koncertního mistra znač
né ovlivněn. Neobyčejně vzdělaná mat
ka, pocházející z uherské šlechty, se
postarala už o to, aby děti netrpěly jed
nostranností. Vštěpovala jim svou váš
nivou lásku k literatuře, výtvarnému
umění a filozofickému myšleni.
Ve 14 letech začal navštěvovat pražskou
MAESTRO KUBELÍK
konzervatoř, kde studoval housle, diri
gování a skladbu. Během pětiletého stu
dia se stal navíc pozoruhodným pianis
nistického režimu se už domů nevrátil.
tou. V pozdějších letech svou hru neu
Když byl později několikrát do ČSR po
stále zdokonaloval. Byl jedním z mála
vyvolených, kteří směli veřejně muzici- zván, vždy odmítl s poukazem na zlo
činy režimu.
rovat s Janem Kubelíkem.
Po násilném rozděleni světa zastupoval
Jako 19letý absolvent napsal partituru
pro housle a orchestr, hrál Paganiniho Kubelík na Západě českou kulturu a čes
houslový koncert D dur a dirigoval Dvo ký způsob provozováni hudby, který po
staletí oplodňoval Evropu Neúnavně
řákovu symfonickou předehru Othello.
Po dokončení konzervatoře se mladé propagoval tradiční hodnoty české hud
by a její velikány, Smetanu a Dvořáka,
mu umělci vyplnilo přání poznat svět.
Dva roky jezdil s otcem na koncertní Janáčka a Martinů.
turné po Evropě a Americe a úspěšně V roce 1948 se Kubelíkovým novým do
ho doprovázel na klavír. Rodinné duo movem stal Londýn, odkud podnikl prv
Kubelíků tehdy patřilo k vrcholným atrak ní pohostinné zájezdy do Střední a Jižní
cím mezinárodních hudebních agentur. Ameriky. Po několika kratších pobytech
Mezi dvěma cestami debutoval Rafael v Holandsku se v 60. letech natrvalo
1934 u pultu České filharmonie, jejímž usadil ve Švýcarsku nedaleko Lucernu.
dirigentem se stal v r. 1936 pod vlíd 1949 dirigoval poprvé renomovaný Chi
ným patronátem Václava Talicha. V ro cago Symphony Orchestra. U hudeb
ce 1937 s ní absolvoval zájezd do Bel níků a manažerů zanechal tak silný do
gie a Velké Británie. Po německé okupa jem, že byl napřesrok zvolen hudebním
ci v březnu 1939 zorganizoval s otcem ředitelem tohoto tělesa.
cyklus 30 houslových sonát a koncertů. Z Chicaga se český světoběžník vrátil
V deseti památných večerech, na kte do Londýna, kde 1954 řídil brilantní in
rých Rafael řídil Českou filharmonii a do scenaci Janáčkovy Káti Kahanové. Od
provázel svého otce, prezentovali oba roku 1955 zastával jednu z nejodpovédKublíkové poraženému národu humanis nějších pozic evropského hudebního
tický odkaz světové hudby. Jan Kube života jako ředitel královské opery v Colík národní katastrofu dlouho nepřežil, vent Garden Déle než tň roty to
zesnul v prosinci 1940
u zdrženlivých Britů nevydržel. Dve svá
To již Rafael působil v Brně, kam byl oblíbená díla se mu ale přece podařilo
v létě 1939 povolán jako hudební ředi prosadit: Janáčkovu Její pastorkyňu
tel moravského Národního divadla. Hlav (1956) a Berliozovy Trojany (1957),
ním počinem nového kapelníka vedle Po návratu do Evropy navázal 1953 na
Prodané nevěsty a Kouzelné flétny by kontakty k nejlepším orchestrům světa
lo uvedení Berliozovy dvojoperv „Troja- ve Vídni, Berlíne a Mnichově. S Vídeň
né".
skými filharmoniky, které od mládí ob
V roce 1942, poté co okupanti zavřeli divoval, absolvoval četná zahraniční tur
brněnské divadlo a dělali potíže V. Ta- né. Od roku 1955, po obnovení ne
lichovi, byl Kubelík jmenován umělec závislosti Rakouska, neustále pendloval
kým šéfem České filharmonie. U jejího mezi Vídní a Londýnem. Po inter
pultu stál šest těžkých let, do roku 1948, mezzech s Newyorskou a Izraelskou fil
kdy se na protest proti komunistickému harmonií v letech 1957-58 se Kubelík
uchvácení moci vzdal svého místa.
stal 1961 šéfem Symfonického orches
V létě 1948 hostoval na skotském fes tru Bavorského rozhlasu v Mnichově
tivalu v Edinburghu. Využil této pří a nástupcem E Jochuma Opustil ho
ležitosti a po ostrém odsouzeni komu- na vlastni přání až po 24 letech.

V isarské metropoli se Kubelík v krát
ké době stal miláčkem zhýčkaného pu
blika. Bavoň se nechali ryzí českou
rytmičností a muzikalitou unášet do do
sud neslýchaných výšin hudební fan
tazie a technické perfekce Za nádher
né prožitky se odměňovali téměř neko
nečným potleskem Pod Kubelíkovým
citlivým, angažovaným a přísným vede
ním, se Bavorský rozhlasový orchestr
vypracoval na čtvrtý nejlepší ansámbl
světa, vedle berlínské, vídeňské a new
yorské filharmonie. Na mnichovských
pódiích také konečně realizoval svou
celoživotní dirigentskou představu: za
vedl dlouhodobý cyklus Musica viva,
kde pozornému a vděčnému obecen
stvu prezentoval Mahlera, Janáčka, Brittena, Schonberga a Hartmana.
Svým zprostředkovatelským posláním,
uvědomělým vizionářstvím a nevšedně
nervní gestikulací připomíná Kubelík
snad největšího dirigenta 20. století, W.
Furtwánglera. S nim ho spojuje také
kompoziční vášeň. Jako místo premié
ry svých opusů si Kubelík volí většinou
Lucemský hudební festival.
Moderní koncertní provoz, vyžadující si
stále větší fyzické a psychické oběti, na
konec zanechal stopy na Kubelíkově
zdraví. Situaci zhoršil také bolestivý zá
nět kloubů. Od léta 1979 se na stupín
ku před svým orchestrem objevoval stá
le řidčeji. Hoku 1985 se definitivně stáhl
z namáhavé dingentské činnosti, aby
se pořádně zotavil Bylo to zřejmě správ
né rozhodnutí: dnes se mu daří lépe.
Opět rád cestuje a vychutnává rodinný
život ve Švýcarsku na jezeře a ve slun
né Kalifornií na kraji pouště. Na větších
cestách v malém autobusu ho dopro
vází jeho druhá žena, australská sopranistka Elsi Momson, a syn Martin, pro
fesor dějin architektury ve Vídni, se že
nou a dvěma dětmi.
Ve svých kompozicích se obírá radostí
ze života i .posledními věcmi“ člověka,
filozofickými otázkami a náboženskou
transcendencí. Jeho dílo představuje
pestrou paletu témat, žánrů, nástrojů
a zvuků. Z orchestrálních kusů složil mj.
tri symfonie, suitu Posloupnosti, tri rekvía, koncertý pro housle, klavír, violoncelo a varhany, dále šest smyčcových
kvartet a drobnější komorní skladby
včetně písňových cyklů. V scénickém
oboru vytvořil dvě na jevišti uvedené
opery, biblické podobenství Veronika
(Brno 1947) a příběh ze života malíře
Tiziana (Augsburg 1972).
Jeho poslední kompozice, polkově
rytmické Trio concertante pro klavír, hou
sle a violoncello, byla uvedena počát
kem června v Kolíne nad Rýnem za je
ho osobní účasti. Po ovacemi provázené
premiéře se dal slyšet také tvůrce. Při
pomněl své hudební vyznání: .Pohodl
nost a honba za laciným úspěchem mě
nikdy nezajímaly. Pro umělce je
směrodatné jen jeho svědomí. Prohřeši
li se člověk proti němu, přijde vyúčtování
dřivé nebo později."

PAVEL STILLER

ZÁMEK DÓTTINGEN blízko Braunsbachu v kraji Hohenlohe - Franken byl 5
7 května dějištěm prvního setkáni čes
kých a slovenských lékařů, kteří žijí v ně
meckém a rakouském exilu. Přijelo
kolem padesáti lékařů všech oborů
a takřka stejný počet rodinných přísluš
níků a přátel Setkání bylo vyplněno řa
dou zajímavých přednášek, mj historika
Jána Mlynáříka o působení a vlivu čes
kých lékařů na vývoj slovenského zdra
votnictví, a hodnotným kulturním progra
mem Účastníci setkáni zvolili prezidium,
které bude další práci koordinovat. (In
formace: Dr.Vašíčková a Dr Zoufalý
sen., adr na straně 18.)
SKAUTSKÉ EXILOREE je slovní no
votvar. který vznikl stažením slov .exi
lové jamboree". Koná se každé dva ro
ty za účasti skautů a skautek z němec
ky mluvících zemi a Beneluxu. Letošní
(v pořadí už IV. ) exiloree se konalo
o svatodušních svátcích v Kainzmúhle
v Bavorsku, nedaleko české hraníce.
Přes 150 českých a slovenských svět
lušek, vlčat, skautů, skautek, roverú a či
novníků urazilo stovky kilometrů a roz
bilo své stany do půlkruhu na louce při
říčce v romantické krajině Hornofalckého lesa. O příštím tábořišti ještě ne
ní rozhodnuto Má to být bud Lucemburk
- nebo pražská Stromovka.

GALERIE KRAUSE uspořádá výstavu
.Hommage á Rafael Kubelík". na které
se bude podílet dvanáct čs exilových
umělců Helena Aeschbacherová, Vá
clav Eliáš, Jaroslav Horák. Oldřich Je
línek. Ruth Kohnová, Jiři Kolář, Jitka
Krausová, Jan Kristofori. Karel Liška.
Vávro Oravec, Čeněk Pražák a Lucie
Radová. Vernisáž v české galerii na curyšském předměstí Pfáffikon se koná
9 záři v 19 hodin; Mistr Rafael Kubelík
přislíbil účast. Úvodní slovo pronese Vla
dimír Škutina,

VÁCLAV HOLUB 80
Známe staré třicátníky, pro které už ži
vot ztratil dávno všechen půvab, známe
čtyřicátníky, kteří ve všem spoléhají už
jen a jen na rutinu a které pranic na ši
rém světě nedokáže nadchnout; takoví
lidé si zasluhují politováni.
Naštěsti občas potkáme pravý opak těch
to předčasně vyhaslých typů: svěžího,
energii čišícího sedmdesátníka, osmdesátmka plného radosti ze života a zájmu
o světové děni, anebo dokonce deva
desátníka tak vzácné vitální sily jakou
projevují například František kardinál To
mášek anebo lotyšský politik Bruno Kalninš, lidé zdatní duševně i fyzicky - ta
kovým lze opravdu závidět.
Kdo nedávno na XXIII. sjezdu Čs. sociál
ní demokracie hovořil s Václavem Ho
lubem, anebo sledoval jeho angažované
diskusnípříspěvky, hádal by mu - pokud
nezná jeho životopisná data- určité o do
brých patnáct let míň. Ale fakta mluvíjas
nou řeči: Václav dovršil 8.srpna
osmdesátku - a to bylo osm desítek let
doslova nahuštěných událostmi, úsilím,
zápasem a prací.
Rovných 66 roků z těch osmdesáti už je
život Václava Holuba neodlučitelně spjat
s Československou sociální demokracii.
Místopředseda naší mládeže před vál
kou; zák a spolupracovník nezapomenu
telného Antonína Hampla;po zřízenipro
tektorátu člen ústředního ilegálního
vedeni strany; dobrodružný únik za hra
nice a služba v čs. armádě ve Velké Bri
tánii; po návratu poslanecký mandát za
Čs. sociální demokracii a funkce v ÚVV
strany: vždy v předních řadách boje pro
ti fíerlingrovské zradě a komunistickému
teroru v tehdejším Ústeckém kraji; po pu
či nový exil - a opět aktivní práce jako
tajemník exilové strany, vydavatel jejího
časopisu i redaktor legionářského Osvo
bození... To jsou hlavní milníky na
obdivuhodné životni dráze Václava Ho
luba, gentlemana, správného chlapa,
autentického sociálního demokrata. Na
še přáni do Londýna: Hodně zdraví, mi
lý Vašku, zdar a silu!

Blahopřejeme
ERICH KULKA, izraelský historik
a publicista, posrpnový uprchlík z Čes
koslovenska, byl v červnu vyznamenán
udělením čestného doktorátu Spertus
College of Judaica v Chicagu, fakultou
chicagské univerzity pro židovské pí
semnictví. Erich Kulka, za druhé světo
vé války vězněný v Dachau, Neuengamme i v Osvětimi-Birkenau, publikuje již
44 let převážně historické dokumentace
o holocaustu. Je autorem dvaceti knih,
přeložených do četných jazyků i mnoha
set prací publikovaných časopisecky.

Elwangenská pouť
s rekordní účastí
V sobotu 1.července konala se v jihoněmeckém Elwangenu již po devatenác
té pouť k uctěni památky sv. Metoděje,
který zde byl po roce 870 vězněn. K ne
bývalé velkému počtu poutníků promluvil
ve slavnostním kázáni titulárni biskup litomyšlský v exilu. Jaroslav Škarvada.
Připomněl, že ve stejný čas celebruje
v chrámu sv. Vita na Hradčanech slav
nou mši Svatou František kardinál To
mášek za účasti lidu pražského i církev
ních hodnostářů z celé Evropy, kteří se
sjeli do Prahy pogratulovat pražskému
arcibiskupovi k jeho požehnaným de
vadesátinám. (Jistě nepřekvapuje, že
český biskup Škarvada vstupní vízum
od čs. úřadu nedostal...)
Po slavnostních obřadech shromáždili
se účastníci manifestační pouti před pa

mětní deskou, kde zazpívali Svatovác
lavský chorál a československou státní
hymnu.
Letos byl v Elwangenu zaznamenán do
sud největší počet poutníků za všech
na dosavadní léta Spolu se vzrůstající
religiozitou v Československu - zváště
mezi mládeží - je to znamení, že dese
tiletí náboženské a mravní obrody čes
kého a slovenského národa, vyhlášené
kardinálem Tomáškem, nabýva na síle.
Lze jen doufat, že ještě není pozdě,
aby věřící spolu s ostatními pozitivními
silami a proudy doma i v zahraničí po
mohli přivodit rozhodný obrat a odklidit
neblahé dědictví odumírajícího komunis
mu - duchovni marasmus v naší ze
mi
ANTONÍN HINŠT

DR.VÁCLAV CHYSKÝ proběhl 6.čer
vence svěžím joggingovým tempem cí
lovou páskou šedesátky. Po náležité
převýchově v dolech dostudoval V. Chyský zvěrolékařství v Brně, ale pak pů
sobil ve Velvarech, odkud v prosinci
1968 odjel s paní do Spolkové republi
ky. Už dvacet let pracuje jako projektant
výzkumných úkolů v koncernu Bayer ve
Wuppertalu. Navzdory častým zahranič
ním cestám spojeným s tímto úkolem
si dr Chyský dovede najít čas i na pří
spěvky do exilového tisku, osvětové
přednášky a - v neposlední řadě - na
svůj oblíbený tenis

ÚSPĚCH „FARMY ZVIERAT“
československé odděleni Hlasu Ameri
ky vyhrálo první cenu 7.mezinárodního
televizního a rozhlasového festivalu
„PATER" v Brisbane v Austrálii. Austral
ská akademie véd a umění ji udělila za
slovenskou dramatizaci Orwellovy „Far
my zvierat" v kategorii „drama". Mezi
národního festivalu se zúčastnilo přes
300 rozhlasových stanic z celého svě
ta s více než 1 600 programy.
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Překlady
BAOENSKO: Úředně ověřené překlady osob
dokumentů z češtiny, slov, a ruštiny do němči
ny a naopak provádím levné (hobby činnosti.
Podle opěrných údajů vyřídím v uved jazycích
těž korespondenci s úřady.

• P. Rullová-Schlegel
Malnaustr. 194a, D-7750 Konstanz
lel.(07531)321 58
BAOENSKO: 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.prol.Dr Otakar Nahodil, DrSc.BDÚ
Zasiusstr. 124. D-7800 Freiburg i Br.
tel. (0761) 70 04 54
BAVORSKO: Úředně ověřené překlady
z češtiny do němčiny a naopak provádí rychlé
a spolehlivě a u úřadů tlumočí.

■ Blanka Beji, MA. členka BDÚ
Praetonusweg 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
Guenckerstr. 21. D-8000 Múnchen 40
tel (089) 361 74 04 / 05 nebo
(08 131) 29 01 68 přes den
BAVORSKO: Překlady - tlumočení z češtiny
do němčiny a naopak provádí a ověřuje veřej
né ustanovený a přísežný soudní překladatel
a tlumočník s dlouholetou zkušeností (listy,
smlouvy, literatura^

• Roland Richter, Dipl Verwallungsrat (FH)
Steinstr 46. D-8000 Múnchen 80
tel (089) 48 65 79
Terminy jen po telefonické domluvěl
BAVORSKO: Úředně ověřené překlady veš
kerých dokladů z češtiny a slovenštiny do němSny a naopak provádí rychle, levně a spolehli
vé odborné 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

Heiglhofstr. 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 obrácené - ověřené - jakož i literární a vě
decké překlady provádí zmocněný překladatel,

• Rechtsbeisland JUDr. Hans Gaertner

Postfach 42 01 74, D-5000 KĎIn 41
tel. (0221)21 81 57
PORÝNÍ: Úředně ověřené překlady veške
rých dokladů, rovněž technické překlady, pro
vádí přísež. překladatelka pro češtinu a ruštinu

• Marie Růst
Grafenberger Allee 135, D-4000 Důsseldorf 1
tel. (0211) 680 26 26 Nečetl
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

Existence ústavního soudnictví je jedním z podstatných rysů moder
ních západních demokracii. Tento „strážce ústavností“ dbá mj.
o důsledné respektování občanských práv, zakotvené v ústavě, a je
tak nepostradatelným prvkem v komplikovaném mechanismu pluralit
ní demokracie. Málokdo ví, že se v tomto ohledu i dnešní Českoslo
vensko může hrdě hlásit k evropské ústavní kultuře a tradici - že i Čes
koslovensko má svůj ústavní soud. Dokonce tři ústavní soudy - ústav
ní soud federace a ústavní soudy republik. Věc má však malý háček.

vu a na základé svého suverénního
partajního uvážení řeší Vzhledem k ab
senci ústavního orgánu vybaveného
potřebnými rozhodovacími kompetence
mi by jinak federace sotva mohla fun
govat
A kam se může občan obrátit, jestliže
se cítí být poškozen ve svých právech
a svobodách garantovaných ústavou?

Ústavní soud je zakotven v Ústavním
zákoně č. 143/68 Sb. o českosloven
ské federaci, kterým se Českosloven
sko v roce 1968 stalo ze státu unitár
ního státem federálním. Zakotvením
Ústavního soudu vytvořila ústava z ro
ku 1968 novou instituci, která neměla
v té době v právních systémech ostat
ních socialistických státu (s výjimkou Ju
goslávie) obdoby Ústavní listina vy
zdvihuje ústavní soud jako soudní or
gán ochrany konstitucionalismu, který je
povolán přezkoumávat ústavnost záko
nů a ostatních všeobecně závazných
právních předpisů, řešit kompetenční
spory mezi orgány federace a republik,
a v neposlední řadě též dbát o to, aby
byla respektována práva občanů, zaru
čená ústavou
Bizarní na celé věd je, že se dosud 21 let po vydáni federální ústavy - ne
podařilo platné ústavní přikázání o zří
zeni ústavního soudu povést v život
Ústavní soud nebyl konstituován, jeho
soudd nebyli zvoleni
Žádnou z
pražských budov nekrášlí žulová deska,
do niž by byl vtesán úvodní článek šes
té hlavy ústavního zákona: .Ústavnísoud
Československé socialistické republiky
je soudním orgánem ochrany ústavnos
ti'. Proč nebyl ústavní soud konstituo
ván? Pozoruhodné .vysvětlení“ podává
nejnovější právnický slovník (Panorama
Praha, 1988): ... federální zákon o Ústavnim soudu ČSSR však dosud ne
byl vydán a v důsledku toho nebyl ústav
ní soud ČSSR zřízen'. Proč ale nebyl
pojat zákon, jehož vydání ukládá plat
ná ústava? Kdo plní posláni ústavního
soudu a střeží respektování ústavních
norem? Kdo dbá o harmonii ústavní for
my a ústavní skutečnosti - o soulad
každodenní praxe v činnosti politických
a státních orgánů s literou ústavního zá
kona?
Diskuse o ústavním soudu probíhala
převážně v roce 1969 Když se dal do
pohybu parní válec .konzolidace“, pře
stala být o tomto strážci ústavnost) řeč,
popřípadě byl (zpravidla nepřímo) za
vrhován.
V roce 1969 píše P.Peška vedoucí
tehdejší pracovní skupiny ČSAV pro pří
pravu zákonů o ústavních soudech:
.Konstrukce ústavního soudu nepochyb
ně vychází z toho, že demokracie bez
právních pravidel (tzn. hlavně bez ús
tavy) je libovůli, stejně jako absolutní
vláda monarchy. Tato pravidla potřebu
jí svého nazávislého soudce, jímž je
v kontinentálních tradicích specifický ústavnisoudce Zavedení ústavního soud
nictví je součástí procesu spojování so
cialismu s demokracii a s konstitucionalismem. Na podkladě socialistického
systému ekonomického je nejen možné,
ale po zkušenostech minulých let i nut
né rozvrhnout moc na více orgánů. Při
tom poslední slovo patři v této konstrukci
Federálnímu shromáždění, které přijímá
i mění ústavu a které volí a odvolává
soudce ústavního soudu (prepoderance
reprezentaticnich
orgánů zůstává)'
(Právník 1969, str. 43)
Také konstítudonalista J.Blahož pléduje
v roce 1969 za zřízení ústavního sou

Nikam Neexistuje žádný speciální or
gán, který by monl přijímat stížnosti ob
čanů na porušování jejich ústavních práv,
což přispívá k mrtvému klidu ve státě
A vzhledem k tomu, že československý
ústavní soud neexistuje, není tu ani or
gán, který by mohl ex constitutione
s dostatečnou autoritou poukázat na to
to kardinální nerespektování ústavních
přikázání. Který by pohrozil sankci za
porušováni povinností, vyplývajích ze sa
motného .zákona zákonů“ - použijemeli Marxovy formulace pro označeni ústa
vy
Uplynulo dvacet let. Za tu dobu došlý
i mnohé země reálného socialismu k zá
věru, že .demokracie bez právních pra
videl je libovůlí, stejně jako absolutní
vláda monarchy'. V některých z nich
byly ustaveny správní soudy, které ja
kožto kasačni orgán ve správním řízeni
přezkoumávají úřední rozhodnutí. Po
máhají tak držet úřednickou libovůli v jis
tých mezích a mohou být účinnou pro
fylaxí proti korupci. Polsko dokonce ne
dávno konstituovalo (byť s omezenými
kompetencemi) i svůj ústavní soud. Čes
koslovenské ústavní soudnictví naproti
tomu, ač je mu věnována celá šestá
hlava platného Ústavního zákona č.
143/68 Sb o československé federaci,
hluboce a tiše spí. Jak Šípková Růžen
ka. Najde svého prince?

