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„Demokratizace“ nám nestačí - chceme demokracii!

PRÁVO LIDU
číslo 4/89 ČESKOSLOVENSKÝ SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÝ ČTVRTLETNÍK flocn/fr 92 (12)

Konečně
lidmi tedy
Ten titulek pro nás vymyslil před sto
lety český intelektuál Jan Neruda;
v dějinných okamžicích země, ve
štěstí i v neštěstí už tradičně vyhle
dáváme klasiky. Bývají přesní a vý
stižní, když k nám promlouvají přes
předěly věků.
Jestliže náměstí a ulice našich měst
- i televizní obrazovky světa - za
plňují statisíce českých a sloven
ských lidí, nad hlavami les praporů
v té nejkrásnější pro nás kombinaci
barev, pak se nemusíme stydět za
city.
Na pocity štěstí a hrdosti máme prá
vo, osud nám jich v posledním půl
století příliš mnoho nenadělil. Po
všem, co občané narození v oné ze
mi na křižovatce Evropy už museli
prožít, zasloužili jsme si radost
z vzpřímené chůze a nesklopených
pohledů. Máme na emoce nárok, ale
nesetrvávejme u nich příliš dlouho.
Vybídky k střízlivosti a realismu ne
bývají populární, někdy jsou však ne
zbytné. Starší z nás si snad ještě
vzpomenou, že se po únorovém pu
či 1948 odhadoval nadcházející čas
nesvobody jenom na měsíce: do
švestek, než spadne listí, než zazní
koledy, než sejde sníh.
Liberecký poslanec Čs.sociální de
mokracie dr. Josef Veverka řekl teh
dy několika mladým lidem, kteří mu
přišli hrdě oznámit, že nastupují do
„ilegality", do „Třetího odboje“:
Chlapci, musíte mít hodně dlouhý
dech, protože tohle může trvat
i sedm let! Považovali ho za depre
sivního, za pesimistu. Nebyl jím žádný depresivní, žádný pesimista
nepřežil nezlomen čtrnáct let Borů,
Jáchymova a Leopoldova; střízlivý
realista Veverka ano.
Velký český novinář Ferdinand Pe
routka řekl krátce po vzniku Svobod
né Evropy na vlnách tohoto vysílače,
že se svoboda a demokracie vrátí
do Československa tehdy, „až si si
tuace mezinárodní a vnitropolitická
podají ruce“. Trvalo to dlouho. V ro
ce 1968 se z těch dvou základních
předpokladů definovaných Perout
kou, naplnil jenom jeden. Důsledky
toho, že druhý předpoklad chyběl,
byly - jak víme - „nedozírné".
Dnes by jistě i střízlivý analytik Fer
dinand Peroutka usoudil, že doba
dozrála.

Listopadová demokratická revoluce
v Čechách, na Moravě a na Sloven
sku zlomila jejich mocenský mono
pol tempem přímo závratným, vzepětím jedinečné intenzity, dynamiky
a čistoty. Střetnutí rozhodla mladá
generace, nepoznamenaná poráž
kami, kapitulacemi.

Tečku za diktaturou KSČ učinila ge
nerální stávka. Zúčastnilo se jí sedm
miliónů pracujících lidí Českosloven
ska, ruku v ruce se studenty a inte
ligencí ti dělníci a zaměstnanci,
o nichž ještě před týdnem pohrdlivě
utrousil jeden z nejčastěji interviewovaných Pražanů do mikrofonu
západoněmeckého korespondenta

Bringera, že „plná břicha nerada
stávkují...“
Inu, časy zlomu a proměn jsou také
dobou falešných proroků. A bývají
to také časy poplašných zpráv, zá
měrných desinformací, časy hektic
kého hemžení všemožných rytířů
štěstěny, kteří se pokoušejí houfně
naskakovat do rozjetého autobusu
nadcházející plurality.
Nevadí, vývoj rychle oddělí koukol
od pšenice.
Dostáváme v těchto dnech řadu
zpráv, že tam či onde někdo „založil”
sociálně demokratickou stranu. To
ho vůbec není třeba: českosloven
ská sociální demokracie nikdy ne
přestala v naší zemi existovat práv
ně ani mravně; násilnou likvidací
v roce 1948, brutálním pronásledo
váním jejích stoupenců, rozkrade
ním jejích majetkových podstat,
štvavými, udavačskými kampaněmi
proti „sociáldemokratismu" ji nebylo
možno vymazat z vědomí lidí.
Čs.sociální demokracii tedy u nás
nikdo zakládat nemusí, založena by
la už před 111 lety. Je pouze nutno
obnov i t její legální činnost v Čes
koslovensku - a tento historický akt
se právě odehrává.
Uskutečňují ho zodpovědní lidé, kte
ří k tomu mají plnou legitimaci mo
rální i politickou, protože po dlouhá
léta temna vzdorovali režimu i za
cenu nejtěžších osobních obětí. Ne
ní jich málo; mezi nimi na předním
místě: Rudolf B a t t ě k. Má naši
plnou důvěru a také uznání a pod
poru stran Socialistické internacio
nály.
A v jeho prospěch také mluví sku
tečnost, že ve dnech nejhlubší po
litické krize po 1/.listopadu jednal
v první řadě v zájmu celé společ
nosti, všech občanů republiky. Vě
noval všechny své síly statečnému
Občanskému fóru, a ne pouze věci
jedné politické strany. Oceňujeme
tento postoj, i když chápeme ne
trpělivost mnoha našich přátel, kteří
se veřejného vystoupení Čs.sociální
demokracie doma už nemohou do
čkat.
Žádné obavy, čas nadešel.