du: .Považujeme již dnes za potřebné
vyslovit názor, že ani v socialistickém
státě není ústavní soudnictví spojeno
pouze s federálním uspořádáním, ale
jeho zavedení je přímo závislé na dů
sledné realizaci snah a prohlubováni so
cialistické demokracie, o tvorbu a práv
ní garance autonomních a relativné ne
závislých
prostorů
jednotlivce
i
společenských skupin, o ústavnost, zá
konnost a právní čistotu celého práv
ního řádu.“ (Právník 1969, str. 352)
Týž autor zastává o pouhé tři roky poz
ději v témže časopise (Právník 1972,
str 865) názor poněkud odlišný V člán
ku .Kritika burzoaznich teorií ústavního
soudnictví' Blahož zdůrazňuje:
.Závěrem shrnuji, že z hlediska exis
tujících koncepčních řešení je třeba po
važovat ústavní soudnictví v buržoazních státech na základé vědeckých
poznatků marxisticko-leninské státovedy
za antidemokratický institut, omezující
v té či oné míře pravomoc nejvyššího
zastupitelského orgánu. Ústavní soudy
si de facto usurpuji pravomoc nejen nej
vyššího zákonodárného, ale i ústavodárného orgánu.“
Změna politické situace byla očividně
oním zlým trnem, po jehož píchnuti čes
koslovenské ústavní soudnictví usnulo
hlubokým spánkem Spí jako Šípková
Růženka - již dlouhých dvacet let Pro
zatím Příčina? Ústavní soud by byl ci
zím prvkem v organismu .normalizova
ného“, tj. recentralizovaného mocen
ského systému - jediným orgánem, který
by nemohl být v každém okamžiku kon
trolován stranou. Vznikla by tak trhlin
ka v těžkém monolitu mocenské pyra
midy, na jejímž vrcholku stojí stranické
vedení. V instituci ústavního soudu, tak
jak je ústavou koncipován, vznikl by
relativně nazávislv ústavní orgán, v je
hož pravomoci by leželo nejen roz
hodování o ústavnosti norem a řešení
kompetenčních konfliktů, ale i ochrana
lidských a občanských práv. Vzhledem
k tomu, že lidská prava jsou porušována
na každém kroku, musel by se ústav
ní soud při opravdovém vykonávání té
to ústavní mise nutně dostat do role
oponenta komunistické strany.
Podle oficiální státovědy má hrát roz
hodující úlohu pn ochraně ústavy Fe
derální shromáždění a jeho ústavněprávní výbor. V jurisprudend osmdesá
tých let se někteří autoři vyslovují pro
zřízení speciální instituce, která by se
jako pomocný a pracovní orgán Federál
ního shromáždění meritorně zabývala
preventivní kontrolou ústavnosti zákonů.
Pak ovšem zůstávají některé otázky ote
vřeny: může Federální shromáždění ne
zaujatě dojít k názoru, že některý z je
ho zákonů odjxíruje ústavě? Múze .ten
to nejvyšší zastupitelský orgán federace
rozhodovat kompetenční spory mezi fe
derací a republikami (které jsou podle
ústavy nositelkami originámí suverenity),
aniž by byl ovlivněn federálními zájmy?
Čtenář nechť soudí sám Daleko spíše
zde supluje centrálně řízená komunis
tická strana, která kompetenční konflikty
mezi ústavními orgány silou svého vh-

• Peter B. Freund
Lárkvágen 17A, S-18351 Táby, Sverige
tel (0047) 01800 /MBS/ nebo 08-756 96 30
ŠVÝCARSKO: Překlady dokladů provádí pro
vešk. oficiální účely, vč. nabytí cizího a zpro
štěni čs občanstvi.do tří dnu za sazby o 5070% nižší než překl instituce soudní tlumoč
ník a překladatel

• Ing Jiří Komárek Uc.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 (02 02) 42 15 00

Pozor na zloděje
Dalekozrakým strategickým manévrem si komunistické strany sovětského do
ku pokoušejí osvojit zásady demokratického socialismu, čili ukradnout pro
gram evropské sociální demokracii. Tento únos nenastává proto, že by sově
ti chtěli či mohli opustit Lenina, ale proto, že bez ideového přesedlání nemohou
dosáhnout svých strategických cílu. Program demokratizace může odvrátit ne
bezpečí občanské války v SSSR na aspoň jednu generaci a učinit z komunis
tických stran znovu činitele změny, ba viditelného zlepšení, nikoli páteře stag
nace a úpadku.
Kdo zná abecedu leninismu, ten vij že vstupovat v dočasné koalice s nepří
telem je taktikou, jež byla mnohokrát použita právě k oném cílům, jež se zdály
nemožné kontrahentům komunistů v národních a lidových frontách, v koalič
ních vládách a v mezinárodně právních ujednáních. Proces proměny revoluč
ních komunistických stran v sociálně demokratické levicové strany je histo
rická skutečnost, která začala před dvěma dekádami v Itálii, byla pak
sankcionována jako eurokomunismus pro Západ a nyní je adoptována jako
praxe komunismu se správným předpokladem, že stane-li se sovětská strana
přijatelná na evropské levici, pak Sovětský svaz k mnohonásobnému vzestu
pu svého vlivu nepotřebuje už vojenskou převahu tři ku jedné. V ruské ná
ruči by zvadla sociální demokracie v jedné generaci, protože sověty znárod
něný program se stane přitažlivý jako včerejší noviny.
Podoba, v níž demokratický socialismus opět otevřené vstoupí na otevřenou
čs. scénu je druhotná, jistě je jen to, že bude ihned torpédován obratnými ma
névry komunistů, kteří si tento program budou chtít osvojit jako svůj projekt
budoucnosti. Nemáme naprosto žádný zájem pomáhat do sedla Dubčekovi
a jeho společníkům, připraveným ukrást žhavou myšlenku sociální demokra
cie holýma rukama, ani Jakešovi, jenž by rád udělal totéž s ohnivzdornými ru
kavicemi a ukout ze svobody neškodnou demokratizaci, nežli poměry zase
ztuhnou.
Dějiny se neopakují a je proto zavádějící myslet o budoucnosti v terminologii
socialismu s lidskou tváři, jako o modifikovaném návratu k Pražskému jaru,
nebo jako o obnovené Národní frontě.
....
IVAN SVITAK
(z textu .Veliký krach', autorova příspěvku sjezdu Čs sociální demokracie)

KAREL VODIČKA
POZNÁMKA AUTORA: Mezi napsáním
a uveřejněním článku se událo několik
novinek. J. Blahož byl za svůj brilantní
trojitý axelpausen ve tvaru paragrafu
odměněn: Stal se ředitelem Ústavu stá
tu a práva ČSA V. Polský ústavní soud
se stabilizoval, v Maďarsku bude ústav
ní soud konstituován, v Sovětském sva
zu je jeho zřízeni opakovaně uváděno
reformním hnutím baltských republik na
pořad dne. V Československu bude
mrtvě narozené dítě federální ústavy,
ústavní soudnictví, které by eventuálně
mohlo vyžadovat respektováni ústavy
i od komunistické oligarchie, v tichosti
pohřbeno: Při přípravách nové ústavy
se s nim již nepočítá (RP z 27.05.89)

JOAN BAEZ, americká zpěvačka an
gažovaná v celosvětovém dojí za lidská
práva, vzbudila nedávno nevoli režimistických byrokratů v Bratislavě. Na sním
ku je mezi účastníky protestní hladové
stávky před čínským velvyslanectvím ve
Varšavě 7.června, třeti den po komunis
tickém masakru protipekingskýmstudentům.
Foto: NAF dementi

Odjinud
OUČENl: jestliže se opravdu
ukáže, že reformní komunisté
a jejich program z roku 1968,
gorbačovsky přičesaný, ještě jednou
vstoupí do politické hry s šanci v čs.
společnosti zabrat, pak je nutné už
dnes a dostatečně hlasitě vyjádřit
obavu, že to bude pohyb nikoliv do
předu, ale zpět. Aspoň o dvacet let.
Pro společnost to může být chvíli
lepší než dnes, aby to pak bylo o to
horši. O to horší bude také vystřízli
vění a zklamání. Reformní komuni
smus má jedno společné se slepou
uličkou: nikam nevede, nic definitiv
ně nevyřeš í, jen prodlužuje život sys ■
tému, který není k životu. Polský
marxista Leszek Kolakowski jej po
rovnal s pokusem usmažit si sněhové koule.
PAVELTIGRID

JAN OTAVA

Svědectví 87/1989

Život na pokraji núdze
často sme svedkami sťažnosti na
neadekvátně odmeňovanie absolventov vysokých škol, na nedocenenle kvalifikácie. Ak nástupný
plat dozorců vázňovso základným
vzděláním činí 2900 korún, tak ná
stupný plat vysokoškoláka je o
1000 až 1300 korún nižší. Mladý
lekár, Inžinier či pedagog si v tom
čase zariaďuje byt, rodinu, púštá
sa na křídla.
Uverejnené údaje potvrzujú, že bez pod
pory rodíčov by si mnohí mladí absolven
ti vysokých škol nemohli dovoliť založit'
rodinu, prosto jestvovať na .vlastnej nohe“. Preto mnohí utekajú z výskumných
ústavov a inštitúcií, kde by malí uplatnit'
svoju kvalifikádu, opúšťají odbor, na ktorý sa dlhé roky připravovali a pracujú na
nižšie kvalifikovaných miestach, kde však
víac zarobia. Nie je výnimkou, ak mladý
inženier robí taxikára, či pracuje na pum
pě alebo v podobných, súčasne hmotné
výhodných zamestnaniach
Istý mladý inžienier si po dva mesiace
detailně zaznamenával příjmy a výdaje
rodiny Manželka nepracuje, je na materskej; má dve male děti Musí splácat'
póžičky na zariadenie bytu, aby prosto
mohol mať rodinu. Jeho mesačný plat
s rodinnými prídavkami nie je isto malý,
činí 3400 korún, materský príspevok man
želky je 600 korún, rodina má teda mesačneprijem 4000 korún; 1000 korún na
hlavu clena rodiny. Inženier nemá ani au
to, ani chatu, nefajčí; rodina skonzumuje za mesiac pivo, víno a alkohol iba za
160 korún, pricom najváčšiu položku tvo
ří lačné pivo. Z detailně zaznamenáva
ných drunov potravin vídieťaj skladbu jedalneho lístka, ktorý je mimoriadne chu
dobný na zeleninu a ovocie, no bohatý
na cestoviny a tučné maso
Ked si inžinier spočítal příjmy a výdaje,
vyšiel s deficitom 1300 korún na mesiac
Čo dostal od rodičov, vrátili mu za preplatok elektřiny a spočítal, čo dostal za
vráteníe fliaš, vyšlo mu to mesačne na
280 korún
Třeba zaznamenat', že podobný prehíad
by donedávna sotva mohol výjst v novi
nách. Čosi .qlasnosti“ sa uz ozývá aj
u nás. Z prehladu jasné vyplývá, že mla-

dý inžinier si nemóže trvalejšie dovolit' lu
xus mať manželku doma, aby sa věno
vala výchove dětí a udržovaniu domác
nosti. Manželka musí nevyhnutné do
práce, děti do jaslí či školky a potom do
družiny. A to má ešte daleko k tomu, aby
si našetřil na auto, chatu, na zahraničně
dovolenky.
Gorbačov přiznal, že takmer štvrtina obyvateístva v jeho krajině žije na pokraji
hladu a núdze Čosi podobné sa přizná
vá aj u nás. Rodiny, kde takmer všetci
pracu|ú. a to rodrčia. staří rodičia a děti,
majú sancu na blahobytnejší život; ak sa
k tomu priradia záhumienky a druhé zamestnania, móžu byť z tono aj značné
úspory. Hovoří sa o milionárocn Ale ak
z rodiny pracuje iba jeden, a sú děti, ro
dina nemóže vyžiť, a) ked ide o kvalifiko
vaného člověka.
Sen reálnosocialistických normalizátorov
o blahobyte spoločnosti sa postupné roz
plývá pod skutočnou realitou Podcenenie inteligenáe, rovnostárstvo a dehonestovanie kvalifikácie spósobili, že mnohí íudia u nás skutočne žijú na pokraji
núdze Ak sa hovoří o akejsi přestavbě,
tak právě tu by málo dójsť k podstatným
premenám, aby sa ozdravil život spoločnosti.

JÁN MLYNÁŘÍK

Čítárna pro
čs.turisty ve Vídni
V budově Metropol v HernalserstraBe ve vídeňském XVII. okrese
byla zřízena čítárna pro českoslo
venské turisty. Jejím vedoucím je
Jiří Devátý, bratr Stanislava De
vátého.
Čítárna je otevřená od pondělí do
soboty vždy od 14 do 18 hodin,
v nedeli od 10 do 16 hodin. Bo
hatý výběr exilové literatury je
k dispozici k přečtění na místě
(ven se nepůjčuje), návštěvnici si
ale mohou bezplatně odnést Prá
vo lidu a jiné exilové časopisy.
Zdarma je i malé občerstvení.
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S bohemisty Zsuzsou Detre a Gybrgym Vargou

0 PROMĚNÁCH V MAĎARSKÉ KULTUŘE
UGyórgy, Ty jsi právě dokončil pře
klad měno rozhovoru s Václavem
Havlem „Dálkový výslech" pro jedno
maďarské oficiální nakladatelství, což
signalizuje, že v Maďarsku dochází
k velkým změnám. Mohl bys nám říci
co jiného z donedávna zakázané li
teratury se objevuje nebo objeví
v příslím roce na maďarském
knižním trhu?

VARGA: Když jsem mluvil s Václavem
Havlem těsně po jeho propuštěni z vě
zeni, 18 května, a zmínil jsem se mu
o tom, že u nás vyjde Vaše společná
kniha, tak se okamžitě zeptal, jestli to
bude samizdat nebo normální vydání.
Musel jsem mu odpovědět, že samiz
dat už vlastně v Maďarsku neexistuje.
Kniha vyjde společně s hrou Protest
v nakladatelství Interart jako jedna
z prvních knih tohoto podniku.
DETRE: Pracuji jako redaktorka české
a slovenské literatury v nakladatelství
Európa, které je specializováno na svě
tovou literaturu. To je nejoficiálnější na
kladatelství, které v tomto oboru existu
je, něco jako u Vás Odeon Chystáme
také knížku od Václava Havla obsahu
jící pětjeho her: Zahradní slavnost, Vy
rozuměni, Audienci, Vernisáž a Largo
desolato. Tato kniha vyjde ještě letos.
Další nově vzniklé nakladatelství chystá
výběr z Havlových esejů Tuto publika
ci připravuje naš kolega Endre Bojtár.
VARGA: Nezůstávejme ale jenom
u Václava Havla. Karel se ptal i na ji
né autory
DETRE: Druhý autor našeho naklada
telství, který do nedávná u nás vydávat
nemohl, je Milan Kundera, od něhož
právě vysel Žert v druhém vydání. První
vyšlo v roce 1969, ale nedistribuovalo
se a leželo dvacet let ve sklepě 2.600
kusů se objevilo na trhu nedávno, hned
bylo rozebráno a vzápětí došlo ke dru
hému vydání.

^A jaký byl náklad druhého vydá
ní?
DETRE: Nevím přesně, ale kolem dva
ceti tisíc. Od Milana Kundery chystáme
ještě na rok 1990 Život je jinde a Ne
snesitelnou lehkost bytí Tuto knihu vy
dáme v koprodukci s nakladatelstvím
Fórum Dále máme v plánu vydat Val
čík na rozloučenou. Mimochodem, prá
vě jsem přeložila známou Kunderovu
povídku ze Směšných lásek Eduard
a Bůh, která brzy vyjde časopisecky.
Od Škvoreckého připravujeme v dru
hém vydání Zbabělce a uvažujeme
o Miráklu a Lvíčeti. V překladu je no
vela Zuzany Brabcové Daleko od stro
mu a životopisná trilogie Bohumila Hra
bala Svatby v domě. Vita nova a Pro
luky.
VARGA: Já mám již v šuplíku hotový
překlad románu Bohumila Hrabala
Obsluhoval jsem anglického krále, kte
rý je rovněž v planu nakladatelství
Európa na příští rok.
DETRE: Další objemnější rukopis, kte
rý čekal v nakladatelské skříni patnáct
let na maďarské vydání je valdštejnská
trilogie Jaroslava Durycha, Bloudění.
V tisku už je výbor z významného pro
zaika Ladislava Klímy, který obsahuje
Vlastní životopis, Utrpení knížete Sternenhocha a Slavnou Nemesis. Nevím,
jestli je v Československu ještě zaká
zaným autorem zakladatel státu T G Ma
saryk, ale my od něho chystáme Svě
tovou revoluci. A kolega Bojtár měl již
dávno začít s překladem Hostovského
románu Všeobecné spiknutí.
VARGA: Rád bych upozornil na pro
blém, že v tomto současném výbuchu
.glasnosti" nestačíme my bohemisté
v Maďarsku splatit veškeré dluhy vůči
české literatuře. Je nás málo a zájem
o Československo evidentně roste.
3|Mohl bys formulovat blíže proč?
VARGA: Jak se již může otevřeněji
mluvit a psát o takzvaných bratrských
socialistických zemích, tak se ukazují
nejen dosud skryté rozpory, ale i sku
tečné hodnoty, které byly vládami dlou
ho zpochybňované či dokonce utajené.
Polská a ruská literatura nebyla nikdy
v Maďarsku do té míry, v uvozovkách,
utajená, jako vaše česká, a proto je po
ní teď logicky větší hlad. Bohumil Hra
bal. například, je jeden z nejpopuláméjších cizích autorů v Maďarsku hned ve
dle třeba Bulgakova či Babela. To uta
jení, o kterém jsem mluvil, šlo dokonce
lak daleko, že maďarské nakladatelství
Európa, které chtělo vydat Durychovo
Bloudění, dostalo od české agentury odpověd, že autor je reakční katolicky spi
sovatel a že o rozmnožování jeho díla
neni zájem. Agentura tedy místo aby
prodávala, zabraňovala ve vydávám
A podobně to vypadalo s Páralem, na
prava na Milence a vrahy se čekalo ješ
tě déle.

3Já jsem ale tu otázku myslel siře
ji, necilil jsem jenom na literaturu.

Proč si myslíš, že ted najednou je
v Maďarsku větší zájem o Českoslo
vensko?
VARGA:Oproti nám, Polákům a Sovět
skému svazu se u Vás nic nehýbe
a každý si uvědomuje, že by se tam
taky něco dít mělo Tato skutečnost
zbystřuje pozornost, tím spíše, že spo
lečnost všude okolo ví nebo alespoň
tuší, že ke skutečným změnám systé

Interview PL
mu ve střední Evropiě může dojít jenom
společné ve všech zemích Mohu při
pomenout, co mi říkal Václav Havel,
když jsem s nim dělal rozhovor pro madarský rozhlas: že změny či reformy
vždy dosud probíhaly v těchto zemích
egocentricky a ty ostatní kolem jen lho
stejně přihlížely. Ze zoufalé situace po
litické i morální, v které se nalézají naše
země, se můžeme dostat jen společně!

ffl.V Maďarsku se všechno prudce
mění, celá tradiční kulturní scéna má
jinou tvář, vznikají nová naklada
telství, časopisy atd. Mohli byste tu
to proměnu blíže popsat?
DETRE: Musím říct, že i v době tak
zvaného kádárismu byla situace mno
hem lepší a kulturní trh mnohem pe
střejší než v Československu v sedm
desátých a osmdesátých letech. Vám
nechali jenom jeden literární časopis,
zatímco v Maďarsku jich ve stejnou do
bu vycházelo přes dvacet.
VARGA: Ze dne na den vznikají v Ma
ďarsku nová nakladatelství a nové ča
sopisy. Když jsme před několika dny
odjížděli, bylo 36 nakladatelství, která

mají řádnou registraci a z toho asi
šestnáct nově založených během po
sledních dvou měsíců. Časopisecká scé
na je ještě nepřehlednější. Kromě exi
stujících tradičních časopisů vznikají
každý týden nové.
DETRE: Vznikají úplně nové časopisy,
třeba 2000, potom Hitel, Kapu, atd
a zároveň se legalizují bývalé samizda
tové časopisy jako Hiány, Beszéló, De
mokrata a jiné. V poslední době se do
konce objevily na maďarském trhu i něk
teré exilové časopisy, např. Irodalmi
ujság, který vychází v Paříži: představ
te si situaci, ze na Václavském námě
stí se prodává Svědectví. Jo všechno
znamená obrovskou konkurenci pro tra
diční časopisy, které to nutí k úplně no
vým koncepcím.
9 Jak to vůbec vypadá s maďarskou
exilovou literaturou?
VARGA: S trochou optimismu se dá už
říct, že hlavní roli hraje jen kvalita. Vět
šina spisovatelů a publicistů-emigrantů
začíná publikovat běžně doma. Je to
asi taková situace, v které by Josef
Škvorecký napsal úvodník do Kmene či
Milan Kundera do Literárního měsíční
ku. Co se týče exilových nakladatelství
lze říci, že část jejich produkce je k do
stání v jednom budapešťském knihku
pectví. Zejména jde o největší maďar
ské nakladatelství na Západě Púski publishers, které sídlí v New Yorku Tedy
opět jako kdyby knihy ze Sixty Eight se
prodávaly nekde na Václavském námě
stí. Ale toto srovnání trochu pokulhává,
protože největší část toho nejlepšího
z maďarské literatury sedmdesátých
a osmdesátých let, na rozdíl od Čech,
nikdy nebyla vyhnána ze své vlasti
a běžně se doma publikovala.
Rozmlouval:

KAREL HVÍŽĎALA

OPOZICE V OPOZICI
POLSKO je centralizovaný stát málem jako Francie. Regionalizaci však
provádějí se značným úspěchem organizace polské opozice - a čas
to se hlavni město Varšava dostává přitom do pozadí. Je všeobecně
známo, že hlavním městem Solidarity je přístavní město Gdaňsko. Rol
nická Solidarita si vytváří středisko v jihovýchodním Rešově, sociál
ně demokratické skupiny mají svou hlavní základnu ve slezské prů
myslové oblasti. A Polsko-československá solidarita sídlí ve slezské
Vratislavi.
Severozápadní oblast Polska, Poznaň
sko. má staré dělnické, zejména
odborářské tradice ještě z pruského ob
dobí. Hlas Velkopolska, jehož hlavním
městem je právě Poznaň, má dnes
v kruzích polské opozice velkou váhu.

Organizace Solidarity (v polském
opozičním tisku se označuje zkratkou
_S“) vydává v Poznaní časopis Obserwator Wielkopolski“ (Velkopolský pozo
rovatel) - už vyšlo 130 čísel, která se
rozlétla i do jiných oblastí Polska. Při
tažlivost časopisu spočívá mj. v tom, že
představuje jakousi .opozici v opozici“:
dost často kritizuje vedení celopolské
Solidarity, zejména Lecha Walesu Kri
tikové mu vytýkají, že se nepoučil ze
smutných zkušeností, opět uvěřil komu
nistům a uzavřel s nimi dohodu Tato
dohoda je prospěšná pro režim, kdežto
polským pracujícím nic nedává. A v pří
hodné chvíli komunisté stejně dohodu
poruší - mají v tom dlouholetou tradici.
Stejně nekonformně se v časopise re
feruje o tzv. nezávislé kultuře. Vláda
náhle uznala, že podzemní nakladatel
ství stejně není možné potlačit a tak jím
nabídla, aby se beztrestně vynořila
z podzemí. Většina těchto nakladatel
ství nabídku přijala a dostala za to slib,
že od příštího roku bude zrušen pří
dělový sytém na papír a nezávislá nakla
datelství si budou moci papír kupovat
na volném trhu. 1. dubna se na Var
šavské univerzitě konalo .Fórum nezá
vislé kultury 89' Desítky řečníků a mno
ho diskutujících se vyjadřovalo k nejrůznéjším otázkám náhle .úředne"
povolené nezávislé kultury. Není však
všechno zlato co se třpytl. Na fóru by
lo také hodně mláceni prázdné slámy
- po deseti hodinách řečnění byl sal
poloprázdný. Po skončení fóra vyvstaly
nove otázky, mj. i otázka vztahu .legál
ních" nezávislých nakladatelství k vlád
noucímu režimu. A také otázka co se
stane, utuhne-li zase režim a pohodlné
zlikviduje dekonspirovaná nakladatelství
- a hlavně jejich tiskárny.
Časopis přináší v č. 129/130 rozhovor
s G. Bogutou, vedoucím největšího pol
ského nezávislého nakladatelství NOWA
(mezi ieho autory patři mj B Hrabal
a Z, Mlynář) . Boguta vidí klady nové
ho vývoje, zároveň však upozorňuje na
nebezpečí. Nezávislá nakladatelství sot
va mohou na trhu konkurovat finančně
silným a technicky velkoryse vybaveným
státním nakladatelstvím.
Polsko se rychle mění a režim dělá ús
tupek za ústupkem. Zřejmé musí, pro
tože komunisté znají slovo .kompromis“

jen v případě, že jim hrozí naprostá po
rážka. Protože i nadále mají v rukou
netknutý aparát útlaku, vnucuje se otáz
ka, zda ústupky opozici nemají často
charakter složíte strategie. Ta se však
dá formulovat velmi jednoduše: vylákat
protivníka na volné prostranství, kde bu
de dobře viditelný ze všech stran. A až
přijde hodina „H“, bude ho možné smést
jednou ranou. Polská^ipozice to ovšem
ví - a proto diskutuje o tom. zda má
celá opozice vyjit na denní světlo O ko
munistech si nikdo nedělá iluze Optimis
té tvrdí, že režim už nebude moci zo
pakovat úder .válečného stavu“ z roku
1981. Pesimisté si tím nejsou jisti,
československá opozice má dnes jiné
starosti. Jistě by dala hodně za to, kdy
by měla podobné problémy jako má
dnešní polská opozice.

ANTONÍN MĚŠŤAN

DALŠÍ SETKÁNÍ MLADÝCH aktivistů nezávislých občanských iniciativ na
polsko-československé hranici se konalo 20.května (Stojící zleva doprava:
S. Dudkiewicz, M.Šmíd, P.Payne, O Cerný, P.Raczynski, T. Dvořák, M.Piotrowski, P.Niemczyk, R.Gavlik; sedící: R.Zeman, M.Krukowski, a níže W.Jankowski.)
Foto: NAF dementi

Dva neodbytné náměty v polském tisku
Překotný vývoj v Polsku se odráží ve
všech druzích polské žurnalistiky. Ne
ní v lidských silách sledovat oficiální,
polooficialní, podzemní a exilový pol
ský tisk. Neni to ostatně ani třeba, nebot hlavní náměty jsou dnes ve všech
polských novinách a časopisech stej
ně: jak zabránit hospodářské katastro
fě a jak zabránit explozi hněvu, k niž
může snadno dojit. Zvláště polská mlá
dež - a Poláci jsou velmi mladý národ
-ztrácí poslední zbytky trpělivosti, ne
boť nejsou peníze, nejsou potraviny,
nejsou byty, není spotřební zboží, ne
jsou léky. Zato Je zamořené ovzďuší
a stále hrozivější vidina nezaměstna
nosti.
Po naprosté porážce komunistů při polosvobodných volbách dochází k tomu,
čeho se obávali demokraté a v co dou
fali komunisté: v řadách demokratické
opozice začínají ostré polemiky, které
hrozí přerůst v boj všech proti všem

Poláci žiji směsicí naděje a obav. Pro
slulý filozof Leszek Kolakowski řekl (čas
Kontakt/Francie/, č.6/1989, s.10-11)
Jsou dvě hlavní nebezpečí: možný
návrat ke starému stavu v SSSR,
hlavně však možnost, že katastrofálni hospodářská situace Polska, jež
se jistě brzy nezlepší, povede k ta
kovému chaosu, který smete všechny
kompromisy. Jsou možné různé va
rianty takového vývoje, nemám však
chuť spekulovat o nich. Nedá se po
chybovat, že by to byla další národ
ní pohroma.“
Československo je zatim v jiné situaci
Režim však nedělá nic (nebo skoro nic),
aby se zabránilo podobné hospodářské
katastrofě, do níž se řítí Polsko. Jenže
i u nás se katastrofa v oblasti hospo
dářství může lehce stát předehrou k vý
buchu nevole oněch pracujících, kterých
se režim stále dovolává.

Stále hlasitěji je kritizován Walesa kvůli údajným přílišným ústupkům ko
munistům, ale také proto, že prý rozho
duje v Solidaritě diktátorsky Ostrý po
litický boj mezi stranami v západních
demokratických státech je něčím přiro
zeným. A bude jednou přirozený i ve
svobodném Polsku. Jenže Polsko je te
prve na cestě ke svobodě a proto je
otázka, komu slouží vzájemný ooj me
zi opozičními silami, úplně zbytečná:
každý zná odpověď
Jiná otázka je, zda si společnost má
dát líbit brutalitu policie V opozičním
časopise Obserwator Wielkopolski
(č. 131/132), vycházejícím v Poznani, byl
nedávno uveřejněn interview s Korne
lem Morawieckým, představitelem Bo
jující Solidarity. Tato radikální organiza
ce je i nadále zčásti činná v podzemí
Morawiecki dostal otázku: „Jak se dívá
te na problém násilí?" Odpověděl
To je velmi obtížný problém. ...Ne
jsem přívržencem pouličních bojů ne
bo rvaček. Ale chápu lidi, kteří ne
chtějí, aby je policie mlátila. Jinak
řečano: není možné domnívat se jed
nou provždy, že za všech okolností
tito lidé neodpovědí na násilí nási
lím. Společnost má vždy právo brá
nit se, například tím, že by vznikla
dělnická stráž, která by chránila stáv
kující podniky. Je třeba, aby protiv
ník věděl, že v rozhodující chvíli jsme
rozhodnuti aktivně hájit naše právo
na svobodu."

„Nechceme dohodu s mocí“

„Rozvědčíci“ v plné činnosti
Kdyby Gorbačov kandidoval do bonn
ského Spolkového sněmu, zcela jistě
by nemel nouzi o voliče: nový idol západoněmeckého šosáka předstihl co do
obecné popularity každého jiného za
hraničního státníka - a (což neni divu)
naprostou většinu politiků domácích.
V bezmezné důvěřivosti a naivitě zaví
rají ctitelé kremelského vůdce oči před
nepopsatelnými fakty - zejména před
skutečnosti, že milovaný Gorbi ješte ne
poslal do penze ani jednoho z tisíců vý
chodních agentů-rozvědčíků, kteři se ve
Spolkové republice Německo pohybuji
se suverenitou tasemnic zabydlených
ve střevě.
Špionážní činnost sovětských, dederónských a československých agentů v zá
padní části Německa nikterak neslábne. Lze naopak zaznamenat signifikant
ní zesílení jejich aktivit. Překvapující
ovšem je, že se toto zjištěni vztahuje
i na varšavskou špionáž, která zřejmě
doposud neni nijak dotčena vnitřními
proměnami polské politické scény a ta
ké se nezdá trpět nedostatkem deviz.
Hamburský soud nedávno odsoudil patr
ně .služebně nejstaršiho“ východního
špiona ve Spolkové republice. Po ce
lých čtyřicet let žil tento Polák pod fa
lešnou identitou v severním Nemecku
a podával do Varšavy pravidelná hláše

ní o pohybech vojenských plavidel
v Hamburku a v Eckernfbrde, věnoval
svou pozornost kasárnám,dálnicím, mo
stům a letištím.
Už počátkem roku 1987 konstatovala
Spolková kriminální ústředna ve Wiesbadenu, že Polsko zdvojnásobilo své
aktivity proti Spolkové republice Němec
ko, takže nyní zaujímá (hned po NDR,
ale ještě před sovětskou KGB a česko
slovenskou rozvědkou) druhé misto me
zi zde operujícími tajnými službami.
Kromě .Služby bezpieczenstwa' (všeo
becné špionáže) operuje v Německu
především polská vojenská rozvědka
„Z ll“-Zarzad Drugi, neboli Druhá sprá
va varšavského ministerstva obrany. Ve
doucím této služby byl donedávna di
vizní generál Edward Poradko, nyní se
stal jeho nástupcem brigádní generál
Roman Misztal. Centrála .Z II je ve
varšavské Aleji Niepodlegloscí, její číslo
telefonu je 21 02 61. Odděleni specia-'
lizované na špionáž proti Spolkové re
publice sídli ve Štětině v Aleji Wojska
Polskiego 238. kamufluje se navenek
jako .Biuro analiz“ a má (tajné) číslo te
lefonu 80 119.
Pro usnadněni koordinace práce pře
ložili před časem vedoucího tamního
XIII. oddělení co by .diplomata" do Ko
lína nad Rýnem na polskou ambasádu.

Dnes už nikdo nemůže sledovat v ce
lém rozsahu polský nezávislý tisk, kte
rý z velké části i nadále vychází na
spatném papíře, .tištěn“ na rozmnožova
cích strojích. Hodně místa věnuje míst
ním problémům a rychle stárnoucím ak
tualitám V polemikách o důležitých
i méně důležitých otázkách se citelně
zostřil tón - nepolemizuje se už s ko
munisty (nestojí to za to), nýbrž se
zastánci jiných směrů v polské opozici.
Pečlivě se sleduje vývoj v Maďarsku
a SSSR, méně už v CSSR. Přesto se
najdou stati jako např informace
o pražských Lidových novinách (Przeglad
Wiadomosci
Agencyjnych
24.6.89) Časopis militantni podzemní
organizace „Solidarnosc walczaca"
neustává odmítat dohodu s komunisty
- titulek na prvni stránce 25.6.89 zní
.Jaruzelski musí odejít!“ Stejná organi
zace vydává v Poznani rozmnožovaný
časopis „Czas kultury“ - jeho č.9-10
má 136 stran a vedle textů autorů
z Polska přináší ukázky tvorby R.Ja
blonské, předsedkyně svazu izraelských
autorů píšících polský. Mnohé polské
závody si vydávají rozmnožované ča
sopisy. ktere jsou značné radikálnější
než Waíensova Solidarnosc. V časopi
se Loděnic Pařížské komuny na pobřeží
je uvedeno hned na začátku heslo: „Ne
chceme dohodu s mocí, která vlád
ne z cizího rozhodnutí, chceme tuto
moc zbavit moci.“
A.M.

Zabýval se tam činnostízdánlivě komerčni:_ firma Polonia kupovala v západním
Německu suroviny, dopravovala je do
Polska a po čase je ve zpracovaném
stavu zase přivážela na německý trh.
Skutečné posláni těchto transakcíovšem
bylo zcela neobchodni: .řidiči“ polských
kamiónů (tankisté) a jejich .závoznici“
(špioni) zmapovali dokonale výšku
a nosnost dálničních a železničních
mostů ve Spolkové republice, akce tedy,
o jejímž ofenzivním charakteru neni po
chyb. Německá kontrašpionáž, jež mno
ho řeči nenadělá a veřejnost nevyhle
dává, platí za jednu z nejvýkonnejšich
služeb. Polského .diplomata' identifiko
vala ihned, nechala ho po nějaký čas
pracovat, aby se seznámila s jeho kon
takty, načež zařídila, že byl poslán do
mů jako nežádoucí cizinec Nepochyb
ně už za něho .Z II“ poslala náhradu.

Fakt je, že se Gorbačovova perestrojka ještě na tomto úseku tak důležitém
pro .upevnění důvěry mezi národy“ ni
jak neprojevila. A pokud se speciálně
Polska týče, budou mít někdejší disiden
ti - nynější vlivní poslanci Solidarity plné
ruce práce, aby vnesli světlo do pod
zemních rejdišf .rozvédčiků“ a vyčistili
Augiášův chlév polské ofenzivní špio
náže proti Západu. Nelze předpokládat,
že zapadni státy budou do nekonečna
financovat aktivity varšavských agentů
007 miliardovými kredity.

KRZYSZTOF MICHALSKI
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Žijete v jižním Porýní-Vestfálsku:
v Bonnu, Kolíne, Aachenu a okolí?

I

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!

---- ANNONTCE-----

největší noviny pro privátní bezplatnou inzerci
v této oblasti (pozor, vycházejí pouze v němčině)
uveřejňují ve svých třech vydáních týdně cca.
25.000 soukromých inzerátů ... zcela ZDARMA!
(Malé vysvětleni: vše se financuje z výtěžku prodeje novin)

ANTJONCE je k dostáni všude, kde denní tisk!
Zaměstnání, počítače, auta (rozdělené podle ceny a značek),
motocykly, vše pro domácnost (nábytek, elektro, dom. dílna),
vše pro dětí (oblečeni, hračky atd), sportovní potřeby, foto,
hifi, hobby, byty, nemovitosti a samozřejmé - seznámeni! Přes
130 rubrik, kde jisté každý z Vás najde pro sebe tu správnou!
ANNONCE je též členem "FAPIA", mezinárodni organizace
podobných novin, která umožňuje všem našim čtenářům
inzerovat po celém svétě a to samozřejmé - též bezplatné!
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 Vaši adresy, pošleme Vám
vydání ATJTJOŇCE s několika mezinárodními kupóny zdarma!

ANNONCE-Verlag KG, Borsigallee 8, 5300 Bonn 1

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

DIALOG
České knihkupectví Dialog

NOVÉ KNIHY
Novinky exilové literatury došlé redakci
Práva lidu; seznam je tentokrát zcela ne
obyčejně krátký, protože jsme za posled
ních deset let ještě nikdy nedostali na
stul tak málo českých novinek. Že by
okurková sezóna byla letos začala už po
1.květnu? Nevíme, snad nám to řeknou
P. T. vydavatelé. Obvyklý rozsah máji je
dině ROZMLUVY ve Velké Británii:
Rozmluvy, 18 Church Hill, Purley,
Surrey CR2 3QN, Great Britain

KALISTA.

Zdeněk: Tvář baroka. Kapesní vy
dání pro členáře v Československu. (Poprvé
vyšla Kalistova knížka 1982 nákladem mnichov
ského Arkýře, podruhé 1983 v Rozmluvách.)
S řadou reprodukcí barokn ich obrazů. Kapesní
formát, kart., 257 stran, GBP 5.00

SlKL, Václav: Praha v kleštích. Nová práce býv.
důstojníka čs. letectva v Británii, autora knih
Nebe nad Seinou (Curych 1977) a Nač jaru
nezbyl čas (Toronto 1979). Kart. 161 stran.
GBP 5.00

Buchhandlung DIALOG, Gutleutstrasse 15
D-6000 Frankfurt 1, Tel. (069) 23 52 80 nebo 23 48 06
Obchod v GutleutstraBe 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
dvoře. 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 pásek DIALOG i nadale 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!

Buchhandlung DIALOG, Hess-Strasse 88
D-8000 MOnchen 40, tel. (089) 52 57 10
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 - přijdte si pro informace!

HIR&AL. Josef: Vínek vzpomínek. „Počtení ne
veřejné a zvláštní" ze života pražského básní
ka. Kan 351 str., GBP 7.50

BOHEMIA STORE (

g

Petr
A-1070 WIEN.Lindengasse 5

Q*

Tel.: 96 37 79
. bis Fr. 10-12 u.15-18Uhr,
Sa.9-12Uhr(f

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

Výtvarné umění
JUGENDSTIL - reprodukce Alfonse Muchy
českého malíře, který žil a tvořil v Paříži. Na
bízím kolekce 14 reprodukcí 60x42 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

PRODÁM signovany originál nár umělce Ja
na Zrzavého - portrét (studie) básníka K H
Machy. Ovérem na zadní straně obrazu. Ce
na DM 2.800.- Zn. .Německo

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

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

HAYEK, F.A.: Cesta do otroctví. Kniha ra
kouského filozofa a sociologa, psaná za války
anglicky pro Angličany (The road to Serfdom).
České vydáni je reprintem přílohy časopisu
150 000 slov, kde vyšla v číslech 19 az 21
v roce 1988 Kart. 90 stran, GBP 5.00
Vlastním nákladem Vladimíra Kříže,
1725 Turk Str., Apt. 11,
San Francisko, CA 94 115, USA

KŘIŽ. Vladimír: Tvrz. Dva dobrodružné milost
né příběhy z 30leté války. Reprint (pozměně
né druhé vydáni) rozebraného vydáni v pražské
Mladé frontě 1977. S ilustracemi Zdenka Majznera. Kart. 112 str., USD 7.00
Vlastním nákladem Jaroslava Hutky,
W.Buytewechstraat 52 B,
NL-3024 BN Rotterdam

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

Bohemia
Zeitschnft fůr Geschichte und Kultur
der bóhmischen Lánder
A Journal of History and Ctvilisation
in East Central Europe

Vychází dvakrát ročně
(celkem 500 stran)
s německy a anglicky psanými
pflspěvky a tříjazyčným resumé
Ukázkové exempláre zasílá
na požádáni R. Oldenbourg Verlag,
Rosenhelmer Str. 145,
D-8000 Múnchen 81
NA$IM ČTENÁŘŮM v německé jazy
kové oblasti — ale i mimo ni, včetně
zámoří — doporučujeme, aby si i cizo
jazyčně. zejména německé publikace
zásadně objednávali u exilových knih
kupectví (adresy viz inzerce PL}.

HUTKA, Jaroslav; Požár v bazáru. Čtyřiačtyři
cet fejetonů z domova i exilu, povídka Noční
vlak a katalog Fosilu. Kart. 176 stran, DEM 30.nebo USD 16.00
Cizojazyčné publikace došlé redakci
V ANGLIČTINĚ

RENNER, Hans: A History of Czechoslovakía
since 1945. Autor nar. 1946 v Praze přednáší
moderní dějiny nauniverzitě v Groningenu. Kni
ha je překladem holandského originálu „Geschiedenis van Tsjechoslowaki|e na 1945".
Routledge, London and New York 1989. Váz
200 str., GBP 25.00
V NÉMČINÉ

HRUBÝ,

Karel (Hrsg.): Kultur und Gewalt Erfahrungen einer Region. Přednášky V.evropské konference SVU v Bernu 2O.srpna 1988
S příspěvky Jaroslava Krejčího. Zdeňka R Dittncha, Hanse Lemberga. Květoslava Chvatíka,
Jana M. Lochmana, Rudolfa Friedricha
s úvodem i epilogem vydavatele. Karl 72 str.,
CHF 20,-

MĚštAN, Antonín: Deutsche Muse tschechischerAutoren.Originelniavelicezajímavápráce o vzájemných kulturních vlivech v Cechách
s úvodem a četnými ukázkami od krále Václa
va II. až po Otu Filipa Svazek 2 edice Svobod
né společnosti pro přátelství s národy Česko
slovenska,odpred.dr AntoninKratochvil. Erasmus-Grasser-Verlag, Múnchen 1989 Kart 124
str., DEM 18.HRABAL, Bohumil: Die Schur. Německékapesní vydání Postřižin. Suhrkamp Taschenbuch,
Frankfurt 1989. Překlad: Franz Peter Kúnzel.
Kart. 148 str.
MILLER, Tilly (Hrsg.): PragerFrúhllng und Reformpolítikheute.S příspěvky Jiřího Košty, Vla
dimíra Kusína, Jana Pauera, Milana Průchy,
Otv Šiká, Heinricha Vogla a s úvodem vydavatelky Referáty přednesené loni v létě v Akade
mii fůr politische Bildung v bavorském Tutzingu. Olzog Verlag. Múnchen 1989 Kart. 70str.

STRMISKA, Zdenek: Stagnation und Veránderung m den Gesellschaften sowjetischen Typs
- Projekteines theoretischen Rahmens fúreine
Analyse. Studie číslo 15-16 výzkumného pro
jektu Krišen in den Systemen sowjetischen
Typs, který lidí Zdeněk Mlynář Studie vyšla ta
ké ve francouzském originále a v anglickém
překladu. INDEX. Kóln 1989. Kart. 128 str

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.

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

8058 Erding
Franzensbaderstr. 4
Tel. 08122/3517

T>I7T>XI A TI TA
rC ti K IAJ
KI I

Dobové dokumenty

^FILM

BAŤA S HÁČKEM I BEZ HÁČKU
Vyprávěni Tomáše J. Bati o tradici rodiny Batů. o tehdejší a dnešní organizaci koncernu,
perspiektivach podnikání a zkušenostech otce
— Tomáše Bati — zakladatele. Dnes již historic
ké záběry z roku 1930-32 a z pohřbu roku 1932
ze Zlína. Rozhovorvedl Vladimír Škutlna-dél
ka 95 minut.
Cena DM 99,90 + poštovné

JIHOAFRICKÉ ROZHOVORY +
ČS. TENISOVÝ FENOMÉN
/JAROSLAV HOUBA/
Rozhovor Vladimíra Skutiny s .našinci" v Jiho
africké republice. O těch, kteří něco dokázali
jako průmyslníci, obchodníci, podnikatelé,
uměla a spolu s nimi, pohled na Jihoafrickou

MODERNÍ ČESKÝ SLABIKÁŘ
DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA!

repubhku, jaká skutečně je. Druhou část kaze
ty tvoří portrét jednoho z nejúspéšnéišich
tenisových trenérů Jaroslava Houby, natočený
s ním a jeho žáky v Jižní Africe v roce 1986.
Délka 115 minut - Cena DM 120,- + poštovné.