PRÁVO LIDU
29.listopadu 1989
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Československá sociální demokracie vyhlašuje

PRVNÍCH DESET POŽADAVKŮ
Demokratická revoluce ve střední a východní Evropě je na po
stupu; nikdo už ji nezastaví. Ani Československo nezůstane
enklávou nesvobody uprostřed národů, jež se zbavily svých
okovů. Rodí se Evropa bez ostnatých drátů, kontinent volného
pohybu lidí I myšlenek. Evropa I svět dostávají novou, vpravdě
nebývalou šanci společného rozvoje v míru, svobodě a pro
speritě, života plného a důstojného, života bez útlaku, bídy
a strachu.
Československá sociální demokra
cie, nejstaršípolitická strana naší ze
mě, která už 111 let bojuje za demo
kratickou, solidární, sociálně spra
vedlivou společnost a které je 41 let
bráněno ve svobodné činnosti v Čes
koslovensku, pozvedá v této his
torické chvíli svůj hlas.
Vyjadřujeme svoji solidaritu všem
občanům Československé republi
ky, kteří nastupují do rozhodujícího
zápasu za zlomení monopolní moci
KSČ, za návrat kpluralitní, humanis
tické demokracii masarykovského
ražení. Zejména zdravíme hnutí Ne
závislých socialistů, které se rozhod
lo vytvořit politický útvar jednoznač
ně sociálně demokratické orientace
i jména; zdravíme mluvčího tohoto
hnutí, Rudolfa Battka, kterého nezlo
milo devět let za mřížemi Husákova
režimu. S pocity bratrské sounále
žitosti myslíme na všechny ty muže
a ženy v naší vlasti, kteří ve svých
srdcích zachovali věrnost ideálům
sociální demokracie za dlouhá čtyři
destiletí temna a vítáme do našich
řad tisíce mladých ze všech vrstev
naší společnosti, kteří spatřují v so
ciálnídemokraciioptimální východis
ko z hluboké politické, ekonomické,
ekologické a morální krize.
I v Československu nadešla hodina,
kdy sociálně demokratické hnuti, ne
dílná součástpolitické kultury, politic
kých tradic naší země, zaujme veřej
ně místo, které jí náleží. Stále častěji
se nás lidé doma i v zahraničí ptají,
co chce československá sociální de
mokracie, jaké jsou její představy
a požadavky pro nadcházející obdo
bí přechodu od totalitního k demo
kratickému uspořádání společnosti.

Požadujeme:
1. Prohlásit Moskevský diktát ze
srpna 1968 za protiprávný a neplatný
od samého začátku .(ex tunc); anu
lovat nerovnoprávné zákonné akty
a dohody vnucené Československu
na jeho základě.
2. Obnovit plnou svrchovanost Čes
koslovenska na celém území státu,
neprodlenně zahájit jednání o staže
ní všech cizích vojsk. Přednostně
odstranit ze státního území všechny
zbraně jaderné, chemické a bio
logické.
3. Učinit bez meškání všechny po
třebné kroky k obnovení pluralitně
demokratického zřízení, zrušit mo
censký monopol jedné politické stra
ny, rozpustit tzv. Národní frontu a za
jistit důslednou odluku komunistické
strany od státu.

4. Obnovit demokratický právní řád,
vypracovat novou čs.ústavu a zrušit
všechna ustanovení zákonů, předpi
sů a směrnic, která jsou v rozporu
s Všeobecnou deklarací Spojených
národů o lidských právech, s du
chem a literou Závěrečného pro
hlášení Helsinské konference a s
dalšími mezinárodními dohodami,
k jejichž dodržování se Českoslo
vensko zavázalo. Okamžitě zastavit
represe a propustit všechny politické
vězně; zrušit trest smrti.

6. Zaručit svobodnou, plnoprávnou
a nezávislou činnost Čs.sociální de
mokracie a dalších politických stran
i občanských iniciativ, zajistit jejich
nerušený přístup ke všem hromad
ným sdělovacím prostředkům.

7. Umožnit zakládání svobodných
odborů a zajistit právo na stávku.
Pracující musí mít právo zakládat
odbory zdola, organizovat se v nich
způsobem, který sami uznají, za
vhodný, a vyjevovat jejich prostřed
nictvím své skutečné sociální zájmy.
8. Postavit bezpečnostní orgány pod
veřejnou kontrolu, snížit stavy zpra
vodajských a bezpečnostních slo
žek na nezbytně nutnou míru a za
měřit jejich činnost na ochranu
občanu a jejich práv. Signifikantně
omezit zbrojení a zredukovat stavy
ozbrojených sil; uvolněné prostředky
investovat do školství, kultury a o
chrany životního prostředí.
9. Vypsat co nejdříve svobod né, vše
obecné a tajné volby do zastupitel
ských orgánů všech stupňů včetně
regionální a místní správy. Zahájit
důslednou demokratickou přestavbu
veřejné správy, školství a systému
péče o zdraví.
10. Bez odkladu zahájit celostátn í ve
řejnou diskusi o budoucím ekono
mickém a sociálním uspořádání spo
lečnosti, které nesmí jednostranně
zvýhodňovat žádný z dosavadních
hospodářských sektorů, přihlédne
ke specifickým podmínkám naší ze
mě, umožní nerušený rozvoj soukro
mé iniciativy a povýší ochranu ži
votního prostředí na jeden ze
základních postulátů ekonomické
činnosti.

Heidelberský sjezd strany letos
v červnu zdůraznil ve svém závěreč
5. Poskytnout obsáhlé ústavní a zá ném prohlášení, že naším cílem je
konné záruky lidských práv a ob pluralitní demokracie - dílčí reformy
čanských svobod, zejména svobody
nám nestačí. Vtomto duchu jsme for
shromaždovací, spolčovací, vědy mulovali prvních deset požadavků.
a umění, informací, tisku a projevu,
cestování a návratu do vlasti, svobo ČS. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE
dy náboženské a duchovní.
17.listopadu 1989
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Poslední dějství?
Je nejvyšší čas. abychom se vrátili
k normálním poměrům: aby Právo li
du vycházelo opět tam, kam patří v Praze - a samozřejmě zase jako
deník. Je totiž nanejvýš neuspokoji
vé, ba téměř nemožne vydávat dnes
čtvrtletn ík, když každý den přináší to
lik nových, převratných, vpravdě his
torických událostí.
Chtěli jsme původně, aby toto číslo
vyšlo nejpozději 15. listopadu. To by
bylo při našem stavu techniky vy
žadovalo uzávěrku 1.listopadu. No
vinářské svědomí nám ale nedo
volovalo useknout započaté děje
kdesi uprostřed dramaticky rozjeté
ho vývoje. A tak jsme přidávali den
po dni, abychom zachytili ještě další
dějství tohoto pozdě podzimního JA
RA NÁRODŮ, fascinujícího průběhu
demokratické revoluce uprostřed
Evropy, strhujícího dění všude na vý
chod od někdejší železné opony.

na čas zabrzdit .čínské řešení”,
ovšem pouze za cenu nesmírného
oboustranného krveprolití. Doufej
me, věřme všichni, že k ničemu ta
kovému už nedojde; byla by to ka
tastrofa!
Právem se ovšem tážete: A co u nás
v Československu?
Měl jsem dnes několik telefonických
rozhovorů s lidmi z různých míst naší
republiky. A zdálo se mi, že spolu ne
hovoříme ze zemí bezprostředně
sousedících, ale z hodně vzdálených
planet. Byl jsem stržen euforií zcela
nebývalou v tomto Německu lidí klid
ných a střízlivých, rozvážných a spí
še skeptických - nakažlivým nadše
ním z pocitu: Jaké štěstí, ze jsme se
toho směli dožít!
Cojsem slyšel z Československa té
hož dne, to byla spíše studená
sprcha. Byly to fundované rozklady
o tom,proč všechny tyto změny zna
menají málo nebo nic pro lidi u nás
doma, proč naše podmínky jsou tak
naprosto odlišné od podmínek rus
kých, maďarských, polských, balt
ských, ukrajinských, německých,
arménských, qruzínských, moldav
ských - ba dokonce i bulharských.
Bylyto argumenty, kterédobřeznám,
protože jsem, bohužel, sám nucen
jich občas užívat v rozhovorech se
západními partnery, ač mi přecházejí
přes rty jen těžko, ba s určitým stu
dem.