ČS. VÝTVARNÍCI V EXILU
Portréty, rozhovory a procházka výstavami čs.
výtvarných umělcu v exilu, natočené na svě
tovém kongresu SVU v Bostonu 1986 a v ate
liérech dalších umělců v Evropě.
Délka 50 minut. Cena DM 80.- * poštovné

RUDOLF FIRKUŠNÝ
Portrét jednoho z největších klavíristů tohoto
století, stále aktivního, natočený jednak na kon
certě Mnichovských filharmomků v březnu
1988, jednak půl roku předtím v Curychu, kde
Rudolf Fírkušný vypráví o svém živote, setkání
s TGM, přátelství s významnými osobnostmi
českého života i světové hudby, o letech uče
ni u Leoše Janáčka, přátelství s Bohuslavem
Martinů. Rafaelem Kubelíkem atd. Do svého
soukromého života dává Rudolf Firkušný
nahlédnout v záběrech z rodinného filmového
archivu.
Délka 46 minut. Cena DM 80,- + poštovné

JAROSLAV SEIFERT
ANO, chci, aby se moje dítě (anebo dítě mých přátel) hravě naučilo doko
nale česky čist a psát. Objednávám proto slabikář Jiřího Grušl a Miroslava
Wagnera "Máma, táta, |á a Eda" a přikládám (Jekem anebo v hotovosti)
50,- DEM, 45,- CHF, 350,- ATS nebo (letecky do zámoří) 35.- USD; poštovné
je zahrnuto v ceně.
i

Jméno:________________________________________________________
Adresa: ________________________________________________________

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

Pořad o Jaroslavu Seifertovi, jak se odráží na
Západě, dokumenty z předávaní Nobelovy ce
ny za literaturu za rok 1984. ze Seifertova sou
kromí i svědectví literárního znalce, s před
nesem Seifertových veršů Jaroslavou Tvrzníkovou a Martinem Štěpánkem.
Délka 40 minut. Cena DM 75,- ♦ poštovné

LEGENDÁRNÍ AEROVKA
Vyprávěni syna zakladatele ještě dnes slavné
Aerovky, dr. Vladimíra Kabese s dokumentár
ními záběry z jízdy veteránů, výstavy aut a mno
ha fotodokumenty.
Délka 38 minut. Cena DM 75,- + poštovné

VIDEOKAZETY jsou na 1/2 coulu buď
VHS/PAL nebo BETA/PAL nebo Video
2000, dále na 1/4 coulu tj. Video 8/PAL.
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O exilové literatuře na Bledu

Zpoza opony

V posledních letech pořádají nejrůznější organizace mezinárodní set
káni, na nichž se s velkou dávkou optimismu dochází k přesvědčeni,
že protiklady mezi Východem a Západem se zmenšují. Zvlášť aktivní
jsou přitom organizace kulturních pracovníků a spisovatelů. A tak ne
ní nic divného, vénuje-li Slovinské centrum PEN klubu své 22. mezi
národní setkáni v elegantním Park Hotelu na Bledu, u krásného jeze
ra v jugoslávských Alpách, tomuto námětu.
Oficiální název konference .Za odstra
něni přežitků mezi Východem a Zápa
dem" zni dosti neurčité, skutečná téma
tika setkání ve dnech 16 až 2O.kvétna
byla však velmi určitá.
Jugoslávie se potýká se stále hrozivěj
ší hospodářskou situaci a má co dělat
s národnostními problémy V oblasti po
litiky se daly věci do pohybu a můžeme
si jen přát, aby brzy dostatečné zesíli
ly výhonky pluralismu, které už mohut
ní v sousedním Maďarsku Nejzápadněj
ší část Jugoslávie, Slovinsko pokročilo
v oblasti politické emancipace nejdál.
A tak si slovinští spisovatelé letos na
jaře dodali odvahy a pod neurčitým ná
zvem uspořádali konferenci o problé;
mech exilové literatury Neboť Slovinci
mají v emigrací značný počet svých kra
janů - a mezi nimi jsou i významní
autoři. Po roce 1945 odešli dobrovolně
nebo byli do exilu zahnáni katoličtí autoři

Náš přínos Americe
Dr Miloslav Rechcígl ml se už mnoho
let zabývá historií, přínosem a prací
našich krajanů v Americe Dlouhou do
bu systematicky pnpravuje referenční
publikace o informačních zdrojích, pra
menech, pomůckách a bibliografii, týka
jících se všech zmíněných aspektů živo
ta amerických krajanů V publikaci bu
dou zahrnuty kapitoly o všeobecných
referenčních pomůckách (bibliografie,
adresáře, knihovní a archivní sbírky,
nakladatelské seznamy, muzejní a galerijní sbírky, data o jubilejních oslavách,
atd L o krajanské historii Čechů, Slová
ků, Rusínů, Židů a jiných čs. národnost
ních skupin, o oblastní a místní historii
(podle jednotlivých států), o jednotlivých
historických epochách od 16.století do
dneška
Druhá část publikace bude obsahovat
adresář současných organizací a insti
tucí, a bude informovat o nejrůznějších
programech a činnosti, která má vztah
ke krajanům.
Práce je to vskutku záslužná a monu
mentální Dr Rechcígl se proto obrací
na všechny, kteří by mu mohli pomoci,
se žádostí o laskavé zasláni nejrúznějších materiálů a informací, užitečných
pro zmíněnou publikaci. Různé publika
ce a archivní materiál, informace o jed
notlivých organizacích, institucích, kni
hovnách, muzejích, festivalech, školách,
rozhlasových a televizních programech,
knihkupectvích, stipendiích, biografic
kých materiálech a podobně laskavě za
šlete na adresu Dr. Miloslav Rechcígl,
1703 Mark Lané, Rockville, Md. 20852,
USA

Černá kronika
Podvodné metody pražských vexlákú se
s oživením turistického ruchu exportuji
na Západ. V Mnichově už se traduje ně
kolik historek jako vystřižených z filmu
Bony a klid. Přiklad:
Pražský turista si doma našetřil na video
a úspěšně provezl do Německa 800 DM,
za které musel zaplatit nekřesťanský
(a skutečné platební síle zcela neúměr
ný) obnos V Mnichově se pak začal vy
ptávat, kde jsou laciná videa ke koupi.
I našel se ochotný krajan, který mu řekl,
že může aparát misto za 800 opatřit do
konce už za 600 marek. A nechal si dát
šest modrých bankovek. Načež nebyl ví
ce spatřen...
Turistům z Československa nutno při
pomenout, že se vypláči udržovat urči
tou míru bdělosti a ostražitosti při re
alizaci nákupních zámyslů. I s ohledem
na nápadně ochotné krajany neuškodí' si
připomenout známé kádrovácké heslo:
Důvěřovat - ale prověřovat!
J.B.

čem se mluví
Do Prahy pod párou
Pořadatelé .nostalgické turistiky“ si opět
vymysleli něco nového . Vltavský expres ‘
pojede od 7.do 1 l.září denně na trase
Kolín nad Rýnem - Norimberk - Praha
a zpět. Šest pullmanových vagonů vyro
bených 1928 potáhne z Kolína až na čs.
hranice německá parní lokomotiva z ro
ku 1940, pak přejímá službu babička-lo
komotiva čs. výroby Salonní vozy mají
obkládáni z mahagonového dřeva a jsou
samý plyš, průvodčí a ostatní personál
bude oděn v dobové uniformy. Celý špás,
včetně exkurze v plzeňském pivovaru
a přenocováni v Norimberku a v Praze
má stát 1600 marek, počet účastníků je
omezen na sto osob Přihlášky přijímá
Badische Nostalgiereisen GmbH, 7600
Offenburg, telefon (0781) 371 10.

a vůbec ti, o nichž se začalo tvrdit, že
jsou „nepřátelé lidu“ Značný počet
z nich našel útočiště v Argentině.
A tak konference na Bledu zahájila
17.května senzací, první, slovinský před
nesený referát měl Andrej Rot, Šlovinec z Buenos Aires. Svůj příspěvek
nazval „Vlast a exil" - sám už se na
rodil v Argentině, hájil však rozhodnutí
svých rodičů opustit Titovu Jugoslávii.
Senzační bylo, že pořadatelé prolomili
pozváním Rota staré tabu. Ještě senzačnějši však bylo, že jeho referát byl
odměněn dlouhotrvajícím potleskem
a že vyšel v nezkráceném znění v lub
laňském tisku

Celá věc by zůstala otázkou rychle se
měnící vnitřní politiky ve Slovinsku kdyby na Bledu nebyli přítomni zástup
ci dvaceti čtyř dalších států. Takže vi
ditelný (vlastně slyšitelný) projev libera
lizace v západní části Jugoslávie měl
ihned mezinárodni ohlas
Tradiční slovinsko-české přátelství se
projevilo v tom, že druhý ze tří referá
tů konference byl svěřen Antonínu Měš
ťanovi. Zčásti anglicky a zčásti francouz
ský přednesl příspěvek pod názvem
„Exilová literatura". Zabýval se v něm
dosud vydanými odbornými pracemi
o exilovém písemnictví v různých ná
rodních literaturách, přičemž využil své
stati z encyklopedie Der Literatur-Brockhaus (vydal ji v 1 svazku z roku 1988
s příslušnou bibliografií). Měšťan nebyl
jediným českým účastníkem konferen
ce: ze Spojených států přijel spisova
tel Jan Beneš a z Prahy se dostavil spi
sovatel Ivan Klima.
Slovinský autor z Lublaně Branko Hof
man přednesl slovinský třetí referát
a nazval jej „Politika a literatura na Vý
chodě a Západě“. Pro účastníky z čet
ných západních zemí byla skoro zamozrejmostí otevřenost, s níž slovinský
spisovatel mluvil o politickém útlaku
v komunistických zemích, včetně své
vlastni. Zato delegáti ze sovétské Litvy,
z Polska Bulharska, NDR Maďarska ci
Československa dovedli plné ocenit vý
znam toho, že spisovatel v komunis
tickém státě může na mezinárodní kon
ferencí ostře kritizovat minulou i sou
časnou politiku vlastní vlády.
Letošní konference Slovinského PEN
klubu na Bledu zahájila novou éru v kul
turní politice Jugoslávie. Názorně před
vedla, jakým směrem se tato země vy
dala. Slovinská vláda uspořádala v bý
valém královském paláci recepci pro
účastníky konference. Dnes je v paláci
na břehu Bledského jezera hotel - po
desetiletí byl však letním sídlem prezi
denta Tita a obyvatelstvo bylo od bu
dovy udržováno v patřičné vzdálenosti.
Časy se změnily - a to důkladně.

A.M.

STALINOVO NÁMÉSTl a stejnojmenné
ulice už existují pouze ve třech zemích,
v sovétské Gruzii, v Albánii a v jihomo
ravské Lednici, ČSSR Podle zpráv zá
padního tisku ale tamní nápisy s jmé
nem bestiálního vraha nedávno přetře
li neznámí pachatelé černou barvou...
MĚSTO RYBINSK NA VOLZEJ někdej
ší Ustj-Šeksna (1071) a pozdější Rybnaja Sloboda (1504), obdrželo svéjmé
no 1779 V roce 1946 bylo překřtěno
na Ščerbakovo, což však Chruščov po
11 letech zrušil. Rybmští se však ra
dovali pouze 27 let - a předčasně, pro
tože roku 1984 bylo jejich město pře
jmenováno na Andropovo. Tato změna
vydržela pět let; nedávno se Z rozhod
nutí ÚV KSSS, prezidia nejvyššího so
větu a Rady ministrů" znovuzroďil Rybinsk. Jeho obyvatelé moc doufají, ze
to tentokrát už vydrží

JAN ŽÁČEK

Český kytarista v Německu
Pražský rodák Jan Žáček vyhrál v ro
ce 1981 l.cenu v Národní soutěži pro
klasickou kytaru. Následovaly koncerty
v Praze, Brně a Bratislavě i první roz
hlasové nahrávky. Po získáni diplomu
v oboru zcela nehudebním - matema
tice — věnoval se Žáček od roku 1982
už výlučně koncertní dráze. Ta ho za
vedla téhož roku do Španělska, odkud
se už nevrátil do Československa.
Nyní už Jan Žáček žije sedm let ve
Spolkové republice Německo. Nové stu
dium ve třídě prof.Brucka na Vysoké
hudební škole v Karlsruhe i mistrovské
kursy u MLSao Marcose a O.Ghiglii
doplnily jeho vdělání.
Žáček vystoupil víckrát v mnichovském
Gasteigu, v Berlínské filharmonii a v
mnohaJiných městech, např ve Stutt
gartu, Frankfurtu, Curychu a Basileji. In
tenzita jeho hudebního výrazu, obzvláš
tě jeho interpretace Bacha a Scarlatti-

Historia magistra
Režimní „Československý svěť, časo
pis věnovaný índoktrinování „krajanů“,
připomněl loni - jak se dovídáme se
zpožděním - i jedno výročí, které nám
vlastně nemělo ujít
.Prvního května letošního roku uplynulo
přesně devadesát pět let ode dne, kdy
v Chicagu na 523 Blue Island Avenue
vyšloprvní číslo Práva lidu, časopisu hlá
sajícího zájmy našich krajanů v USA.
V době konání chicagské Světové výsta
vy v roce 1893 se pro jeho vydáváni roz
hodli pod vlivem krajanů z New Yorku
B.Herze, J. Bačkory a J.Snížka pokroko
ví čeští a slovenšti dělnici a inteligence.
V nové redakci se sešli VAnýž, J.J.No
vý, A. Janda, J.Mikolanda a mnozí další.
Významnou osobností krajanského Prá
va lidu byl i český sociální demokrat, re

NEBEZPEČNÁ KNIHA
Zvláštní místo v mém srdci zaujímá ruský spisovatel Vladimír Vojnovič, snad proto, že z jeho úst jsem zaznamenala výrok: „Vše co píši
je založeno na péčem, občas i na ničem, ale jak známo, nic je varia
ce něčeho, takže člověk vždycky může udělat něco z ničeho.“ Šetří
mi to muka nad nepopsaným papírem a brát si příklad z velkého brat
ra mám už jaksi zabudované v systému.
V očekávání dalších návodů, jak překo
nat duševní blokádu jsem tedy seděla
jak přilepená k obrazovce, když BBC
vysílala portrét výše zmíněného spiso
vatele a slíbila přitom obrázky z dneš
ního Ruska. To si našinec už jen z nos
talgických důvodů nemůže nechat ujit.
Vojpovič - jestli to nevíte - je druhý
Hašek, řekla by vlastenka ve mně. kdy
by tam nějaka byla. Napsal totiž m.j.
Zizň i neobyčajnyje priklučenija soldata
Ivana Čonkína a za to ho utrhli od prsu
matušku Rossiji a poslali s rancem do
světa.. Dalo se tedy čekat, že obrázky
z dnešního Ruska budou převážně re
akce Rusů na jejich Švejka
A potěšili mě. ti Rusové Jedna paní
z ulice velmi glasně vykřikovala, že
Švejk, pardon, čonkin, je urážka náro
da, kálení do vlastního hnízda, napros
to nesprávná „image" aneb představa
o Rusech vůči světu Důstojník ruské
armády (taky je vám nápadné, jak se
stále častěji veřejně mluví o .Rusech'
misto o .Sovětech', čím že by to bylo ..j pronesl důstojné mínění, že Čonkin je urážka „ruského vojáka“ co osvo
bodil Evropu od fašismu Další Rus
s nim souhlasil a přidal k tomu x milió
nů mrtvých (Čonkinů?), které Rusko za
platilo za druhou světovou válku. Jen
hnidopich by mu chtěl vzít iluze pouka
zem na x na kvadrát mrtvých v dúsledI ku před- a po- a vůbec neválečných

operací báťušky. A BBC nejsou hnido
pichové, znají dopodrobna starosti spo
jené s impérijem Jeden aparatčik byl,
kupodivu, stručný: .Je to nebezpečná
kniha“, řekl.
Čonkin není samozřejmé Švejk úplně
Rus Čonkin slouží v ruské armádě, Cech
Švejk v rakouské. Švejk jen dělá, že je
blbej, Čonkin je blbej, ačkoliv tato nuan
ce se ztrácí v efektu. Čonkin. ač ošklivej a blbej, je svým způsobem mužskej,
neboť si - ponechán sám sobé okamžitě nabalí ženskou jakožto atribut
nezbytný jeho lidskosti, kdežto Švejk je
bezpohlavní piják piva s pupkem ze si
nevidí na boty, má-li člověk věřit Ladovi. Švejk svá neobyčajnyje priklučenija
přežije, kdežto Čonkin mizí kamsi, a jen
my informovaní si umíme domyslet přes
né kam A v neposlední řadě. Švejk je
už světově slavný a Čonkin teprve za
číná.
Ta paní s ruskou verzí na krásně čes
ké .co si o nás pomysli sousedi“ zachy
tila určité neúmyslné - podstatu pojmu
public image. Kdo zná inteligentní pře
klad tohoto pojmu do češtiny, nechť mi
píše na adresu redakce Intuitivněji by
lo jasné, že v dnešním světě přívalů
ideologicky předžvýkaných informací
a fragmentárních vědomostí je .image'
to, co se počítá. Ale s Rusy neni legra
ce, nemají smysl pro humor, leccos je
jim svaté, berou sami sebe vážně.

ho získávají stále větší uznáni. V roce
1987 byl angažován jako sólista Berlín
ských symfoniků, loni vysílala ARD jeho
interpretaci děl Bacha a Scarlattiho. Jan
Žáček byl víckrát angažován jako sólis
ta při nahrávkách SFB, BR. SR a jiných
rozhlasových stanic. Spolu s austral
ským kytaristou Richardem Jackmanem
natočil letos pro Bavorský rozhlas jako
první kytarové duo transkripci M.P.Mussorgského .Obrázků z výstavy'.

Podzimní koncerty Jana Žáčka
30.09.
01.10.

02.10.
04.10.
05.10.
07.10.
13.10.
21.10.
22.10.

Kempten
dopoledne Irsee bel Kaufbeuren
večer Lindau
Oberstdort
Memmingen
Ulm
Friedrichshafen
Coburg
Zámek Beuggen (Rheinfelden)
Lórrach

daktor a dělnický básník Josef Boleslav
Pecka. Ve Spojených státech žil od ro
ku 1885 a zde byl také v červenci 1897
na českém Národním hřbitově v Chica
gu pochován. V Právu lidu, které vychá
zelo ve Vydavatelském Družstvu celých
sedmnáct měsíců, působil až do jeho zá
niku.
Třicátého září 1894 tedy Právo lidu v Chi
cagu vycházet přestalo. Krajanský tisk
s nim však neskončil. Zanedlouho je na
hradily časopisy nové a ať už byla jejich
životaschopnost dlouhá či kratší, provždy
zůstanou svědectvím mnoho vypovídají
cím o životě předešlých generaci našich
krajanů“
Potud „československý svěť. Jak vidět,
Právo lidu má dlouhou tradici nejen do
mácí, nýbrž i exilovou. O existencí
dnešního Práva lidu, které už v exilu
vychází 7x déle než někdejší chicag
ské. se ovšem režimní hlásná trouba
zmínit neodvážila.

Jenže! Pohled z jiného úhlu nikdy ne
škodí. Podívejme se, jakou paseku
v „public image“ dělá Švejk nam Če
chům! Už dávno není jen „nejslavnéjší
dílo české literatuiy", což samo o sobě
je důvod se stydět. Horší je, že slezl
s papíru, chodí si po světě a reprezen' tuje nejen českého vojáka, ale i českou
národní povahu, pokud něco takového
existuje A tak jsme v očích veřejnosti
národ, který křičí nestřílejte, jsou tu li
di. když se nám jedná o kejhák, a ješ
tě se přitom obdivujeme, jak jsme ohrom
ně vtipní. A pak si stěžujeme, že jsme
ponecháni vlastnímu osudu. Proč ne,
my přece všechno přežijeme! Musíme
dodnes tahat husity z márnice na dů
kaz naší pionýrské statečnosti, ale zá
padním žurnalistům úslužně přihráváme švejkárny, jak naši vojáci v osmaše
desátém čůrali Rusům do pitné vody
Přece jim nebudeme brát image! Ale
jen ať se smějou, smích koření života,
jsme neškodní, 15 miliónů Švejků v bý
valém kráteru od meteoritu. S Čechy
prostě bude legrace, i když budou po
brvy v rybníce, brčkem dýchajíce.
Švejk je také zářný příklad do nauky
o rubu demokracie Jen v demokracii si
politický komisař Rudé armády mohl ne
jen napsat, ale také vydat nejslavnější
dílo české literatury Dobře ho vyškoli
li, věděl, že smějící se člověk je napros
to bezbranný.
A teď tu máme Čonkína. Jeho anabá
ze už začala. Je přeložen do téměř
všech západoevropských jazyků, stu
denti slavístiky ho čtou povinné, ti ostat
ní proto, že číst „Rusy" je znovu bon
ton a zábavný Rus je novum. Zkrátka,
sláva čonkína roste Není tudíž úplně
nelogické očekávat, že také sleze s pa
píru a začne cestovat po svétě v závě
su Gorbačova a jednoho krásného dne

STALINOVA KOLEKTIVIZACE so
větského zemědělství v letech 1931-33
stála více než 9,4 miliónů lidských ži
votů Napsal to ruský vědec Leonid Pereverzev v listu Molodaja Gvardija Po
čet osob zabitých za občanské války
1918-21 udává týž autor číslicí 4.8 mi
liónu. počet oběti prvního ze sovětských
hladomorů (1921-23) hrůzným číslem
5,9 miliónu.

PLÝTVÁNI ENERGIÍ v sovětském hut
ním průmyslu je tak nesmírné, že přesa
huje výkon všech jaderných elektráren
SSSR dohromady. Podle propočtů japon
ských odborníků, které uveřejnila „Prav
da“, mohl by se Sovětský svaz ihned obe
jít bez atomových elektráren, kdyby se
mu podařilo zavést hospodárné metody
alespoň do jednoho z klíčových průmys
lových odvětví.
“SVATÝ BAJKAL”, nejhlubší (1700 m)
jezero na světě, má rozlohu 34 tisíc čtv.
kilometrů. Přes tyto mohutné dimenze
hrozí akutní nebezpečí, že "východosibiřské moře" v důsledku chemického
znečištění ztratí poslední zbytky samo
čisticí schopnosti a biologicky odumře
Skupinasovětských vědců upozornila,
že to může mít "nedozírné důsledky"
pro rozsáhlé oblasti Sibiře.

LENINGRAD má být chráněn před
záplavami obrovským jezem, který od
dělí Něvu od Finského zálivu. Vědci
před uskutečněním projektu naléhavé
varují, protože je z ekologického hle
diska nezodpovědný Hrozí totiž ne
bezpečí, že se průmyslové odpadní
vody zhusti v Něvě do koncentrace
páchnoucí a prudce jedovaté břečky.
STO MÉST V SSSR překračuje až de
setinásobně nejvyšší přípustnou hra
nici znečištěni ovzduší, kterou stanovi
la Světová zdravotnická organizace
(WHO). Oznámila to podle zpráv zá
padního tisku sovětská občanská ini
ciativa Zeljonij mír, která se orientuje
podle přikladu organizace Greenpeace

splyne v povědomí západoevropské ve
řejnosti s představou ruského vojáka.
Nám se to stát nemůže, my si ho pa
matujeme ze skutečnosti 1945 a 1968
Maďarům také ne, hrdost má ohromnou
paměť historickou. Němci si ho pama
tovat nechtějí, myslí si, že nemusejí. Pa
měť by se jim jen zbytečně pletla pod
nohy jak se můžou přetrhnout v jejich
nejnovějším Drangu nach Osten Ale
zbytek Evropy?
Ten nic, ten si oddychne, že se už
může přestat klepat strachy, vrátí Ame
rice deštniček, protože si bude myslet,
že už přestalo pršet a za bňcho se po
padaje bude se dál hmout do ulic osla
vovat soudruha Gorbačova, že se ko
nečné uvolil přinést nám peace in our
time.
Ovšem v případě, že Gorbačov v bu
doucnu uzná hrušku za zralou a rozhod
ne se poskytnout bratrskou pomoc svým
fanouškům a fanynkám v zapadni Evro
pě, pak teprve se ukáže, jak skvělá by
la jeho znalost nejen oboru public rela
tions, což je věda o tvořeni public ima
ge. ale i něčeho tak neruského jako je
tržní mechanismus. Totiž jak absolutně
geniální to bylo, vylit na západ fierka
Vojnovičovi a jeho Čonkinovi! Kdo se
směj naposled, ten se směje nejlépe,
možná ze to bude počátek ruského
smyslu pro humor Rozhodné to ale bu
de konec všem legracím tady Asi jako
u nás.
Černé myšlení? No a? Není v módě
teď. nebylo také v třicátých letech to
hoto století. Mimo to. já osobně se bu
du chechtat celou cestu na Ohňovou
zemí.
A ten aparatčik měl pravdu. Je to ne
bezpečná kniha.