Snad se vyplatilo ještě pár dnů poč
kat. Dočkali jsme se událostí, o kte
rých jsme se po řadu desetiletí ne
odvazovali ani snít:
« Proces rozkladu sovětského ža
láře národů pokračuje závratným
tempem - autentické svědectví
o tom podává naše KRONIKA uvnitř
čísla, která v chronologickém sledu
zachycuje více než 300 událostí, jež
ve svém souhrnu znamenají rozpad
poslední koloniální veleříše našeho
světa.

a

Polsko se dočkalo vlády s nekomunistickým ministerským předse
dou a s komunistickým podílem na
moci, který už má význam víceméně
marginální; je pouze otázkou času,
kdy i poslední osobnost s totalitně
poskvrněnou minulostí bude muset
odejít ze scény.

a

Po třiatřiceti letech slavně zvítězi
la maďarská národní revoluce ze říj
na 1956, tehdy utopená v krvi a sl
zách sovětskými tankovýmidivizemi;
hrdá země na Dunaji, Maďarská re
publika, navrácena svému lidu,
odvrhla prolhaný „lidový" dodatek ze
svého názvu.

aObčané NDR, této donedávna
ještě bašty reakce uprostřed Evropy,
uskutečnili v neuvěřitelně krátkém
čase první demokratickou .revoluci
zdola“ v celých německých dějinách.
Vyvzdorovali si pád Honeckerovy
vlády zlých staříku, vynutili si nástup
k reformám dalekosáhle přesahují
cím i někdejší Pražské jaro, prolomili
pokojně a bez násilí berlínskou zeď,
dali poprvé od roku 1933 triumfovat
svobodě i na východ od Braniborské
brány. Otevřeli perspektivu opětné
ho sjednocení naroda, v niž už dávno
přestali věřit mnozíti polit ičtí.realisté"
v západní části země, kteří nyní ho
nem naskakují na rozjetý vlak a pro
hlašují, že oni přece už vždycky...

Nicméně tyto smutné hlasy ze zemí
českých nedokázaly v mé mysli pře
krýt obrazy scén nesmazatelně vry
tých událostmi posledních týdnů,
úsměv znaveného, avšak šťastného
polského premiéra Mazowieckého,
nadšené davy před budapešťským
parlamentem, statisícové až milióno
vé demonstrace v Lipsku a ve vý
chodním Berlíně, německý exodus
přes Budapešť, Varšavu a Prahu,
a posléze všelidovou slavnost z pře
konání hrozné Zdi napříč Němec
kem, Evropou i světem.
I já jsme šťasten, že jsem se směl do
žít těchto jedinečných dnů, které
možná s oďstupem času zastíní i ta
kové události jako někdejší pád pa
řížské Bastilly či zrušení nevolnictví.

Tyranie jakešů,
hluboce pod
průměrných, dnes spíše groteskních
než hrozivých figurek, sice v mé vlas
ti stále ještě trvá. Zlomení .železné
osy“ Praha-yýchodní Berlín ovšem
přiblížilo i jejich neodvratný pád.
Osaměli. Upadli do izolace. Nic už
nebude jak bývalo. Otočme list, píše
se poslední kapitola totalitního pan
ství ve střední Evropě.

JIŘÍ LOEWY
Wuppertal 11.11.1989
TYTO RADKY byly napsány šest
dnů před dramatickým 17.lis
topadem. Uveřejňujeme je bez
škrtů, vsuvek nebo úprav, ač
vývoj byl rychlej ši a mnohé
dnes už vyhlíží jinak. Dnes
bychom patrně titulek změnili
spíše na PRVNX DĚJSTVÍ - ve
smyslu vykročení na dlouhou,
nesnadnou cestu k demokracii.
Wuppertal, 1 .prosince 1989

KONCERT V TEA TRŽE POLSKIM ve Vratislavi na závěr mezinárodního semináře o středoevropské kultuře: (zleva
doprava) Pavel Dobeš, Josef Nos, Jaroslav Hutka, Karel Kryl, Josef Streichl a Petr Římský. Foto: NAF dementi

INTERNATIONAL SEMINÁŘ

CENTRAL EUROPE
CULTURE PERPLEXED
Wroclaw. November 3rd-5lh. 19B9.

BETWEEN TOTALITARIANISM AND COMMERCIALISM

Bylo to neuvěřitelné - a bylo tomu
tak. češi a Slováci z exilu (někdy
s potlačovanými obavami) a česl
a Slováci z domova (byly jich as
poň tři tisíce a často přijeli oklikou
přes NDR či SSSR) se setkávali 3.5.listopadu s polskými hostiteli na
půdě vratislavské univerzity a v
přeplněných vratislavských di
vadlech a koncertních síních.
Stovky - možná tisíce - zájemců
vrátily z hranic bdělé orgány praž
ského režimu.
Seminář byl věnován otázkám kultury ve
Střední Evropě; mluvil na něm i Rus
Podrabinek, dva Maďaři a Rumun z Pa
říže. A pak Češi Filip, Hvížďala, Janouch Schwarzenberg, Sviták a další.
Z Poláků Baluch, Bfonski, Czartoryska,
Godlewski, Hensel, Jasinski, Michnik,
Wójcicki a jiní. Z Československa mohli
přijet někteří písničkáři a historici, dále
došly příspěvky od Devátého, Havla,
Hořce, Hejdánka, Kusého, Šimečky
a několika dalších. Z Vidně poslali texty
manželé Vaněčkovi - měli už čs.vízum,
ale úřady jim průjezd starou vlastí přesto
nepovolily.
Písničkáři Karásek, Kiyl, Nohavica a dal
ší slavili úspěchy před stovkami roz
jásaného publika - to pak vyvolávalo dal
ší a další jména, ozývalo se Havlovo
jméno a také výkřiky dožadující se svo
body v Československu. Když se hlaso
valo, zda filmy nepohodlné cs. cenzuře,
mají být promítány v české či polské ver
zi , vyhrála to vždycky česká verze: Poláci
se v polské Vratislavi octli v tomto pří
padě v menšině. Bdělí Jakešovi celníci
a pohraničníci vyhazovali cestující z vla
ků a autobusů, směřujících do Vratislavi.
Někde - jako v Parďubicích - přestala
ČSD vůbec prodávat jízdenky do hlav;
ního slezského města. Obrazy, které
češti nezávislí umělci do Vratislavi po
slali, byly zadrženy na hranicích.
Před vratislavským knihkupectvím a anti
kvariátem proti univerzitě stála neustále
fronta příchozích z Československa, kte
ří se zásobovali exilovou a samizdato
vou literaturou, časopisy a kazetami
s písničkami. Balík Prava lidu vyložený
v kanceláři pro příchozí z ČSSR, bvl

Nezapomenutelné, v pravém slova
smyslu dějinné scény, jejímiž svědky
jsme dnes na ulicích Berlína sotva
ještě rozděleného, Helmstedtu, Lubecku amnoha jiných měst, kam vol
ně a bez zabraň spějístatisícové ma
sy občanů NDR, aby se (většinou)
večer zase ukázněně vrátili domu
a tam usilovali o další změny k vyšší
míře svobody, ty již vejďou jako
hvězdné hodiny do historie tohoto
století.
Nikdo nevíme, co bude zítra. Jedno
je však jisté: Zvrátit tento nadějný vý
voj politickými prostředky dnes už
není možné-snad by jej mohlo ještě

RUSKA LIDOVÁ FRONTA pochoduje-mladíprotidemonstranti7.listopadu
1989 v Moskvě. .Slavnou velkou říjnovou revoluci“ z roku 1917 nazývají „říj
novým pučem - neštěstím Ruska“.

rozebrán za několik minut - další Češi
a Slováci byli zklamáni, že zásoba už
je vyčerpána. Redaktoři čs. odděleni
Svobodné Evropy pilně natáčeli pořady,
které pak mnichovská vysílačka vysílala
pro ty doma, kteří nemohli přijet. Seminář
pozdravil rektor Vratislavské univerzity,
projevy měli polští náměstkové ministru.
Ten, kdo byl ve Vratislavi, si odtud odnesl
dojem, že byl svědkem začátku nového

procesu. A že za žádných okolností ne
smí dojít k jeho přerušení. Adam Michnik
v závěrečném slovu řekl: .Věřím, že pří
ští seminář se bude konat v nejkrásněj
ším městě Střední Evropy, v Praze.'
Nejsrdečněji tleskali Češi - ti z domova
i ti z exilu. Zatajil se jim dech při po
myšlení, že by se Michnikova slova moh
la stát skutečností. Ještě před půl rokem
si nikdo nedovedl představit, že by
Polsko-československá solidarita se slo
tem ve Vratislavi mohla uspořádat tak
velkolepý seminář s účastí čs. exilu
v polském městě, vzdáleném pár desí
tek kilometrů od Cech — a že budou moci
přijet tisíce demokraticky smýšlejících
Čechoslováků z domova. Rok 1990 mů
že přinést překvapení - a možná i příští
seminář v Praze.