JANA BLÁHOVÁ
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Pryč s nadměrnými kily
Jak na to bez strádání 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 jiných
zemi. Adresy:
.
• BlO-Center, Ing M.Hrabák, 0-7890 Waldshut 1, Wallstr 54, tel (07751) 46 64
• BlO-Center. Ing K.Juchelka, 1-39012 Merano, via Roma 82, tel (0473) 34 341
• BlÓ-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!

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.
00361/616). Na Vaši návštěvu se těši
krajané Hrdlička a Fanta.
WILDBACHKLAUSE
Bgm -Martinstraíie 8
D-8964 Nesselwang-Reichenbach
Telefon (08361) 795

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

KONEČNÉ MAMĚ VLTAVU
PŘÍMO VE STUTTGARTU!

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

V restauraci ..Moldau" se Stefan a To
máš se svými českými specialitami těší
na Vaši návštěvu.

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

Nabídka služeb
OBYTNÉ AUTOMOBILY levně pronajmu. Tel.
(Německo) 0621 -70 92 20

PRl NÁVŠTĚVĚ PRAHY můžete bydlet levné
v centru u metra a popovídat si s býv. emigran
tem, který - pokud si to host bude přát - ho
provede po Praze i po zemí České. Jsem rád
k dispozici i pro Vaše západní přátele, „mluvím

německy, částečně anglicky'.

ČESKÝ DŮM DŮCHODCŮ v Anglii Vám
umožní prožít příjemné stáři mezi Cechy. Bližší
informace ve Velké Bntánii telefonicky na čísle
021 • 4558269, ze zahraničí písemně na zn.
.Mezi svými" do Pol-Verlagu.

SVATBA, PLES, narozeniny, k tomu musí byt
muzika k poslechu i k tanci, muzika od profí
ka' GEORGIE 1-Mann-Profiband, tel. D (0231)
51 64 63
IDEALNl REKLAMA pro hotely, restaurace
a jiné podniky deštníky, slunečníky a obři slu
nečníky v různých kvalitách s emblémem
vašeho podniku na objednávku Pro krajany
sleva. Žádejte prospekt telefonicky na
č. (07727) 74 18 či písemně na adr: Firma
Olma u. Manfred Mohr, Herdgasse 3. 0-7741
Vóhrenbach.
MAŠINKA KAPUT? Zlaté české ruce opravi
kdeco - např rozbitou pračku, myčku a jiné
spotřebiče - odborně, rychle, levně, pokud
bydlíte v Kolíně n.R a okolí. (0221) 88 18 40

HORSKÉ KLIMA DOMA - čisty zdravy vzduch
v každém prostředí a za jakéhokoliv počasí
Vyžádejte si nezávaznou nabídku na zn „Vitar-lrort v Pol -Verlagu
H YPNOMASTER - elektronické zavedení me
ditace. Podrobné informace o této a řadě dal
ších moderních pomůcek si můžete bezplatně
vyžádat na adrese Pol-Verlagu pod značkou

Biotechnologie "

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

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

“A Smart Plače to be Without Formality"

Finančná istota
Životná poistka 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 peňazí narastá bez platenia daní
• Možnost výběru alebo póžičky na protihodnotu
• Rozdielna splátka na pomoc pri Tvojom plánovaní
A čo viac, dnešně splátky mohli byť menšie. keby si začal před 10 rokmi.
Takže: Spýtaj se ma, Tvojho agenta z NEW YORK LIFE, na všetky vý
hody životné] poistky. Těším sa do počutla.

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

AFCR
PORADY novým čs. uprchlíkům

AMERICAN FUND FOR
CZECHOSLOVAK REFUGEES
AMERICKÝ FOND PRO
ČESKOSLOVENSKÉ UPRCHLÍKY
v Mnichově:
OrlandostraBe 2
D-8000 Múnchen 2
tel. (089) 29 18 39
ve Vídni:
Gumpendorferstrasse 5a/2
A-1060 Wien VI
tel. (0222) 56 34 75 nebo 56 34 94
v Traiskirchenu:
registrační budova tábora I patro,
dveře číslo 45

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

Cesta k ideální váze NATRVALO!

Cafibrid^e
Milióny spokojených účastníků
na celém světě.
Vyžádejte si nezávazně
informace v češtině:
Bio-Center, Wallstr. 54
D-7890 Waldshut-Tiengen 1

Výhodné uložení kapitálu
• Výnos ca. 25% ročně

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

• Záruka bezpečí peněz prostřednictvím renomované
společnosti ve Frankfurtu

ALPA francovka:
K převážně vnějšímu použití při únavě,
bolestech hlavy a údu. při revmatismu,
nachlazeni a nevolnosti
Výrobek závodu ALPA
D-8490 Cham/Bavorsko.

Kdo pomůže?

NOVINKA
firmy ALPA

SYN S MATKOU (22 a 42) hledají sponzora
v Austrálii nebo Kanadě. Mám střední průmy
slovou školu hutni, obor sváření kovů a 4 roky
praxe. Maminka má sanitářský kurs a 16 let
praxe v ošetřování starých mentálně po
stižených. .Víra v lepší budoucnost“
STAVAfi, 38.2x USO, strojní a stavební, s bo
hatými zkušenostmi stavbyvedoucího prům.
staveb i v zahraničí (LD) . který ovládá různá
řemesla, řid. průkaz na nákl. auta, hledá spon
zora pro imigraci do Kanady nebo USA. Anglic
ky se učím. .Cekám v SRN na azyl"

Původní výrobek býv. Závodů ALPA
v Brně-Králově Poli. Od roku 1913!

NASTROJAfi a absolvent prům. školy strojní,
47. praxe, hledá sponzora nebo zprostředko
vatele sponzorství v Kanadě. .Dobrá znalost

TRUHLÁŘ,27, který ovládá i jiná řemesla, váš
nivý tramp, hledá sponzora v Kanadě Zn Luc

ČESKÉ DĚVČE, 21. tč. v SRN, hledá sponzo
ra v Kanadé. Značka .Vše uhradím"
PROGRAMÁTOR, 25, dípl.-ing tč. v Němec
ku, hledá sponzora v Kanadé. popř. práci. .Čá

VYUČENÝ
AUTOMECHANIK a šofér
kamiónov s praxou v obore hladá sponzora do
Kanady. .Pomožte"
NASTROJAfi, absolvent vyšší prům.školy
strojní, 47, hledá sponzora do Kanady. Zn.

ky country“

angličtiny".

stečná znalost angličtiny’

.Cekám v Rakousku“
SVĚDKY JEHOVY v Kanadě nebo USA hle
dá pétičlenná rodina. ..Prosíme ozvěte se'"

ku praxe"

DŮLNÍ INŽENÝR, 29. Ostravák tč. v Němec
ku, VS, s praxí v oboru, hledá sponzora v Ka
nadě. .Finančnínezávislosr
V ZÁPADNÍM BERLÍNE hledám přátele, kteří
by mi pomohli najít byt pro 2 osoby od prosin
ce či ledna. Jsem 33letás9letým synem v SRN.
V Berlině mám přítele, který se vrátil z politic
kého vězení na Sibiři, čeká na azyl, je nemo
cen a psychicky na dně. Potřebuje nutné moji
pomoc. 2a ochotu odměna dle dohody"

KTERÝ CHEMIK občas pomůže — odpoví na
písemné dotazy - mladému krajanovi .samou

kovi ?

MATEMATICKÝ KABARET: Kdo jej pomůže
rozejet? Hádanky, algoritmy, souteže a před
stavení. Karel Popp, Laufenerstr. 54, D-8228
Freilassing, tel. (08654) 6 58 16
KE STUDIJNÍM ÚČELŮM bych chtěl koupit
kterékoliv výtisky vlajkařského .Arijského bo
je" 1939-45 nebo nacistického týdeníku .Der
Slůrmer" 1922-45 (nebo prosím o zapůjčení).
Dobře zaplatím! Nabídky na adr.: Mr. Jiří Na
vrátil. Geological Dept. of Sydney University.
F05, Sydney. NSW 2006, Australia.

HLEDÁM PAMĚTNÍKA, který by mohl podat
jakoukoliv informaci o Františku Kabelákovi.
Jedná se o vídeňského Čecha, který se odstě
hoval z Vidné asi r. 1935 Tel. Vídeň 604 63 04

• zprostředkovává jednotlivcům i orga
nizacím styk s krajanskými spolky a klu
by
• Objasňuje podstatu sponzoračntho
imigračního programu Československé
ho sdruženi
• Poskytuje přímě i referenční služby
nově příchozím, kteří hledají práci, uby
tovaní a pomoc při styku s kanadskými
úřady
• Zajišťuje tlumočnické služby, doprovod
a orientaci v nejrúznějšich aspektech
kanadského života
V KOLÍNĚ NAD RÝNEM zřídilo Východo
evropské kulturní a osvětové středisko IGNIS
informační službu pro azylanty a vystéhovalce
ze střední a východní Evropy. Telefon (0221)
72 51 05

JOZEF'S Jeans-Shop
TextilElektro-Discount

t.Mob

(o ss 73)

*

33 6<

A

8492 Furfh i. W.

*
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GroB- und Einzelhandel
Import ■ Export

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

Obchodní spojení
LÉKAŘSKÉ PRAXE v celém svété při
podnikání, financování, půjčkách, pojištění,
prodeji a koupi lék.praxí a jiných firem kraja
nům neutrálně poradí Agentur Pazdera, Kreuz
platz 20. CH-8008 Zúrich. tel. (01) 932 32 22.
Provoz denně 24 hodin.
HLEDÁME ZÁJEMCE z celého světa o ná
kup ovčích, jeleních a dalších druhů kůži a ko
žešin z Nového Zélandu. Zašleme jakékoliv
množství. Žádejte bližší informace. Zn ..Kva

litní a levně kůže z NZ."

• Investice je ve Spolkové republice Německo odsaditelná
z daní podle §§ 4 a 5 EStG

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

ALRACréme
KOSMETIKŮM
PRO CESTY
A SPORT

ZÁMEČNÍK. 21. čekající v Německu, hledá
sponzora v Kanadé, prip. práci „Dva a put ro

Navštivte krajanský motel

801 S. Oceán Blvd.
Pompano Beach, Florida 33062

FRAMZBRANNTWEIN

Vladimír Sýkora

PLÁNUJETE DOVOLENOU
NA FLORIDÉ?

JASMÍN villa

ALPA

so životnou poistkou

HLADÁME ZÁUJEMCOV o dovoz primitiv
ného umenia prvotných obyvatelov Austrálie
do Europy a kdekolvek Inde vo svete.
Zn .Aboriginal Arts"

Různé

• Solidnost zaručena dohledem státních míst
Kompletní dokumentace a smlouva zatím v němčině. Vyžádej
te si nezávazně podklady, rádi Vám poradíme a vše vysvětlíme
v mateřštině.
ING.P.PHILIPP

ČS.SVOBODNÉ ZEDNÁASTVl: Kdo vlastni
památky nebo písemnosti, má osobní vzpo
mínky anebo zájem o spolupráci’ Napište pod
šifrou ..Lože T.G.M ." na adresu Pol-Verlagu

Postfach 10 08 62
D-5620 Velbert

PRODÁM VYNIKAJÍCÍ OBRAZ O Blaž íčka
též možná výměna za byt nebo domek
v Evropě Písemné nabídky na zn „D-7107“do
Pol-Verlagu

Auta nová i ojetá

A«t0

EngClS

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 vyřizování 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
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PRÁVO LIDU 3/89
munistickou stranou a prohlásilo svůj
nezájem o moc Velkorysá korupce tou
též moci, jež byla pro veřejnost odmít
nuta ve prospěch občanských inicia
tiv,byla ihned pňjata. Ted už bylo jen
otázkou, kdy, kdo a kolik kanistú bude
figurovat jako ozdoby jednotných kan
didátek. Mlynářův „pluralismus“ našel
oporu v KANu. Jeho představitelé ujis
tili Mlynáře, že neusilují o parlamentní
demokracií a že jejich cílem je posílit
jaozicí KSČ (p.274)1 To není špatný vtip,
to je pražské jaro
Když jsem se o tom dozvěděl, po
važoval jsem pražský KAN za vyříze
ný. V jarních měsících jsem však pod
poroval zakládání klubů a pronesl mi
mo Prahu několik programových proje
vů. v nichž jsem zastával hledisko, že
KAN se stane opoziční stranou nebo
zanikne. Tyto projevy vyšly v časopi
sech, také anglicky a německy, ale čes
ky knižně nevyšly, protože byly po oku
pací zabaveny jako hotová kniha s náz
vem Hlavou proti zdi. Riskantní orientace
KANu na politickou stranu byla vede
ním pražského přípravného výboru sa
botována již od května 1968, kdy Zde
něk Mlynař zakázal mé vystoupení na
Střeleckém ostrově v Praze a organi
zátoři mu vyhověli - za slib bankovní
ho konta a telefonu.
IVAN SVITÁK
Chico.USA

Dopisy redakci

AUTOR M. A. LIšKUTÍN, nositel
vysokých britských vyznamenáni
DFC a AFC.
(A.M. :„Účinná spolupráce Maďarů ve
vlasti a v exilu; PL2/89, strana 11)

...ČLÁNEK vyjadřuje naprosto přesně
Více tolerance
mé vlastní pozorování i obavy, že jde
...V ČECHÁCH jsou lidé dost netole
o dlouhodobé plány madarske národní
rantní. Nejen komunisté. Je to asi tím.
politiky Československo, Rumunsko a
že nemají rozhled. I Právo lidu by moh
Jugoslávie musí čekat nebezpečí, kte
lo přispět k tomu, aby lidé u nás za
rému je nutné čelit pokud možno brzy.
čali uznávat také názory jiných a jejich
Již více let sleduji rostoucí madarskou
způsob života. Potřebují se učit demo
propagandu v Británii. Během posled
kracií a zapomenout na tu příliš často
ního čtvrt století madarští přistěhovalci
používanou větu „to bych zakázal".
zde pronikli do všech složek britského
’ petr Svěrák
národního života, že to až udivuje, jak
D-6806 VIERNHEIM
dobře si vedou. Tito madarští Britové
jsou velmi činní v novinách, v rádiu,
kolem
v TV, ve vyšší společnosti a také v po
litice. Jsou to úspěšní herci, umělci, kte
Jiřímu Hájkovi odebrán pas • Jiří
ré člověk musí obdivovat Ále jejich vliv
Hájek zatčen 14.července • Jiří
na vytváření veřejného mínění v Britá
Hájek po 4 hodinách propuštěn •
nii mne až děsí.
švédsko kritizuje zásah proti Háj
Madarští Britové dosahují ve všech smě
kovi • Norský protest odevzdán
rech neuvěřitelných úspěchů., a jen SPOLKOVÉ REPUBLICE NéMECKO nemohl východní blok dlouho přijít
ministru Johanesovi...
Britové židovského původu se jim vy na jméno. V rozporu s fakty ji tituloval „NSR“ - Německá spolková republi
rovnají. Může vás překvapit, že velký ka, ač se tak nikdy nejmenovala. Sovětská obdoba GFR. Když pak byly
Tak zněly v červenci titulky skandináv
počet britských Madarů byl povýšen do
ského tisku. Vedle výročí francouzské
navázány diplomatické styky a uzavřeny mezistátní smlouvy, praxe se poz
šlechtického stavu? Lord Balogh měl nenáhlu měnila, nicméně Sovětský svaz i nadále aspoň dával Německo do
revoluce to byl Hájek, který zavdal upro
střed okurkové sezóny příležitost k pal
v 70tých letech úžasný vliv na vládu
druhého
pádu;
Federativnaja
respublika
Germanii.
A
tímto
sovětským
vzo

Harolda Wilsona, v roli jeho osobního
covým titulkům, třeba v norském „Aftenposten“. V Norsku se ostatně psalo
poradce. Princ Phillip, manžel královny rem se samozřejmě řídilo i Československo: v novinách nadále NSR,
o Hájkovi už v květnu, když tam zavítal
Alžběty, je častým hostem v Madarsku. v oficiálních dokladech Spolková republika Německa (místo správného prv
navštívit syna studenta. Setkání s mi
V rádiu a v TV se doporučují investice ního pádu). Západní tisk nedávno zaznamenal, že sověti konečně od této
do šlechtických zámků v Madarsku, kte praxe upustili a překládají Spolkovou republiku Německo už naprosto ko
nisterskou předsedkyní, fotka s pu
gétem Setkání se Stoltenbergem. Há
ré potřebují velké opravy Madarské fil rektně. Co však říci skutečnosti, že sami západní Němci, v oficiální publi
jek hovoří o důležitosti demokracie
my a reportáže z Madarska jsou běžné kaci vydávané ministerstvem zahraničí, przni jméno své vlastni republiky
a svobody v historickém městečku Eidv britské televizi a v rádiu. BBC se té způsobem podlézavým a nedůstojným? Neznalost to nebude. Spíše typic
svoll, kde si dali Norové před 175 lety,
měř denně zmiňuje o Madarsku, jako
ký genscherismus...
*
17.května 1814, ústavu dodnes platnou.
by je chtěli povýšit na staré přátele
Jaký div, že .Aftenposten“ dochází k zá
a spojence.
věru, že kdyby se v Československu
Když v r. 1938 Mr.Chamberlain řekl, že
on nic neví o Češích, byla to zřejmě
byla vyřešeno dne 26.července 1968, udál podobný vývoj jako v Madarsku
vážná pravda. Dnes Madari si zde (i cel (Ota Filip: Langrova „technologie
jednáním tří představitelů přípravného nebo v Polsku, „bývaly ministr zahranič
kem na Západě) připravují půdu pro do svobody"; PL 4/88 a Vítězslav Velinvýboru KANu s představiteli Národní ních věcí Jih Hájek by seděl u jednacího
bu příštího nového „narovnaní“ ve Střed ský: Akratický model; PL 2/88, stra
fronty a Komunistické strany. Podle stolu a ne v domácím vězeni...“
vzpomínky jednoho z účastníků, Jaro Hájek navštívil také Stockholm, kde
ní Evropě; bude to na 100% jisté, že
o Madarech zde musí každý občan vě na 8)
slava Langera (Grenzen der Herrschaft. v červnu zasedal kongres Socialistické
dět to nejlepši. Zároveň o Jugoslávii,
Opladen 1988, pp.268-286.) byl jedná internacionály, oné světové organizace
.NOVÁ FÁZE boje za svobodu v pod
Rumunsku a Československu zdejší li mínkách byrokratické diktatury v ČSSR
ní přítomen předseda Národní fronty sociálně demokratických stran, kterou
dé uslyší to nejhorši. O Československu byla zahájena KANem. 4.dubna 1968
MUDr. František Kriegel, jenž schůzi pražský host dřivé označoval za „žlu
zde jiz každé dítě ví, že odtud pochá se sešlo na technice 140 osob a za
předsedal, generální sekretář Národní tou, antikomunistickou, podruhé ze zá
zí Semtex, který způsobil stovky mrtvých ložili Klub angažovaných nestraníků fronty Evžen Erban (dlouholetý agent hrobí vyvolanou“ a její cleny za „zběsi
v Británii. Také, že čs. špióni stále první českou občanskou iniciativu. Po
KGB) a JUDr. Zdeněk Mlynář jako zá lé nepřátele v politickém, ideovém
stupce sekretariátu Ústředního výboru
ohrožuji bezpečnost této země.
a mravním bankrotu". Těmto „bankro
čtyři měsíce hrál klub důležitou úlohu
KSČ. Přípravný výbor KANu — přesně tářům“ a „agentům imperialismu a svě
Navrhoval bych, aby čs. exilový tisk vě jako ohnisko demokratického hnutí
ji nevolený wbor pražského klubu - tové reakce“ se někdejší ultrastalinista
noval té madarske činnosti zvýšenou a představoval myšlenkově i organi
představoval jeho předseda, MUDr Jan
Hájek nyní odvažuje radit.
pozornost.
M.A.LIŠKUTÍN začně jedno ze tri tolerovaných, ale
Štěpánek, Jaroslav Langer a třetí oso Ne sice z tribuny kongresu, avšak
seskupeni, - vedle so
Fareham, Velká Británie neuzákoněných
ciální demokracie a K 231 - jež vy
ba, jež není uvedena. Jaroslav Langer v užším kroužku za přítomnosti před
tvářely ipso facto alternativu vůči ve
podrobně líčí teoretické základy, z nichž sedy Socialistické internacionály WillyMAĎAŘI jsou — jako všichni Středo doucí úloze strany,' vůči monopolu mo
sám vycházel, jež na schůzce uplatňo ho Brandta se Hájek dává slyšet, ze
evropané - vysoce inteligentní, pracovi ci Již od první uveřejněné zprávy
val a jež v mnohém předjímaly práci
on v budoucnost sociální demokracie
tý a schopny národ. Navíc už tradičně
hnuti zelených v Německu. Občanské
Ludvika Rybáčka (Literární listy) bylo
ve východní Evropě nevěří. Znovuoživoprojevuji značný talent pro umění public zřejmé, že živelně rostoucí organizace
iniciativy se tehdy na západě snažily vám sociálně demokratických stran
relations To bychom jim neměli závidět,
vymknout
organizačním
mašinériím
po