ANTONÍN MĚŠŤAN

INTERNACIONÁLA
solidárnís čs. bojovníky za demokracii
V Ženevě skončilo 24.listopadu dvoudennízasedání Rady Socialis
tické internacionály, která sdružuje více než osmdesát sociálně de
mokratických a socialistických stran a hnutí z celého světa. Ještě
nikdy v minulosti se tato významná mezinárodní organizace ne
zabývala tak podrobně a do hloubky vývojem ve střední a východní
Evropě.
Vedle zástupců exilových sociálně de
mokratických stran zasedly poprvé dvě
početné delegace z domova: mladí zá
stupci nově založené sociálně demokra
tické strany SDP z Německé demokra
tické republiky a sociální demokraté ma
ďarští, jejichž exilová strana slavně
splynula s hnutím obnoveným na domá
cí půdě na nedávném sjezďu v Budapeš
ti.
Na 200 delegátů stran Socialistické inter
nacionály uvítalo dlouhotrvajícími ovace
mi vystoupení nové předsedkyně Maďar
ské sociální demokracie, sympatické
Anny Petrasovitsové, matky dvou dětí,
která na-Budapešstské univerzitě před
náší světové hospodářství. V Maďarsku
mají ženy v čele sociálně demokratické
strany slavnou tradici - dodnes nevy
bledla vzpomínka na charismatickou
Annu Kethlyovou, která se v roce 1956
vrátila z exilu do bojující Budapešti. Že;
neva nyní naslouchala mladé ženě, která
je její důstojnou následovnicí. Anna Petrasovitsová řekla ve svém znamenitém,
temperamentně a v dokonalé angličtině
předneseném projevu mimo jiné:
„Přicházíme. Přicházíme k miliónům
apatických Maďarů I k lidem němec
kého, slovanského, židovského a ci
kánského původu, národnosti a men
šin, přicházíme I k největší 'menšině'
naši společnosti; k vykořisťovaným
ženám, které tvoří více než polovinu
společnosti. Přicházíme k nim, aby
chom jim vrátili respekt k sobě sa
mým, sebedůvěru, důstojnost a sílu
k budováni nového Maďarska. Bude
to Maďarsko civilizované, moderní Maďarsko
evropské.
Přicházíme
k prostým lidem naší země, abychom
jim řekli: Teď nadešel vás čas. Při
pravte se a jednejtel“
Předsedkyně Maďarské sociální demo
kracie pak vylíčila historii uplynulých de
víti měsíců, kdy se hnutí zvolna vy
nořovalo z hluboké ilegality, aby nako
nec zaujalo v maďarské společnosti ono
místo, které mu vládnoucí komunisté tak
dlouho upírali.
Své historické místo nyní zaujali maďar
ští sociální demokraté také v Socialistic
ké internacionále; bylo výslovně zdůraz
něno, že se přitom nejeďná o přijetí nově
vzniklé strany, nýbrž o obnovení plných
členských práv hnutí, jehož právní
a mravní kontinuitu nepřestala Socialis
tická internacionála nikdy uznávat.
Toto rozhodnuti je zároveň významným

precedentem zejména pro Polsko
a Československo, jejichž plná členská
práva budou rovněž obnovena, jakmile
si internacionálou uznávané exilové stra
ny podají ruce s obnovenými - a man
dátem řádných ustavujících sjezdů lega
lizovanými - stranami na domácí půdě.
Nikdo nepochybuje o tom, že se tak sta
ne v době nepříliš vzdálené.
Československá sociální demokracie,
která byla v Ženevě zastoupena svým
předsedou Karlem Hrubým a tajemní
kem strany Jiřím Loewym, seznámila
účastníky zasedání s poselstvím, které
pro Ženevu vypracovali Nezávislí socia
listé z Československa. Sdělují v něm,
že toto hnutí zamýšlejí přetvořit na po
litický útvar, který bude jednoznačně so
ciálně demokratický svou orientací
i svým jménem.
V prohlášení, které je datováno v Praze
1/.listopadu a podepsáno Rudolfem
Batťkem, Jaroslavem Mezníkem a Pav
lem Bergmannem, se dále konstatuje:
„Komunisté všech směrů narážejí
u nejširších vrstev obyvatelstva na
velkou a oprávněnou nedůvěru. Zdá
se, že jejich významnější působení
bude omezeno nanejvýš na období
přechodu k demokracii."

V diskusi vystoupil také dr.Karel Hrubý
a poslanec Evropského parlamentu za
Italskou socialistickou stranu Jiří Pelikán.
K situaci v Československu přijali zá
stupci osmdesáti sociálně demokratic
kých stran světa tuto rezoluci:
„Socialistická Internacionála vitá hnu
ti československého lidu za demo
kracii a svobodné volby. Podporuje
me výzvu Občanského fóra k dialogu
a vyzýváme československé úřady,
aby splnily jeho požadavky a zdržely
se používaní násilí proti aspiracím ifdu."
Internacionála dátepřijala osmistránkový
dokument, který představuje její postoj
k problémům vývoje ve střední a výcho
dní Evropě.
O naší zemi dokument říká, že se nyní
očividně i Československo pod tlakem
mohutného lidového hnutí vydává na
cestu svobody a demokracie. Odvážný
protest nejširsích vrstev občanů povede
zcela nepochybně k fundamentálním
změnám. Socialistická internacionála vy
jadřuje pevné přesvědčení, že sociálně
demokratické ideje sehrají v budoucnos
ti naší země ještě významnou úlohu.
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STANOVISKO SOCIÁLNÍCH DEMOKRATŮ
V současné době se přihlašuje velké množství občanů k idejím sociální
demokracie a žádá informace, jak a kde se přihlásit a zapojit do prá
ce. Protože kolem obnovení činnosti sociálně demokratické strany vlá
dne značná neinformovanost, připravili jsme toto stanovisko.
1. Základní morální a politickou povinností všech,
kteří se cítí spjati s idejemi sociální demo
kracie je v současné chvíli zapojit se do práce
v občanských fórech.

2. Dokud se plně neuskuteční přechod společnosti k
demokracii, měli by všichni sociální demokraté
vyvíjet činnost v občanských fórech a všude se
podílet na jejich zakládání.
• K pravidelné vzájemné konzultaci
navštívili generální sekretariát francouz
ské Socialistické strany v Paříži místo
předseda Čs.soqální demokracie Jaros
lav Krejčí a člen ÚW Oldřich Haselman.
Jednali ve dnech 11 -12.června s gene
rálním tajemníkem PS, bývalým premié
rem Pierrem Mauroy, s mezinárodním
tajemníkem Pierrem Guidonim a jejich
spolupracovníky o řadé otázek společ
ného zájmu.
• Sjezdu britské Labour Party v Brightonu 1 .-6. října se zúčastnili čestný před
seda strany Vilém Bernard a člen ÚW
Oldřich Haselman. Došlo k řadě setkání
a rozhovorů, mimo jiné s předsedou
strany a šéfem opozice Neilem Kinnockem, s Denisem Healeym a jinými
britskými i zahraničními politiky.
■ Konference .Náboženství a socialis
mus ve střední a východní Evropě", kte
rou uspořádali společně italští socialisté
a křesťanští demokraté, zúčastnil se
v Římě 4.-5.řijna předseda Čs.sociální
demokracie Karel Hrubý.
• Třídenního sympozia katolické laické
organizace Opus bonům v bavorském
Frankenu 6.-8.října se z funkcionářů
strany zúčastnili Ivan Pfaff, Ota Filip a Jiří
Loewy.
• Na pozvání švýcarské Sociální demo
kracie byl zasedání jejího předsednictva
v Bernu 14,října přítomen předseda
čs.strany Karel Hrubý.
• Slavnostního aktu odevzdání Mírové
ceny německého knižního obchodu (ne
přítomnému) Václavu Havlovi ve frank
furtské Paulskirche 15.října se zúčastnili
Ota Filip, Ivan Pfaff, Karel Trinkewitz a Ji
ří Loewy.,
• Člena ÚW Oldřicha Haselmana přijal
19.října v Paříži generální tajemník fran
couzské Socialistické strany Pierre Mau
roy znovu k delší politické rozpravě.
• Sjezdu Rakouské socialistické strany
(SPO) ve Štýrském Hradci 19.-21.10. se
zúčastnila tříčlenná delegace Čs.sociální
demokracie ve složení Karel Hrubý, Ota
Koutný a Jiří Loewy. který z tribuny sjez
du přednesl poselství Rudolfa Battka.
Delegace vystoupila také na tiskové kon
ferenci SPO a jednala s řadou předních
politiků rakouských a zahraničních, mi
mo jiné s novým generálním tajemníkem
Socialistické
internacionály
Luisem
Ayalou a se zástupci obnovených stran
z Polska a Madarska.
• Na přednášce doc.dr.J.J.Lipského,
předsedy polské sociálně demokratické
strany PPS a člena senátu, v rámci sym
pozia .Polsko dnes" v Kolíně nad Rýnem
23.října byl přítomen Jiří Loewy.
• Výroční konference sudetoněmecké
sociálně demokratické Seliger Gemeinde v jihoněmeckém Brannenburgu 29.
31.10 se jako hosté zúčastnili předseda
a tajemník strany. K.Hrubý přednesl re
ferát o současné situaci opozičního hnutí
v Československu.
• Hosty prvního sjezdu obnovené Madarské sociální demokracie v Budapešti
3.-5.listopadu byli člen předsednictva
strany Ludvík Kolín a člen ÚW Ota
Koutný, oba z Vídně.
• Mezinárodního semináře o střední
Evropě v polské Vratislavi 3.-5.11. se za
Čs.sociální demokracii zúčastnili Ivan
Sviták a Ota Filip.
• 7.listopadu, v den, kdy nizozemská
sociálně demokratická strana PvdA
vstoupila do koaliční vlády, navštívila tří
členná delegace čs.strany ve složení
Oldřich Haselman, Jiří Gut a Jiří Loewy
v Amsterdamu mezinárodního tajemníka
PvdA Jana-Marinuse Wiersmu, v Den
Haagu člena Státní rady, býv. ministra
zahraničí Maxe v.d.Stoela, generálního
tajemníka Evropského hnuti J.H.C.Molenaara a zahraničně politického mluvčího
parlamentní frakce Maartena van Traa.
• S mezinárodním tajemníkem SPD
Hansem-Eberhartem Dingelsem a Elke
Sabielovou z Nadace Friedricha Eberta
jednali na pracovním obědě v Bonnu
16.listopadu Sheila M. Ochová a Jiří
Loewy.
• NapozváníSodalistickéintemacionály
se zasedání Rady Sl v Ženevě 23.24.listopadu zúčastnili předseda strany
Karel Hrubý a její tajemník Jiří Loewy