se musí rozhodnout mezi alternativou
v Madarsku a v Polsku, to je podle ně
nýbrž se raději u nich učit, jak to sami politické strany s pevným programem
litických stran - dnes jsou samy politic
ho pouze věc nostalgie. Politická síla
dělat lépe nez dosud. Že se ovšem zá a ad hoc improvizovanou občanskou
kou stranou. Z těchto teoretických po zítřka v této oblasti ale spíše vznikne
padní veřejnost v posledních letech do iniciativou, jež není spojována myšlen
zic se Langerovi jevila struktura politic ze syntéze mezí západním demokratic
vídá více pozitivního o Maďarsku než kami ani organizační síti. Tato dvojí
ké strany jako nevhodný model pro KAN
kým socialismem a reformním komunis
o Rumunsku, Československu a Jugo možná orientace zůstává nejasná a v
- a tak se mu jeví dodnes, ačkoli za
mem.
slávii - z toho jistě nelze vinit maďarskou tisku byla zaznamenána po prvé Jaro
kládáni politických stran se zatím stalo
propagandu. Ta skutečně nenese odpo slavem Crkou v článku Kam míří KAN?
skutečností v Madarsku i Polsku a ob Tak aspoň jsme se dočetli v mnichov
ském deníku Súddeutsche Zeítung
vědnost za dezolátní poměry v zemích (Svobodné slovo 12.května 1968). Autor
dobné snahy existují v SSSR.Langeroz 23.června. Absurdní divadlo: Hájek
někdejší Malé dohody Je jistě správné,
vo
stanovisko
bylo
jedním
z
mnoha
případně varoval, že dekorativní zástup
před SI o budoucnosti sociální demo
abychom se maďarskými (a nejen ma ci KANu v jakýchkoli orgánech jsou ošid a domnívám se, ze by bylo bývalo men
kracie ve východní Evropě!
ďarskými) záležitostmi v budoucnu více ným úspěchem KAN měl krátké ději šinovým hlediskem, kdyby mimopražské
zabývali; první kroky k tomu jsme už ny, ale jeho dědictví je dosud živé,pro KANy vůbec byly vzaty v potaz. To se
Lísání se, vnucování se politikům, kte
podnikli. Nelze od nás ovšem očekávat,
ré týž Hájek denuncoval jako úhlavní
tože nezávislé iniciativy se objevují nestalo, protože mimo Prahu neexisto
že budeme na Maďarsko hledět brýlemi i v okupovaném Československu vždy
nepřátele „socialismu a míru“, působí
val ani přehled o formálním členství,
sapéra Vodičky; jestliže dlouhá nadvlá znovu a oslabuji monopol moci komu jak Langer správně uvádí. Nicméně se
jistě nechutně. Když ovšem někdo trpí
da komunismu nad střední a východní nistické strany Dnes je registrovaných
na moral ínsanity. třeba to vůbec tak
Langerovo stanovisko uplatnilo v disku
Evropou zanechá aspoň jeden cenný občanských iniciativ osmnáct - a lze je sí s Národní frontou, kde však šlo
nepociťuje. Pocit trapnosti mne nicmé
poznatek, pak je to zkušenost o společ považovat za zárodky demokratického o praktické otázky: o ocenění síly orga
ně vede k otázce, kvůli které tento
ném údělu lidi a národů v celé této oblas hnutí či budoucích politických stran. Ty nizace, o členství v Národní frontě a o
čtenářský list píši:
ti. Buď budeme svobodni všichni, anebo
to organizace nemají však stejné funk perspektivy. Za zavřenými dveřmi ujis Jak je možné, že čs sociální demokraté,
zůstaneme společně pod kutnou. Ale ce jako občanské iniciativy v otevře tili představitelé KANu vedení KSČ, že
žádnému z nas nekyne lepší budoucnost ných společnostech, proste proto, že „nechtějí bojovat o mocenské pozice" kteří se účastňuji prací SI, neupozornili
světovou organizaci a zástupce zabez toho druhého - a už vůbec ne na je sovětský systém nezná občany jako svo (proložil Langer, p.273.), v rozporu
stoup>ených stran na to, s kým mají tu
ho úkor.
s
přesvědčením
asi
40.000
členů
bodné voliče a neposkytuje jim tedy té
podivnou „čest“? Myslím, že bylo jejich
měř žádný operační prostor. Tím se
Po tomto politicky sebevražedném pro povinností netajit před internacionálou,
před dnešními českými občanským ini
hlášeni nabídl hlavní vyjednavač, Zde že si pozvala na kongres spolutvůrce
ciativami rozevírá stará propast, která
. . .OSOBNÉ bych rád viděl víc drobných
vražedného zákona 231/48 Sb a hlav
něk Mlynář, přítomným zástupcům tu
štěpila od začátku KAN, totiž váháním,
zpráviček a komentářů o Českosloven
ního teoretika boje proti „sociáldemokranejvelkorysejší odměnu, již byl schopen
zda se organizace má či nemá poznat - místa na jednotné kandidátce Národ tismu" v Československu, agenta KSČ
sku. Dává to mozaiku informací o tom,
k svému opozičnímu rázu, zda má či
jaké to v česku zrovna je Svým způ
ní fronty, jež zaručovala parlamentní • číslo E-21 (Karel Kaplan: Das verhángnemá pojmout vedoucí úlohu komunis křesla ve volbách. Odmítli kanisté na nisvolle Búndnís, str. 142), který pomá
sobem je to lepší než jeden obsáhlejší
tické strany.
článek zaměřený jen na jeden problém
hal nejdříve rozbíjet Čs. sociální demo
bízenou moc’ Kdepak, vedení KANu se
nebo událost.
PETR KOLÁŘ
kracii zevnitř a pak, za vrcholné perseNejistota o tom. zda hnutí KANu se má ochotně propůjčilo ke kuhandlu po té.
Vancouver, Kanada | považovat za politickou stranu nebo ne
co se vzdalo mocenské soutěže s ko kuce, psal o „pravicových socialistech“

Trapnosti

KANtiléna

Mozaika

J.H.

takzvané vědecké práce, plné mrzkého
udavačstvi. A nejednalo se o přechod
né „pomýleni“ Hájek nejenže přispěl
svými knihami a články ve zdivočelé
stalinštině mírou vrchovatou k atmosféře
teroru v letech nejtemnějších, nýbrž i po
smrti svého vůdce, kdy jiní začali do
stávat rozum, i nadále oddaně sloužil
pražským hrdlořezům. Dokonce ještě
jako „diplomat“ - velvyslanec v Londý
ně - se snížil k udávání politického pro
tivníka na StB (Josef Frolík: The Frolik
Defection. London 1975: Leo Cooper,
str. 67). Je snad zapomenuto, jaké
argumentace - cynicky znevažující stát
ní suverenitu a politická práva čs. ob
čanů - užíval Jiří Hájek po invazi 1968
na půdě OSN v Radě bezpečnosti?
(Gordon Skilling: Czechoslovakia’ s Interrupted Revolution Prínceton 1976:
Pnnceton University Press, str 758).
Byla to argumentace, která podle mé
ho názoru napůl nahrávala invazorovi.
Tak si skutečné kladu otázku, jak o tom
o všem mohli čs. sociální demokraté ve
Stockholmu mlčet
DR. ROBERT F. LAMBERG
Kodaň, Dánsko

Vlastně jsme doufali, že už se v Právu
lidu nebudeme muset k osobě dr. Jiřího
Hájka vracet; polemika před dvěma lety,
která nám byla vnucena lidmi s příliš krát
kou historickou paměti, téma vlastně vy
čerpala. Na přímou otázku ovšem nezů
staneme odpověď dlužni:
Návštěva Jiřího Hájka na kongresu So
cialistické internacionály ve Stockholmu
má celou řadu - dílem rozporných aspektů. Za prvé je třeba konstatovat, že
Hájek - na rozdíl od Rudolfa Batika
a Václava Havla-nebylpozván Socialis
tickou internacionálou, nýbrž švédskou
sociální demokracii, a to po vytrvalých
prosbách a intervencích Skupiny bsty.
Na kongres přijel jako host-pozorovatel
nikoli za svou osobu, nýbrž výslovně, jak
v dokumentaci zaznamenáno, jako zá
stupce Charty 77.
Zda to je vhodné či trapné, to už si mu
sí vyřídit předs tavitelé Čharty 77 mezi sebou: od čs. sociálních demokratů nelze
očekávat, že budou na mezinárodním fó
ru podrývat pozici domácí opozice a prát
špinavě čs. prádlo. Literatura o Hájkově
minulosti je obecně dostupná.
Pro autentického sociálního demokrata,
který pamatuje Hájka ještě z jeho pů
sobení za vrcholného stalinismu, byl po
hled na starce, jenž s tak úslužnou píli
vyhledával v kuloárech SI kontakty s pro
minenty a novináři, poznamenán směsí
útrpnosti a tichého zadostiučinění. Vždýt
nikoli Socialistická internacionála přišla
za svým někdejším soptícím odpůrcem,
nýbrž on sám - na troskách své celoživot
ní marxleninské pověry - vykonal tuto
pout do Canossy, do socdemácké jámy
Ivové.
Je kromě toho třeba si připomenout, že
SI je velkoryse liberální a v podstatě hos
tijako pozorovatele každou instituci, kte
rá o to slušně požádá - od Kongresové
stranyNepálu přes Polisario.ANCa Swapo až k sandinístům, Amnesty international a Skupině Listy. Vcelku bylo le
tos ve Stockholmu rovných 125 takových
hostí kongresu, a to politicky nejpestřej
šího zaměřeni. Proč by nakonec mezi ni
mi nemohl sedět i dr. Jiří Hájek z Prahy?
Jen af se podívá, jak se sociální de
mokraté mají „na smetišti dějin' k světu!
Zcela jiná otázka ovšem je, zdali se host
také dokáže jako host chovat. V tomto
směru máme vážné pochybnosti. Jestli
že totiž Hájkovy výroky citované v Súd
deutsche Zeítung jsou skutečně auten
tické, pak v nich lze spatřovat jen
neslušný, hodně primitivní pokus o tor
pédování návratu maďarských, polských
a československých sociálně demokra
tických stran k plnoprávnému členství
v Socialistické internacionále.

Náš citát
.... Jak hlásí zprávy západoevropského
tisku z počátku března t.r., usneslo se
COMISCO na svém posledním zasedání vy
tvořit znovu 'socialistickou internacionálu’,
která bude pochopitelně tak málo socialis
tická a tak málo internacionálou, jako jsou
socialistickými internacionalisty američtí
bankéři a jejich evropští přislunovači. Ať
má jakékoliv jméno tato zpotvořená nová
'internacionála', snaží se dělat čest svému
americkému patronu.“
.... V dnešní době, kdy jedinou reálnou opo
rou buržoasie západní Evropy jsou dolaiy
a americké zbraně, / - / přiskakují jí ku po
moci pravicoví socialiste frázemi o nutnos
ti světové jednoty' nebo aspoň 'evropské
jednoty'. Vedle oblíbených buržoazních
žvástů o 'křestanské civilizaci’ nebo’ svo
bodě’ a 'demokracii' přispívají do zásoby
obehraných hesel požadavky 'humanity'
a 'sociální spravedlnosti’.“
„...Dnes socialistické strany ve všech ze
mích jsou hlasatelkami nejšílenějšího zbro
jení. / - / Pravicoví pohlaváři sociální de
mokracie jako Attlee, Spaak I konečně
Trygve Lie se ochotně propůjčují k úloze
agentů protisovětského bloku, vystupují
s nejhnusnějšími pomluvami a připravují
ozbrojený útok proti zemím socialismu I li
dové demokracie."

Jiří S. Hájek
(„Od revisionismu k přípravě války".
Tvorba 6.7.1951)
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MORAVÁK 38/182/90, SŠ, rozved. , pohled
ný, býv. aktivní sportovec, pracovitý, tč. v SRN.
híedamilou. sportující, inteligentnípartnerkupříměřeného věku se smyslem pro rodinu, „Začít

znovu kdekoliv" 9337

RÁD SA ZOZNÁMIM s jemnou, venacou že
nou z kruhu krajanov. Som tmavoblond 26/180
s německým štátnym občianstvom. „Společná

cesta životem“ 9338

ENGINEER + TRADESMAN, zdatný, kultivo
vaný, lyžař, hledá partnerku (30 - 40) do Ka
nady nebo na sever USA. „Sportem ku zdraví“

KRAJANSKÉ STŘEDISKO DĚNIA ŠPANĚLSKO

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 elektrotechnr
ce a autoopravárenství? Čekám v Německu.

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

„Zaplatím“ 9202
SLOVÁK, 20/177. blond, pracovitý, nefajčiar,
čakajúd na azyl, hládá Čechoslovačku s ame
rickým alebo německým občianstvom. Prosím
foto - vrátím. „Pre všetko“ 9205

ase

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
SLOVENKA 45/168 plnoštíhlaso 17ročnýmsynom by rada našla dobrého mažela a priatela
pre syna v novom svete. „Zdravotně sestra"

9301

MORAVANKA 36/161 s rakouským občan
stvím hledá kamaráda se smyslem pro humor.

„Austrálie není podmínkou" 9302
ZABÝVÁM SE celostní terapií a hledám celost
i v životě, proto odpovídající JIN, ženu do 40
let, kteráje „ráda bohyní i děvkou". Prosím fo
to. Zn. „Tantra i plzeňské“ 9303
ROMANTICKÝ SŠ 38/187. sportovní, s něm.
obč., hledá vysokou, štíhlou a milou dívku, nej
raději zabývající se profes, hudbou, ale není
podm; zájmy: sport, kultura, cestování. Prosím
loto. „Kraj Regensburg" 9304
Hledáme dívky, které mají rády psy a přírodu
Jsme dva pohlední a osaměli Cecnoameričaníj_ 22/190/75 a 29/187/70, žijící v Bostonu.
Příští rok se postěhujeme na vlastni pozemek
trénovatdostihové chrty. Odpovědi i jednotlivě.

„Chrti jsou krásní“ 9305

SLOVÁK 20/177, pracovitý, nefajčiar, tč. v Rakúsku čakajúci na interview na US-ambasádě,
hladá CS-Američanku k manželstvu, „od San

Franciska až k Bostonu“ 9306

JE Ml PATNÁCT, žiji v Praze, učím se 1.ro
kem v oboru kuchařka-servirka, a ráda bych
si dopisovala s českým chlapcem odkudsi

dalekého světa“ 9307

MUŽEt KTERÝ MÁ RÁD HORY i kulturu hle
dá Česka (49) žijící v zemi javorového listu.

„Nic není podmínkou“ 9308
ČEŠKA 40/160.16 let v SRN, hledá muže bez
závazků do 45 let, který rád cestuje a má smysl
pro humor. Hessensko není podmínkou. Foto
vrátím nebo vyměním. „Společná dovolená?

9309

PŘÍSNÝ A ZÁSADOVÝ 38/177/80, so zrnyslomprevšetkočorobíživotzadúšajúcimanesmierne krásným. Ako voda z_prameňa, chcem
naplnit' dlaně ženy. „Múdrej zeny“ 9310
PÉKNÁBLONDÝNAŽijícivPraze,42/162,VŠ.
rozv. bez záv.j se zájmem o kulturu, cestová
ní, hudbu a vaření, by se ráda seznámila s upř.
partnerem „z blízkého okolí" ve věku 42 - 50
let v zajišLpostavení. „Smysl pro humor“ 9311
SYMPATICKÁ MORAVANKA 39/165/60, SŠ.
žijící ve Vidni. se zájmem o kulturu, cestování
a cizí jazyky by se ráda seznámila s klidným
intel. partnerem se zaj. existencí ve věku 40 50 let pro společné podnikání. Foto vítáno. „Ví
deň a okolí“ 9312
STŘEDOŠKOLAČKA dosud v Čechách, štíhlá
25/170/57, hledá spolehlivého partnera se
smyslem pro humor. Zájmy: sport, vařeni,hud
ba, cestování. Prosím loto. „Nejraději ze zá

moří“ 9313

HLEDÁM INTELIGENTNÍHO partnera, spor
tovní typ mezi 40 - 50, který také už nechce
být sám. Jsem VŠ 42/165, rozv..žiji v Kanadě.
Šanci mají pouze rozvedeni nebosvobod. mlá
denci z Evropy. USA. Kanady, Austrálie nebo
Nového Zélandu. „Ve znamení Iva, býka nebo

vodnáře“ 9314

PRE MOJU MATKU, 59/164, vdovu s vysokošk. vzděláním, nefajčíarku, tč. nehovonacu
anglicky, dohovonacusa německy a maďarský,
s terajsím pobytom u mňa, híadam charakterného intelektuála ako partnera hlavně na ce
stování a potulky přírodou. Finančně je
zabezpečím, yijem v Torontě“ 9315
ČEŠKA 49/165 ve Švýcarsku hledá přítele,
který je „také sám" 9316
KTERÁ ŽENA s německým státním občan
stvím vymění pohodli osamělosti za zajímavé
přátelství s mym tátou, muzikantem a intelek
tuálem z Prahy. 53/175? „Dcera z SRN“ 9317
ŠEDESÁTILETÁ ŽENA s 23letým synem, oba
v Německu, hledají přátelství krajanu z daleka
i blízka, kterým nevadí, že „nejsme motonzo-

váni“ 9318

VODNÁRKA 33/160 SŠ by Sa chcela zoznámil s kultivovaným, existencne zabezpečeným
mužom pre spoločnu budúcnost. „Nový zacia-

lok" 9319

VELMI AKTÍVNA 34/162 čaká na podnikavé
ho, samostatného muža do 40 rokov. „Nefaj

čiar- 9320

MIREK 33/180/70 hledá příjemnou dívčinu pro
dny všední .nevšední, poslech rockové hudby,
společné koncerty a cestováni. Jsem z USA
a plánuji j_aro v Evropě Jen vážně „Velmi ci

tově založenou" 9321

HEZKÁ MODROOKÁ blondýnka, 18, žijící blíz
ko Prahy, by si ráda dopisovala s krajanem za
účelem vážného seznámení. „Soňa" 9322
TÁTA 34/175 s patnáctiletou dcerou ve vlast
ní péči hledá fajn ženu a kamarádku v Kana
dě nebo i jinde. Stav, národnost ani vzděláni
nerozhoduji, dítěvitáno. Čekám v Rakousku od
1.1.89. Foto rád vyměním. „Společně žít a smát

se" 9323
OSMATŘICETILETÁ s 18měs. dcerou hledá
muže obchodního ducha. Vesele i vážně. „Od

kudkoliv" 9324
VEDOUCÍ HORSKÉ CHATY v Krkonoších. 36,
by se rád oženil do západního Německa se ští
hlou dívkou světlých vlasů. „Čestný, šikovný

a upřímný“ 9325
MLADÝ SKORORAKUŠÁK žijící ve Vidni. jit
té zaměstnání, hledá touto cestou z nedostat
ku jiné příležitosti štíhlou dívku do 35 let.

„Neodpovídejte všechny najednou!“ 9326

HEZKÁ ČEŠKA, vzdělaná a elegantní, tč.
v Mnichově, hledá milého a hezkého společníka-tanečníka (nejraději hubeného dloubána
28-35iet). kluka, který je v jádru citlivý, ale na
venek tak trochu.. „frajer, hejsek, pásek “ 9327
BLONDÝNA 26/178 SŠ, rozved, s pětiletým
syném, zatím ještě v Česku, hledá partnera pro
nový život kdekoliv. Seznámeni vítáno „při vzá

jemných návštěvách" 9328
NEZÁVISLÁ, SAMOSTATNÁ Češka, žijící 10
let v Austrálii, hledá přítele mezi 35-45 lety
kdekoli „v západní Evropě" 9329
UNIV.PROFESOR v pracovní době, o víken
dech a prázdninách chalupnik a spisovatel, hle
dá ženu do hedvábí i kanafasu. Jsem netypický
Čech-Američan (bez TV), evangelík, 56/176/84
bez závazků. Zn. „Hájovna v N.H.“ 9330

MANŽELÉ (34), tč. v Německu, by si rádi do
pisovali s českou rodinou z USA nebo Kanady.

„Věk nerozhoduje’ 9331

ABSOLVENTKA VŠ 26/160 německého pů
vodu, dosud žijící v ČSSR, hledá partnera, kte
rý jí naučí (nejen) lyžovat Přednost z Evropy,
fotka vítána. „Olomouc“ 9332
VÍM, ŽE JSI. Jenom nám náhoda zatím neGřála spolu se seznámit Žiješ v Kanadě nebo
ISA, jsi inteligentní, sympatický, hodný
a pohledný nekuřák se smyslem pro fair plav
-proto Tě ráda pozná hezká tmavovláska, SŠ
28/170 z ČSSR „Už chybí jenom krůček, tak

neváhej! “ 9333

PODNIKAVÝ PRAŽÁK (Ing) 34/182 Žijící
v SRN (NRW), bez závazku, se zájmem o ces
tování, sport, hudbu, přírodu a vše krásné hle
dá milou Češku obdobných zájmů. Prosím foto
- vrátím. „Dokaž mi svou existenci!' 9334
KDO POMŮŽE 44leté Moravance s pětiletým
synem, bez azylu? Ještě nejsem rozvedená

„Sňatek třebas i formální“ 9335

RÁDA SE SEZNÁMÍM s hodným a inteligent
ním mužem z Kanady nebo USA za účelem
sňatku, příp. i rodiny. Jsem tmavovlasá38/16l
s maturitou nekuřačka, štíhlá a pohledná, bez
závazků. „Žiji na Moravě" 9336

SLOVENKA, 60, žijící v Praze ráda by si do
pisovala se starším mužem v zámoří. Čeká
mne cesta do USA v příštím roce, proto hle
dám krajana, který by mi mohl dělat průvodce
při návštěvě Ameriky. Pište na adr.: Helena
Jurova, U družstva Ideál 7, CS-140 00 Praha
4 Nusle. 9209
NA JDE JEŠTĚ 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, urněnie, přírodu a cestovanie, tč. žiiúca v SRN hlá
dá priateía - partnera v Austrálii alebo v Amerike. „Spoločné štástie" 9211
ŽIJI V USA a rád bych poznal inteligentní že
nu 38-45letou se smyslem pro humor, pro spo
lečný vandr životem.^ USA i z Evropy“ 9213

PRO SVOU MÁMU, 41/178 VŠ, mluvící dob
ře německy (zatím v ČSSR) hledám upřímné
ho muže. Žiji ve Švýcarsku a nechci 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 tíží“ 9216
SLOVÁK 35/185/85 žijúa na penzióne
v Rakúsku s 9ročným synom hladá prijemnú,
sympatická mladú ženu pre společný život v tro
jici. Dieťa rád uvítám. „Verím na dialky‘9217

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

KDO POMŮŽE SŇATKEM najit nový domov
v Německu Moravákovi (SŠ, 25/178), tč. žijí
címu ve Švýcarsku? Nevyhýbám se lásce a vá-

Kdo zná adresu?
NEZNÁMO KAM se podle údajů pošty
odstěhovalo 16 našich čtenářů, kteří
nám. bohužel, zapomněli oznámit no
vou adresu. Jedná se v Německu o Irene Fischer, Josefa Janáka, Antonína
Korba. Věru Knaup, Leny Martínkovou,
inž. Vladimíra Mrtvého, Petra Schillera,
Radka Tkacíka, Kamila Tůmu a Jindři
cha Ziku, ve Švédsku o dr Vítězslava
Lotu, v USA o Jiřího Jánského a v Ra
kousku o Karla Hlobila, Julia Chovance,
Radima Křenka (má u nás odpověď na
inzerát) a Janu Polanskou (dvě odpo
vědi na inzerát) .
MUDr.FRANTIŠEK ĎATEK, který odešel
z ČSSR v roce 1983, nechť se laskavě přihlá
sí na adr. Jana Kolářová, 3. West Bovlston Dri
ve, Worcester, MA 0 1606, USA. Prosím
upozorněte ho na tento inzerát.
MIROSLAV KOZEL z Mnichova: Napište, pro
sím, do Španělska nebo si vyžádejte adresu
v administraci. A nezapomeňte Vaší adresu.

„Kloten".

HLEDÁM PŘÍTELE Jaroslava Bečku z Če
ské Třebové, který bydli v New Yorku. Případ
né upozorněni odměním. Pište na adr. Milan
Svána, 9662 Maureen Drive #9, Garden Grove, CA 92641, USA, nebo zavolejte natel. (714)
530 63 59
STANISLAVA CHALUPKU, pravděpodobně
v USA híadá Betka z Trenčianskvch Teplíc, tč
v SRN. Prosím upozorníte. „OA Trenčín 1944“
HLEDÁM dr. Jiřinu Hovorkovou (jméno za svo
bodna). která se provdala po roce 1968 do
USA. „Jawa Minor“
KAMARÁDA Ladislava Dolského, žijícího sro
dinou v USA od r. 1980 nebo 81, hledá Václav
H.. kdysi Avia Praha. „Šumava"

Čtyř- až šestinásobné zvětšení kapitálu!
Zamýšlíte podnikat? Chcete si za nízkých úrokových sazeb peníze
půjčit a na vysoké je ukládat?
Švýcarské bankovnictví a pojišťovnictví skýtá nejvyšší možnou zá
ruku solidnosti a bezpečí. Nejsme vázáni žádnou společnosti: může
te se spolehnout, že Vám objektivně poradíme spojení, které je pro
Vás osobně ne/vyhodnější
Velice záleží na tom, do jakých rukou se dostanete, kam sahají
možnosti příslušného pracovníka.
Znáte desatero výhod POJIŠTĚNÍ VAŠEHO KAPITÁLOVÉHO SPO
ŘENI VE ŠVÝCARSKU? Víte jak splátky z ciziny do Švýcarska
platit, jaká skladba pojistky je pro Vás osobně nejvýhodnější?
Rádi Vám vše vysvětlíme v naší mateřštině, rádi Vám neutrálně po
radíme.
yáš Hubert Pazdera

fůr Versichetungs-, Finonz- und Unfemehmensberofung
S0W'e lmmobllienr,andel und Vermitllung

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 Cechy a Slováky, kteří se rozhodli usadit v Rakousku, existuje naše
informační a poradenská služba už řadu let. Poradíme Vám, jak to
zařídit, aby vaše auto dostalo bez problémů rakouskou poznávací
značku. Sdělíme Vám detailně, jaké jsou Vaše konkrétní nároky ve
státním sociálním zabezpečeni. Dozvíte se. jak se dají nahradit ztracená
léta sociálního pojištění z Československa. Povíme Vám, jaké jsou
podmínky pro získání půjčky a na co je třeba dát pozor při hledáni bytu.
Zprostředkujeme Vám právní pomoc pří otvírání lékařské praxe či
zakládání firmy. Poradíme Vám. jak se orientovat v rakouských
daňových předpisech a jak získat daňové úlevy.
Specialistou pro řešení Vašich problému je

Mag. Zdeněk Motloch
Hauptstr. 29/26, A-2332 Hennersdorf, tel. (02235) 815 67
žím si přátelství, jednám .na rovinu": pro případ
střízlivé formální dohody nabízím odménu4000
DM „Čestné jednáni“ 9108
PŘÍTELKYNIa kamarádku pok možno z Hessenska (není podm.) hledá SŠ 26/190 „Nejra
ději zůstat svobodný na věčné časy “ 9121
STAVEBNÝ TECHNIK 33/197. bez závázkov.
žijúci v USA. so všestr. záujmami, rád sa zoznámi so športovo založ, vys. a štíhlou ženou
medzl 18-28 r. nar. v znamení Strelca (nov.dec.). Nájdem ta touto formou kontaktu pre
spoločný život? Foto vyměním alebo vrátím.
..Střelec hládá strelkyňu“ 9129

OSAMĚLÍ KRAJANIA - pensisti/pensistky ži
júci mimo vlasti - ak máte záujem o spoločnú dovolenku za účelom nadvázovania
známosti, pište na zn. „Optimista“9130
KDO POMŮŽE SŇATKEM dvacetiletému, kte
rý žije v Německu bez azylu? „Hledáníjisto
ty“ 9136
ČECH VYŠŠÍ POSTAVY, 30. hledá upřímnou
partnerku, nejraději v Kanadě. Stav, národ
nost, vzdělám ani věk nerozhoduji. Foto rád
vyměním. „Jen vážné nabídky“ 9144

PRO MAMINKU V ČSSR, 45. učitelku, mír
nou a pracovitou, hledám životního partneraAmeričana s alespoň částečnou znalostí
českého Jazyka. Pouze vážné nabídky .Dce
ra z USA"9145
STUDENT VŠ V ČSSR, sportovní typ, hledá
dívku k dopisováni odkudkoliv. „Německy, čes
ky. částečně anglicky" 9146
TATÍNEK S DÉTMI hledají zlatou mámu se
smyslem pro uměni a podnikání. „Arizona od
Mrstika. USA" 9147
NEHEZKÝ VDOVEC 35/162 s dvěma syny
(12 a 15) hledá upřímnou dívku, která neče
ká na pnnce z pohádky. Ozveš se mi? Mlu
vím česky, maďarský, polský, srbochorvatsky,
anglicky. „ŽijrV USA" 9151
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
ŽIVOTNÍ PARTNERKU hledá SŠ 38/176
žijící v ČSR. se smyslem pro humor, odkud
koliv ze záp. Evropy, dítě není překážkou.
"Chci se zbavit samoty" 8419

SLOVÁK, SŠ 19/179. čakajúci na rak azyl
hládá sympatické priatelku do 25 rokov.
Foto vítané Odpoviem všade" 8422

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

SEZNAMOVACÍ INZERÁTY jsou bezplatná
služba, kterou poskytujeme našim osamě
lým předplatitelům — je zahrnuta v uhra
zeném ročním předplatném Práva lidu,
které činí 20.- DM Pro nečtenáře PL činí
poplatek za 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 financování na
50% ceny, výborná možnost celoroč
ního pronájmu.
Info: Agentur Pazdera, CH-8008 Zú
rich, adr. a tel viz plošný inzerát.
NA PRODEJ: Menší 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 podpivníčena. Pri dome je dvojizbová chata a záhrada. Celá plocha pozem
ku - 10 árov. ZN. „Dohoda“
NA PRODEJ: Studio La Pedrera32 m2. nové,
nezařízené, jen s lednicí, v krajanském stře
disku DENIA. „Pro nemoc“
SOUKROMOU VILU v Praze, s pozemkem mi
nimálně 10 arů. koupím _za DM"
MYSLIVNA NA VYSOČINĚ, renovovaná, jednoposchodová. prostorná s velkou zahradou,
voda, elektřina, obklopena lesy, koupáni na
blízku. se prodá „za valuty".
PĚKNOU CHATU k celoročnímu bydlem u Sá
zavy 30 km od Prahy - ústř. topeni, garáž, za
hrada, les, řeka - prodám za „DM 60.000,-“
NABÍZÍME KRÁSNÝ, komfortní rekreační dům
ke koupi za marky nebo dolary pro příbuzné
v Československu. 50 km od Prahy směr Plzeň,
se zařízením, krásná poloha, velká zahrada.

„Vysoká kvalita"

Pojištění
ODBORNÉ, NEZÁVAZNÉ, SERIOZNĚ pora
dí našim krajanům ve Švýcarsku v jakýchkoliv
pojištovacích otázkách Karel Kukal, ELVIA
- Versicherungen, Hungerbergstrasse 27/16
CH-8046 Zúrich, tel (01) 209 54 94
SERIÓZNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEHO DRUHU ve
Spolkové republice Německo: Zdeněk K ed ■
routek, Kurfůrstenstr 16. D-8034 Germering bei Múnchen, tel. (089) 841 40 18
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ pojistíme řidičům z po
volání i amatérům. Informace: Agentur Pazde
ra. Kreutzplatz 20, CH 8008 Zúrich , tel (01)
932 32 22.

STOPROCENTNÍ
— a okamžité financování nemo
vitosti (bytů, domů, pozemků,
firem);
— zajištění v případě nemoci, ne
zaměstnanosti, stáři, pracovní
neschopnosti;
— půjčky a pojištění všeho druhu
nabízí: Zdeněk Kedroutek, Kurflirstenstr. 16, D-8034 Germering bel
MUnchen, tel. (089) 841 40 18
ČAKÁTE NÁVŠTĚVU z Českosloven
ska alebo iného státu? Iste Vám pride
vhod možnost výhodné uzavriet ne
mocenské a úrazové poistenie (níe je
věková hranica) Informujte sa na adr
Vladimír Sýkora, 5 Bertine Street, Bellingham, MA 02019, USA. tel. 508-883
3642. Služba 24 hodin denne, 365 dni
do roka.

Nabídka služeb
SVATBA, PLES, narozeniny, k tomu musí být
muzika k poslechu i k tanci, muzika od profikalGEORGIE 1-Mann-Profiband,tel. D(0231)
51 64 63.
ČESKÝ ŠTUKATÉR restauruje a doplňuje
starý, zanedbaný štuk. Vytvářím též nový
s vlastními motivy. Pracuji levně, 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 okolí.
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

Dr. med. Petr Hanák, odb. lékař pro psychia
trii a neurologii, akupunkturu, PLK Bad Schussenned, priv : Ůhlandstr. 2, D-7953 Bad Schussenried. tel. (07583) 20 09

MUDr.Vlado Lipták, odb. lekár pre vnútome
choroby, Zelinkagasse 12. A-1010 Wien, tel.
(0222) 533 58 34
Dr. med. Katarina Matěj, dětská lekárka, Kolner Str. 28, D-5600 Wuppertal 1, tel. (0202) 42
1500
MUDr. Aleš Novotný, odb. ženský lékař, zá
stupce šéflékaře gyn. porod, odd. v D-8180
Tegernsee, 50 km od Mnichova. Tel. (08022)
401 /nemocnice/.
MUDr. Stanislav Štěrba, univ. doc.. odb. 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 ď Spira, Neusser Str. 2. D-5000 Kóln
I.Tel. (0221)72 77 64.
MUDr Jarmila Vašíčková, dětská lékařka,
MUDr. Luděk Vašíček, praktický lékař.
Šchulstr. 20, D-7176 Braunsbach, tel. (07906)
595
Dr.med. Světomír Wolf, odb. lékař pra dermatologii 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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UŽ 50 LET „VOLÁ LONDÝN“
(a pořád ještě neochraptěl!)
Jen tři dny poté, kdy britská vláda vypověděla válku hitlerovskému Němec
ku, ozval se po prve 6.záh 1939 večer z londýnského rozhlasu český hlas,
který přečetl poselství britské Labour Party československému lidu. Koneč
nou formulaci tohoto prohlášení vypracoval vedoucí představitel parlament
ní frakce dělnické strany, poslanec A.Greenwood. Toto první hlášení v čes
ké řeči z Londýna přečetl redaktor Josef Kosina, který v té době zastupo
val československé odborové hnutí u britských odborů.

Prohlášení adresované českosloven
ským pracujícím bylo vysíláno nejen
v češtině, nýbrž i v jiných západoerop
ských jazycích. Na nem bylo pozoruhod
né především to, že vyšlo z iniciativy
Labour Party, která až do počátku vál
ky byla rozhodným odpůrcem válečných
príprav a mnoho čelných představitelů
této strany patřilo k významným zastán
cům míru doslova za každou cenu Je
stliže tedy právě tato strana rozhodla
formulovat provolání k národu, který se
stal první oběti mnichovského diktátu,
je její postoj tím významnější hned v prv
ních hodinách války
Prohlášeni se obracelo na .všechen lid
Československa", tedy nejen na obyva
tele protektorátu, ale také na obýváte
le tehdejšího Slovenského štátu:
Voláme z Londýna do Prahy a Bratisla
vy, voláme k celému československému
národu a především k jeho dělnictvu
a všem pracujicím Vaše tragedie ote
vřela světu oči a svět je povinnen
napravit křivdu, která se vam stala.
Anglická strana práce přijala zásadu ob
noveni Československa a svobody čes
koslovenského národa Posiláme čes
koslovenskému národu a zvláště jeho
pracující třídě bratrský pozdrav. '
Bylo to vlastně první veřejné prohláše
ni důležitého bntského politického čini
tele, že osvobození Čechů a Slováků
je jedním z cílů této války Bylo formu
lováno velmi optimisticky:
.Hodina vašeho osvobození ie blízká
Britská dělnická strana prohlašuje, že
Češi a Slováci, kteříjsou nyní pod želez
nou patou Hitlerovou budou brzy zase
svobodni.'

Co bylo předtím
Anglie a Francie byly ve válečném sta
vu s Německem od jedenácté hodiny
dopolední 3září 1939 Britská roz
hlasová společnost vysílala ihned Chamberlainovo prohlášeni k německému li
du. v němž rekapituloval události
posledních dnů a snažil se dokázat, že
vypovězení války způsobil především
Hitler, který nechtěl dodržet jediné slo
vo dané svým partnerům při mezinárod
ních konferencích. Tento Čhamberlainův
projev byl nepřímou formulaci britské
válečné propagandy proti Německu:
.V této válce nebojujeme proti vám.
německému lidu, vůči němuž nemáme
pocitu hořkosti, ale proti tyranskému,
proradnému režimu, který zradil nejen
svůj vlastní lid, ale celou západní civili
zaci a vše to, co vy a my pokládáme
za drahé".
Britský rozhlas měl již dřívější zkušenos
ti s vysíláním pro zahraničí v cizích ja
zycicn. Bylo to především vysílaní
v arabštině, které mélo odporovat pro
pagandě fašistické Itálie Vysílání pro
Evropu začíná teprve krátce před mni
chovskou konferencí, kdy názory Chamberlaínovy vlády jsou vysílány v překladu
do némciny, italštiny a francouzštiny.
Ovšem soustavná organizace zahranič
ního vysílání začíná teprve po vypuknu
tí války.

A co bylo dál?
Tak se tedy počátkem záři před pade
sáti lety poprvé ozval český hlas na vl
nách britského rozhlasu Formální za
hájení pravidelného vysílání Britské roz
hlasové společnosti - BBC - pro
československé posluchače bylo svěře
no Janu Masarykovi, který po Mnicho
vě žil v Anglií, když se musel vzdát
vyslanecké funkce a byl považován bntskými úředními kruhy za nejváženéjšího
představitele Československa ve Velké
Britanii.
Postupem doby se pravidelné vysílání
pro posluchače v Československu sta
lo nedílnou součástí kulturních i politic
kých styků mezi oběma zeměmi, i když
v době války jen v rámci politického
válečného úsilí U příležitosti tohoto vý
ročí chci připomenout, jak to vlastně za
čalo; o poválečném vývoji až do dneš
ních dnu povi více brožura, kterou prá
vě vydala BBC v Londýně.
Nechci psát historii rozhlasového vysí
láni z Londýna, chci spíše zaznamenat,
co mi vyprávěli kolegové, kteří působoli od samého začátku v čs.redakci BBC
Vůbec první dva hlasatelé - redaktoři
českého původu bylí dr Přemysl Papír
ník a Josef Kosina Dr Papírník praco
val již předtím několik let v Anglií jako
dopisovatel pražské Národní politiky

a byl dobrým přítelem vyslance Jana
Masaryka, který ho také pro práci v BBC
doporučil. Josef Kosina přišel do Anglie
jako londýnský zástupce Odborového
československého sdruženi v Meziná
rodní odborové ústředně. Byl známý
anglickým odborářům a labouristům,
kteří ho také do redakce doporučili
Pravidelné každodenní pořady byly vy
sílány po několik měsíců jen v čestine
Rozhlasové příspěvky ve slovenštině by
ly jen příležitostné a teprve od polovi
ny roku 1940 byly vysílány ve sloven
štině dva stálé programy týdně Pořa
dy pro posluchače na Podkarpatské
Rusi byly jen ojedinělé. Zatímco z počát
ku byly jen dva patnáctiminutové pořa
dy denne, koncem války vysílal Londýn
pro Československo jedenáct pořadů
denně o celkové délce 140 minut. Vět
šina těchto vysíláni patřila pravidelnému
dennímu zpravodajství. Bntský rozhlas
vždy zastával názor, že zprávy musí co
nejvěměji zachycovat skutečny stav vě
cí bez ohledu na to, zda obsah zpráv
je příznivý nebo nepříznivý.

Co říkají pamětnici
Poměrně nejvíce záznamů o válečném
vysílání z Londýna obsahuje kniha pa
mětí Prokopa Drtiny .Československo,
můj osud“ V úvodu k příslušné kapito
le autor říká, že by bylo možno napsat
zvláštní studii o morálně politickém vý
znamu tohoto vysílání. I když sám uvá
dí hodné podrobností, přece jen mám
dojem, že jako on, tak i jiní autoň za
chycující působení čs. exilu za války si
dot>ře neuvědomili funkci zahraničního
vysílání britské rozhlasové stanice. Ta
jemník prezidenta Beneše, dr Eduard
Táborský, zaznamenal ve svém váleč
ném deníku zahájeni pravidelných vysí
láni pro Československo z Londýna poz
námkou: .Konečně tedy máme tribunu,
s niž je možno domů mluvit. Je to vel
ká věc, i když je to pod anglickou censurou.“
Zřejmě tehdy nepochopil, že rozhodnutí
britského ministerstva zahraničních vě
cí pověřit BBC vysíláním pořadů pro po
sluchače v Československu určitě ne
bylo motivováno snahou dát exulantům
nějakou .tribunu“ Proto redakce pořa
dů vysílaných pro všechny zahraniční
posluchače zůstala po celou válku v ru
kou zkušených novinářů a rozhlasových
pracovníků - vesměs britských občanů.
Přirozeně, jednotlivé redakce spoléhaly
na spolupráci překladatelů a hlasatelů
ze zemi, pro néž se vysílalo Proto ta
ké první vedoucí československé redak
ce BBC, Elizabeta Barkerová, spolupra
covala s anglickou novinářkou Sheilou
Grant-Duffovou, autorkou mnoha člán
ků a brožur o předválečném Česko
slovensku
Prokop Drtina ve své knize zazname
nává, že redakci zpráv a komentářů
měla v rukou výhradně ústřední anglic
ká redakce BBC a ji podřízená, rovněž
anglická, redaktorka cs sekce Čecho
slováci, zaměstnaní v BBC nebyli podle
Drtiny nástroj československé politické
emigrace, nýbrž zaměstnanci Britské
rozhlasové společnosti se všemi povin
nostmi z toho vyplývajícími. Dodává, že
musili být poslušní příkazů anglických
představených a naopak nemohli přijí
mat jiné, někdy i opačné příkazy čes
koslovenské tiskové a rozhlasové služ
by V tom má autor knihy jisté pravdu
a právě tato skutečnost se stala během
doby hlavním důvodem ke sporům me
zi redakcí BBC a představiteli přísluš
ných orgánů exilové vlády K tomu chci
předem poznamenat, že k získání de
finitivy jako zaměstnance BBC bylo po
třeba britského občanství ještě i mno
ho let po válce Měla to být jakási zá
ruka loyalíty.

Exekutiva pro
politické válčení
Britská vláda si byla dobře vědoma, že
bude třeba soustředit propagační úsilí
po dobu války v rukou nějaké perma
nentní instituce Na popud Churchilla
byla tedy ustavena Exekutiva pro politic
ké válčeni. V roce 1940 byl jmenován
jejím generálním ředitelem Robert Bru
če Lockhart. O soustavném anglickém
dozoru nad všemi zahraničními vysílá
ními hovoří Bruče Lockhart podrobně
ve svých pamětech - v díle Přichází
zúčtováni. O úkolech tohoto zvláštního
poradního orgánu britské vlády píše

.Naše činnost kromě naši tajné agendy
se týkala vvsiláni rozhlasem a roz
šiřováni letáků S výjimkou krátké pře
stávky pro údržbu, vysílalo se dnem
i noci. Každých 24 hodin vyšlo 160.000
slov do éteru ve 23 jazycích. 22% to
hoto úhrnu, přes milión slov týdně, šlo
do Německa Byl to snad příliš vysoký
poměr, neboř po mém názoru ne/lepsí
práce evropské služby BBC se dělala
v obsazených zemích.“
O tom. jak se má postupovat při .politic
kém válčení". Bruče Lockhart říká, že
by bylo možno psát eseje o rozdílech
mezi otevřenou propagandou a politic
kým válčením. To není pro něho ani
přesnou vědou, ani zvláštním uměním
K tomu dodává: „Jako služka oficiální
politiky a vojenské strategie závisí na
výpočtech a omylech vlády. Zároveň
musí být jemné a mít instinktivní cit pro
živel náhody v lidských věcech Přede
vším musí občas jednat s velikou rych
lostí, aby zabilo nepřátelskou lež, kte
rá by jinak mohla natropit mnoho škod."
To byly v hrubých rysech směrnice, po
dle kterých tato Exekutiva radila vedou
cím redaktorům BBC jak komentovat
denní události Bruče Lockhart ve své
funkci sotva asi tušil, že se po válce
stane na sedmnáct let pravidelným
komentátorem mezinárodních politic
kých událostí právě pro československé
posluchače.
Jedna ze základních zásad formulace
zpráv a komentářů byla vždy maximál
ní míra objektivity. Každý z posluchčů,
který znal ještě jiný než svůj rodný ja
zyk, mohl si poslechnout vysíláni v té
řeči a zjistit, ze obsah je identický Byl
to velmi důležitý psychologický důkaz
pravdivosti
Právě tato .objektivita"
a .slušnost" rozhlasových vysílání byla
vždy hlavním terčem útoků ze strany
těch, kterým byla nepohodlná, ať to by
lí nacisté jako Goebbels, kolaboranti ja
ko Emanuel Moravec, nebo pováleční
sovětští ideologičtí odborníci jako Panfilov, Artemov nebo Semjanov V době
války bylo hlavním cílem psychologic
kého ovlivňování demoralizovat nepříte
le, podlomit jeho světový názor a viru
v jeho učeni a konečne předložit mu
jako alternativu to. co BBC má podle
své zakládající charty hlásat - .ideály
humanitní demokracie“. Možná, že to
snad zni trochu bombasticky, jenže BBC
musí nezbytně obrážet ve svých pro
gramech britské veřejné míněni, tedy
různost názorů a určitě ne jen oficiální
hledisko vlády

Válka i vysílání
pokračují
Až do roku 1943, kdy rozhlasový porad
ní sbor, ustavený exilovou vládou byl
pověřen přípravou zvláštních programů
uváděných jako „Hlas svobodné repu
bliky", vedoucí anglická redaktorka
čs sekce BBC zůstávala odpovědna za
všechno, co bylo vysíláno z Londýna
v češtině nebo slovenštině. Rozhodnutí
dát větší volnost tomuto exilovému roz
hlasovému orgánu teprve až v roce
1943 bylo považováno za jakýsi projev
nedůvěry, protože jiné redakce, připra
vující vysílaní BBC do spojeneckých ze
mi měly už dávno větší míru redakční
volnosti. Anglické vedení čs redakce po
važovalo za důležité, aby posluchači
v Československu byli jasně a zřetelně
informováni o tom. která hlášení
a komentáře z Londýna jsou autentic
kým projevem britských názorů a která
jsou vydávána jménem čs exilové vlá
dy Podle názoru vládnoucího roz
hlasového sboru toto rozdělování neby
lo nutné, protože všichni posluchači
v Československu budou pojímat coko
liv vysílaného z Londýna za projev au
torizovaný exilovou vládou, která má pl
nou podporu Britů. A tady musím za
znamenat osobni poznatek, že jako
pravidelný posluchač londýnských vysí
lání jsme ani já, ani moji přátelé, neby
li s to rozpoznat, za který pořad nesla
odpovědnost BBC a za který ne.
Členové čs. redakce BBC si byli dobře
vědomi psychologického dopadu určité
nedůslednosti v redakční odpovědnosti
Když od června 1940 byly zahájeny
zvláštní pořady uváděné jako .Hovory
s domovem“, ukázalo se, ze obsah ko
mentářů, připravovaných rozhlasovým
sborem exilové vlády neodpovídá vždy
názorům anglického vedení redakce. By
la to otázka jak zásadní politiky, tak
cenzúry vojensky významných informací
Anglický překlad programů nebyl včas
hotov a změny, které anglická redakce
považovala za nezbytné, aby za ně
mohla nést formální odpovědnost, ne
mohly být provedeny včas před začát
kem vysíláni. Tak se stávalo, že teprve
příští den se dodatečně zjišťovaly záva
dy, a to pak vedlo k trapným rekrimi-

nacím mezi anglickou a čs vládni redak
ci. Další problém vznikl později, kdy
programy, pňpravované vládním porad
ním sborem zahrnovaly projevy českých
a slovenských politiku. Až do té doby
rozhlasová vysílání z Londýna zahrno
vala příležitostné projevy anebo série
komentářů jen na přání anglické redak
ce To znamená, že první rada středeč
ních projevů Jana Masaryka byla vysí
lána na přání BBC. podobně jako poz
ději komentáře Prokopa Drtiny a ovšem
také prezidenta Beneše Tento postup
však ku koná války neplatil, například
pň projevech dr Clementise a jiných ko
munistických politiků, kteří měli velký
vliv na činnost vládního rozhlasového
sboru.
Postavení anglického vedeni čs redak
ce bylo právě nesnadné v případě, kdy
zásah do redakční politiky vládního roz
hlasového poradního sboru se mohl vy
kládat jako zasahování do vnitřních čes
koslovenských záležitostí A to jistě BBC
neměla v úmyslu. Protože příprava dvou
nezávislých (i když paralelních) vysílá
ní z Londýna předpokládala urdtou mí
ru spolupráce českých a slovenských
redaktoru v obou pracovních skupinách,
byl jmenován jako koordinátor, tedy ja
ko styčný redaktor, Josef Kosina. Ten
musel pak často pomáhat tím, že vysvět
loval, proč je nutné podřizovat se jed
notné programové linii. Snad jediná
zásadní neshoda se týkala formulace
zpráv. BBC trvala na jednotné formulaá pro vysílání ve všech řečech, ač se
zprávy mohly zdát posluchačům velmi
pesimistické, zejména v prvních fázích
války.
Jinou spornou otázkou byly polemiky
s oficiálním pražským nebo slovenským
rozhlasem a tiskem v době války.
Anglická redakce BBC považovala tyto
porady za neúčinné a zbytečné, zatím
co vládní komentátoři se domnívali, že
je třeba uvádět na pravou míru propa
gandu nacisty vedeného tisku. Redaktoň vládní redakce měli dojem, že anglic
ké vedení BBC věnuje příliš velkou
pozornost jen britskému podílu na ve
dení války, zatímco podle jejich názoru
české posluchače mohlo zajímat mno
hem více, co se děje v čs.vojenských
jednotách na anglické půdě, než třeba
na britské kulturní a divadelní scéně
Tyto výtky byly neoprávněné, protože
redakce BBC vysílala mnoho reportáži
a rozhovorů s cs vojáky a jejích redak
toři navštěvovali jak posádky tak letiště,
kde působili čs.vojáá a letci.
Zvláštní jxizomost věnovala ústřední re
dakce zahraničního vysílání BBC proje
vům prezidenta Beneše. Celkem se jich
vysílalo od prvního projevu 18 záři 1939
až do 17.února 1945, kdy prezident
odletěl do Moskvy, třicet čtyři Tyto pro
jevy byly vysílány často třikrát až čtyři
krát pro posluchače v Československu
a výňatky byly pak vysílány v překladu
do všech evropských zemí Staly se te
dy kladným příspěvkem k válečné pro
pagandě proti nacistickému režimu ve
všech okupovaných zemích.

BBC podporuje
hnutí odporu
Britské vedení zahraničního vysíláni by
lo po celou dobu války nakloněno pod
vratné činnosti proti německým a ital
ským okupačním orgánům ve všech ze
mích Ovsem přímé výzvy a instrukce
se vysílaly jen se souhlasem a ve spoluprad s exilnimi vládami těchto zemí.

Předpokládalo se, že právě tyto vlády
jsou si vědomy možností aktivního od
poru.

V dobách, kdy nacistický teror v Protektorátě vrcholil, česká vysílání z Lon
dýna byla každý večer zahajována vý
čtem jmen vlastenců, kteří byli ten den
Němci popraveni Jejich jména se do
stávala do Londýna jen několik minut
před začátkem večerního vysílání a re
dakce i hlasatelé to považovali za vel
mi nutný, i když smutný úkol, sezna
movat s těmito informacemi poslucha
če v Československu i jinde

Dalším příkladem bylo organizování boj
kotu oficiálního českého tisku sloužící
ho zájmům okupantů. Od počátku září
1941 vysílání BBC v češtině obsahova
lo instrukce, jak provádět bojkotování
tisku. Později byla podobná kampaň
organizována ve vysíláních do všech
evropských zemí, aby dělnici bojkotova
li nacistické válečné úsilí „zpomalenou
prací".
Jinou soustavnou propagační kampaní
vysílanou do všech okupovaných zemí
byla tak zvaná Kampaň V. tedy iniáálka anglického slova Victory nebo čes
kého vítězství Londýnský rozhlas tím
chtěl pomáhat pň sjednocování boje pro
ti nacistům a současně se snažil upev
nit naději ve vítězství'.
Snad jen jednou za války se dostala
čs.redakce BBC do trapné situace, kdy
vysílala pořady, které byly proti zájmu
některých posluchačů. Stalo se to vysí
láním údajných jmen kolaborantů s nadsty. Anglická redakce pojala v dobré
.víře seznamy těchto osob od čs zpra
vodajské služby v Londýně, známé Mo
ravcovy „dvojky". Teprve později zjistila
britská výzvědná služba, ze tyto sezna
my byly falešné; jména byla převzata
náhodně z telefonních seznamu a faleš
ně nařčeni jedinci byli nejen napadáni
vlastními spoluobčany jako zráda, ale
někteří si dokonce vzali život. Tento
zcela nezodpovědný postup způsobil
značnou dávku neduvery k informacím
o poměrech v okupovaných územích.
Naprosto to odporovalo zásadním směr
nicím o objektivitě vysílaných informací
Vysílání BBC pro posluchače v Česko
slovensku podporovalo hnutí odporu
v nejširším měřítku. Jednotlivé komen
táře vyzývaly posluchače, aby se sjed
notili v boji proti hitlerovcúm a přitom
pomáhaly upevňovat nadějí v konečné
vítězství. Jestliže po válce komunistic
ká propaganda tvrdila, že BBC neu
znávala a podceňovala komunistickou
podzemní činnost, pak tomu odporuje
prostá skutečnost, ze umožňovala vy
sílání pořadů pnpravovaných rozhlaso
vým poradním sborem exilni vlády,
v němž hlavní slovo měli komunisté.

Co o tom napsala
„cizina“
Je zajímavé, že soustavnou historii
zahraničního vysílání BBC analyzovali
právě sovětští komentáton. V roce 1983
vyšla i v českém překladu kniha .Na vl
nách BBC“. Pň hodnoceni zahraničních
vysílání Britské rozhlasové společnosti
- .jako aparátu rozhlasové propagan
dy“ - tato kniha parafrázuje více méně
jen Goebbelsovo vyhodnocení britské
válečné propagandy Autoři tvrdí, že
.BBC, věrna svým tradicím, si v roz
hlasové válce vedla vždy rafinovaněji.
Používala zastřených metod a podvrat
nou propagandu halila do hávu věrohod
ných informaci a objektivního komen
tování. Tyto propagandistické metody,
které jsou základem a pilířem i dnešní
činnosti BBC. londýnsky rozhlas v roz
sáhlém měřítku ponejprv vyzkoušel kon
cem třicátých a na začátku čtyřicátých
let. Již tehdy se přesvědčivě ukázalo,
že prezentování informaci tímto způso
bem je propagandisticky stejné účinné
jako vysíláni otevřeně podvratného cha
rakteru“.
A tak mi sovětští soudruzi vysvětlili, s ja
kou to záludnou organizací jsem vlast
ně přes čtyřicet let spolupracoval.

PAVEL HOLAN

Čtenáři získávají čtenáře
Přál(a) bych si. aby se také moji přátelé a známí mohli seznámit
s Právem lidu. Zašlete jim proto ukázkové výtisky zdarma a nezá
vazně na tyto adresy:

Z..... =X
Vyplňte prosím co nejčitelněji a odešlete na adresu POL-VERLAG
e.V„ Postfach 13 09 31, D-5600 Wuppertal 1
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K úmrtiu slovenského spisovateía Dominika Tatarku

SÁM PROTI MOCI
lO.maja zosnul v nemocnici v Podunajských Biskupciach nestor slo
venských spisovateíov Dominik Tatarka. Zostávanaďalej smutnou skutečnostou, že od roku 1969 - kedy vyšiel Tatarkov „fantastický trak
tát z konca jednej epochy“ - Démon súhlasu - nevydali na Slovensku
ani jednu knížku nášho azda najvýznamnejšieho povojnového prozai
ka V roku 1970 bol Tatarka vylúčený zo Zvázu slovenských spisovatelov a taktlež z KSČ: to mal byt totálny trest pre naozaj neobvyklého
člověka: na naše slovenské poměry takrečeno.
Strana a jej nohsledovia nevedeli Tatarkovi zabudnut jeho .démona' a jeho
prikre odmietnutie .bratrské] pomoci“
v auguste 1968 Pokiaí sa ostatní slovenski spisovatelia - postihnuti cenzúrou a zákazom publikovania - stihli do
roku 1972 pokajať - ako Bednář. Hykisch, Karvaš a ini - Dominik Tatarka
sa modlikať nehodlal a takýto postoj si
ponechal až do sedemdesialehošiesteho roku svojho neíahkého života
Cela moja generácia úprimne obdivo
vala Tatarkovu skvostné surealistickú
novelu Panna zázračnica (1944). Tatarkova tajuplná hrdinka Anabella nám je
ho slovami řečené „vyprávala o básnikoch v z/atom veku poezie a šeptom
nás zaklínala: - Amivita.. ' Po aktivitě
sme koniec koncov vsetá túžili v tých
sedemdesiatych rokoch na bratislav
ských fakultách.
V škole sa nám pokúšali zhnusit' Tatar
ku tým zpósobom, že z něho urobili no
vodobého .sodalistického" autora. Jeho
romány Farská republika (1948), Rado
stník (1954) a Družné léta (1955) sú si
ce smutnou danou talentovaného auto
ra ždanovščině Napriek stylistickým
chybám a ideologicky ziednodušujúcim
momentom ostává Farská republika če
stným pokusom sa vysporiadať so
zlozitou spoločenskou situaciou za Slo
venské] republiky. Tatarkov protagoni
sta Tomáš Menkina, syn amenkána Johna Menkinu, qymnaziálny profesor, zvě
davo a s intelektuálskou iróniou sleduje
zvraty a osudy svojich spoluobčanov
v liptovském maloměstě: chamtivých

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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arizátorov, váhavých malomeštiakov,
smiešnych a nanajvýš trapných gardistov či farárov a cirkevnych činitelov,
ktorým su věci pozemské bližšie ako
věčné statky nebeské. Nečudo už vtedy mu dogmatickí kúvid slovenskej li
terárně] kritiky vyhadzovali před oči, že
piše z pozicií .expresionistickej deformácie, biologické] tnválnosti a psycho
logického izolovania".
Cez íažké peřeje perzekúcie sa dostal
Tatarka vdaka reflexívnym reportážam
z Anglicka, Francúzska a Švajcarska.
Nám, ktorí sme vtedy cestovat' nesmě
li, boly tieto prózy osvěžením a pouče
ním naraz No najváčšim úspechom bola jeho křehká a vonkoncom vydařená
novela Prútené kreslá (1963) rozprávač Bartoloměj Slzička ziskava „nespo
kojené a nenaplněné ženy" ako predplatkyne do .Spoločnosti milovníkov do-

brej knihy" a akoby náhodou im rozpráva
vlastný milostný příběh z „predvojnového Pariža". Slzička nám otvoril okná do
Európy .ako vráta holohumnioe" a spo
lu s ním sme mali potešenie zo .spevavého hlasu“ francúzske učitelky Da
niely a merali sme krokami vytužený
bulvár Saint-Michel.
Velká slovenská encyklopédia (1982)
a Encyklopédia slovenských spisovate
íov (1984) prehovorili metajazykom stra
nických strážcov soc -realistické) svaty
ně a označily jedným dychom Tatar
ku za „nemarxistického, formalistického
autora, křesťanského utopistu a pravi
cového oportunistu“.. 20 rokov mlčalo
tzv. kulturně Slovensko a dnešní štu
denti o Tatarkovi nevedia privela. Ta
tarka mal dosť odvahy podpísať Čhartu
a sám pronásledovaný zastat’ sa iných.
Nestratil - napriek ťazkej vlekle] choro
bě - chuť a silu do pisania časť z je
ho intimných denníkov, mozaik vyšla mi
mo Slovenska (Listy do věčnosti, 68 Publishers 1984; Pisačky, Index 1984;
Navrávačky, Index 1988). V týchto ,písačkách" prepukol Tatarkov akoby živel
ný vulkanický krb a zaplavuje nás zdanlivo chaotickým erotickým ošialom spo
jeným s kritickým viděním dnešnej
slovenskej spoločnosti na hony vzdialenej od Tatarkovej vytúženej .bože] ob
ce"
Dva mesiace před smrťou Tatarku sa
ku němu vybrali „hrdinovia“ přestavby
a „rekonstrukční chirurgovia moci" súdruhovia: vedúci lajomnik Zvázu slo
venských spisovateíov Ladislav Ballek,
šéfredaktor vydavatelstva Slovenský spi
sovatel, zaslužílý umelec Štefan Stražay
a pracovník Literámovedného ústavu

Častá otázka tenisových fandů:

KOLIK BEROU RUSOVÉ?
„Kdyby si ti Rusáci nesměli nic ne
chat, tak byjim dávno někdo zdrhnul".
Takovékomen táře slýchám ods vých
známých, když se je snažím pře
svědčit, že perestrójka-neperestrojka. stále se zlepšující hráči SSSR
jsou na tom finančně hůř než čs. te
nisté před odchodem Navrátilové do
Ameriky. Jaká je skutečnost? Co
o tom řekli „čelní představitelé“ so
větského tenisu zahraničním novi
nářům?
HRÁČ ANDREJ ČESNOKOV: Když vy
jíždíme za hranice, dostáváme totéž co
ostatní sovětští občané, jedoucí na
služební cestu. A to už nemluvím o tom,
že s námi často jezdí vedoucí, kteří
našemu sportu nerozumějí. Všechno má
zaplaceno, bere stejné diety jako já,
o nic se nemusí starat Profesionální te
nis má perfektní organizaci. Stalo se
mi, že mé vedoucí nechtěl pustit ven
z hotelu zaběhat si v parku. Pořád tvrdil,
že mě někdo zastřelí. . Když jsem v Ant
verpách například vyhrál stopadesát ti
síc dolarů, tak mi z nich patřilo slovy
čtyři sta devadesát šest... mimo to do
stávám ještě 218 rublů měsíčně. Loni
jsem mel za vítězství na mistrovství
SSSR dostat prémii pět set rublů - pak
se kdosi na Sportkomitétu podíval na
mé další výsledky a řekl, že když jsem
prohrál v Paříži ve třetím kole, tak mi
postačí stovka. Přišlo mi to tak trapné,
ze jsem si ji nevzal..
KOMENTÁTOR OLEG SPASSKIJ: Te
nisový růst Česnokova stál hodně pe
něz. Hovoří se o částce milión dvě stě
tisíc rublů Tolik ještě společnosti ne
vrátil. Počítalo se Všecko od Andrejo
vých začátků. Pronájem dvorců, trenér,
rakety, míčky.
(Továryš Spasskij si zřejmě v zápalu
boje spletl tenisovou raketu s tou me
zikontinentální a připočítal nějaký ten
kanón na trénink dělového podání..
Vzpomínám si totiž, že kdysi kdosi z ve
deni čs. tenisu prohlásil:. Výchova Mar
tiny Navrátilové přišla naše zřízeni na
padesát tisíc korun." Z toho logicky vy
plývá, že se buď Martina rychle učiía,
případně odešla do USA na sovětské
poměry nevychovaná.)

NEHRAJÍCÍ KAPITÁN TORPIŠČEV:
V posledních šesti letech prožívá náš
tenis dny nového zrození Od roku 1977
do roku 1983 jsme prakticky ztratili všec
ko, čeho jsme kdy dosáhli Nebyli jsme

A na závěr
V REPORTÉRU, ŠVÝCARSKO, inzer
ce v čísle 1/89:
.. .Vysíláme česky od r 1975. Pro zimu
1988 2x denně půl hodiny."
(Pro jaro, léto a podzim třeba ještě víc.)

V ČESKÉM ŠLOVÉ, Německo, inzer
ce v čísle 5/89
... Na mortgage by sme malí, ale ako
našetříme z našich platov na downpayment?“
(Zkúste increasovaf pracovný output
a lowerovaf consumption.)

IN MEM0RIAM

SAV Vladimír Petřík. Tito nositelia titulov vraj „rokovali s jubilantom o vydáni
jeho diela" (sic:Literárny týždennik, Bra
tislava, 17 marca 1989). Výtečník súdruh Petřík napisal - aká to .odvaha"
- nekrolog na Dominika Tatarku do No
vého slova (Bratislava, 18.maja 1989)
a vcelku zmierlivo - podlá hesla radšej
polopravda ako lož - „pozitivně" zhod
notil Tatarkovo dielo az do roku 1969;
a že dačo vyšlo počas 20 rokov odpor
ného mlčama celej zbabelej spisovate
lské] čeliadky - to kvóli istote zamlčal.
Na závěr článku ešte umiestnil dtát gýčovitého .veršotepca", bývalého aparatčika Zvázu slovenských spisovateíov
a Istivonaivného „normalizátora" súdruha Plávku: „Podaj mi ruku, člověk, chcem
cítit’ tvoje teplo . ." Petříkovi sa derú krokodílie slzy do očí: .Teplo našich rúk
přišlo neskoro...*
Slovenskí čitatelia a milovnici dobrej literatúry nepřestali čítat' diela Dominika
Tatarku a zopár statečných Íudí - občanov v pravom zmysle slova - si ne
přestane vážit' Tatarkovho slobodymilovného a nepoddajného „zbojnického“ postoja. Dominik Tatarka je nám tým
eratickým blokom, ktorý neotešú a ani
neodpracú
zbabělci,
malomeštíaci
a prospiechári v kultúrnom živote dnešného realno-socialistického Slovenska.

olympijským sportem a navíc nesměli
naší hráči startovat ani jako jednotlivci
na turnajích, kterých se zúčastnili tenis
té z Jižní Afriky. Pak přišlo rozhodnuti
o tenisu na OH v Soulu a my se zno
vu narodili...
Peníze kolem tenisu? Naši hráči vydě
lávají už hodně, a když brzy neurčíme
nějaké procento z výher, které by jim
melo patřit, můžeme se my všichni do
stat do velice nepříjemných problémů...
Jinými slovy, pokud zůstane tenisová
perestrojka i nadále jenom na papíře,
tak jim možná opravdu někdo zdmne.

ho struktury a jeho ideologie.
Tanky a děla v Pekingu tragicky de
monstrovaly, že systém není zlepšitelný a že se nezalekne masakrů.
Co by se stalo, kdyby zítra obsadil
milión sovětských občanů ve jménu
demokracie Rudé náměstí?

VÁCLAV ROUDNICKÝ

QUOTIDIEN DE PARIS

ANDRZEJ CHILECKI, polský exilový
publicista, spolupracovník pařížské .Kul
tury“. RFE a řady dalších redakcí, ze
mřel v Kolíně n.R ve věku pouhých 53
let Také svou spoluprací s polským
nakladatelstvím Polonia Book Fund se
Chilecki dlouhá léta zasloužil o to, že
navzdory cenzuře a útisku nacházely
tuny svobodné literatury cestu domů do
Polska. Jeho kolínský dům skýtal po
hostinství nesčetným literátům a uměl
cům polské opozice; cenné dílo vykonal
pro polsko-německé dorozuměni a jako
zakládající člen bonnské společnosti
Kontinent
CH.
MILDA LÓWY, pařížský loutkář pů
vodem z Napajedel, podlehl 8 srpna,
jen dva týdny před dovršením sestasedmdesátky, náhlé srdeční mrtvici
Když Právo lidu 1/89 otisklo Mildúv
láskyplný portrét z pera jeho věrného
přítele Zdenka Mastníka, ozvali se na
ten článek rodáci napajedelští z celého
světa, došlo i jedno pozváni k návštěvě
Austrálie. Milda, starý mládenec a ve
lice společenský tvor, měl z té odezvy
náramnou radost. Ateliér v Ganneronce pod Montmartrem osiřel, nebude už
vlídným přístavem stovkám návštěvníků
z domova i exilu, jimž Milda býval rád
cem obětavým a hostitelem velkorysým

MUDR. Jiň! SEVERA, humanista, masarykovec, vynikající lérař a dobrý člo
věk, zemřel 26 června v Kolíně n R. stár
76 let Košický rodák, pronásledován za
války a v nelibosti mocných po válce,
musel po dvé desetiletí pracovat jako
závodní lékař v severočeském Varns
dorfu Od konce šedesátých let působil
dr Severa v Kolíně spolu se svoji ženou
lékařkou, oblíbený u pacientů i přátel
pro dobrotu srdce, klidnou a rozvažnou
povahu Rodina, přátelé a zednářští bra
tři se rozloučili se zesnulým 5července v kolínském krematoriu
V.Č.

DUŠAN ŠIMKO
omunismus je perver
zní, protože perverzníjsouje

K

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

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

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

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

Koncem minulého roku vydala izraelská
poštovní správa známku na počest yýsadkářky H. Reikové, na jejímž přívěšku
je vyobrazeno předměstíBanské Bystrice
- někdejší samostatná obec Radváňov
nad Hronom. Tam se totiž v roce 1914
narodila a chodila do školy Havivah Reiková, hrdinka židovského odboje. 20.záři
1944 seskočila s třemi dalšími parašutis
ty Hagany z amerického letadla na slo
venské povstalecké území. Po porážce
povstání ustoupila s partyzány do hor,
byla však nacisty zajata, mučena a po
sléze v Kremničce popravena. Jeji ostat
ky byly v roce 1952 exhumovány z hro
madného hrobu, převezeny do Izraele
a pochovány na hřbitově výsadkářů na
hoře Herzl. Památka statečné dívky
v Izraeli žije; její jméno nese jedna
z izraelských lodí, dále kibuc Lehavot Haviva, založený osadníky ze Slovenska,
a pedagogicky výzkumný ústav Givat Haviva nedaleko města Hevera. Známka
s portrétem H. Reikové vyšla ve zvláštní
filatelistické sérii věnované výsadkářům

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

PŘEDPLATNÉ činí v Evropě 20 DEM, ve všech mimoevropských zemích (Indi
viduální doručování leteckou poštou) protihodnotu 12 US dolarů v kterékoli
méně; aktuální přepočty sdělí na požádání každá banka. Pokud posíláte šeky,
vypisujte je na: POL-VERLAG/Pravo 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!)
LU poukázal jsem poštovní slo
ženkou

Jméno:
Adresa:

Vyplňte prosím čitelně a pošlete na adresu:
Datum

Podpis

POL-Verlag, Posttach 130931, D-5600 Wuppertal 1