3. Sociální demokracie byla už od minulého století
politickým představitelem dělníků, zaměstnanců,
drobných lidí práce a významné části inteligen
ce. Po únoru 1948 byla násilně sloučena s komu
nistickou stranou. Větší část členstva do KSČ
nevstoupila. Téměř všichni sociální demokraté
byli existenčně postiženi a mnozí odsouzeni na
dlouhá léta do vězení.

4. Snaha pokračovat v násilně přerušené činnosti
československé sociální demokracie v roce 1968
byla znemožněna vojenským zásahem cizích armád.
5. V Československu se v roce 1978 ustavila a za
čala pracovat skupina Nezávislých socialistů,
signatářů Charty 77. Od této doby se též datují
těsné styky se Socialistickou internacionálou,
západoevropskými sociálně demokratickými stra
nami a zejména s exilovou československou soci
ální demokracií, představující kontinuitu s
předúnorovou stranou.

6. V roce 1988 bylo založeno Hnutí za občanskou
svobodu (HOS), v němž dosud aktivně působí so
ciálně demokraticky orientovaní členové.
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KONTAKTNÍ ADRESY:

Ing. Rudolf B a t t ě k
Křižíkova 78,
18000 Praha 8 - Karlín

Dr. Pavel Bergmann
Uralská 6,
16000 Praha 6
Ing. Torná šHradí lek
Zahradní 892,
75131 Lipník nad Bečvou

Jindra Konečný
Fučíkova 91,
36237 Horní Blatná
Dr. Jaroslav Mezník
Mánesova 18,
61200 Brno

Jan S i m s a
Volfova 12,
61200 Brno
„ 1/ této situaci jsme se rozhodli naše hnutípřeskupit co nej
dříve v politický útvar jednoznačně sociálně demokratické
orientace a jména.“

VÝZNAMNÝ KROK K OBNOVENÍ
SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE DOMA
Pražské poselství Radě Socialistické internacionály,
která zasedala v Ženevě ve dnech 23.-24.listopadu:

• Až bude plně zajištěn další demokratic
část vzdělaných vrstev, které sou
ouřlivý politický vývoj v sou
ký vývoj v zemi působením občanských
časný systém odmítají jako pro naši
sedních zemích sovětské mo
fór, v nichž naši stoupenci pracují,
zemi fatální a začínají energicky vy
censké sféry v posledních mě
rozvine Československá sociální demo
máhat
jeho kvalitativní změnu, totiž
sících vyvolává zajisté u Vás opráv

co nejrychlejší obnovení demo
něnou otázku, jaká je perspektiva
kracie činnost v plném rozsahu. Koorkratického pořádku ve všech sfé
k demokracii v našem státě,
dinanční výbor vydá organizační a pro vývoje
rách politického života.
v zemi s významnou demokratickou
gramové prohlášení a svolá celostátní’ minulostí a tradicí.
Výrazem toho je vznikání celé řady
nových nezávislých politických ob
konferenci.
Bezpochyby se také ptáte, jaké vy

B

8. K přípravné práci zveme všechny, kteří
sdílejí sociálně demokratické ideály.
Přihlásit se lze na uvedených kontakt
ních adresách.
RUDOLF BATTEK, PAVEL BERGMANN,
JAROSLAV HABR, TOMAS HRADÍLEK,
MILAN JELÍNEK, JAROSLAV KOHOUT,
JINDRA KONEČNÝ, JlRI KORYTA,
JAROSLAV MEZNÍK, JAROSLAV PAVLAN,
DUŠAN SLAVIK, MILOSLAV SlMAK,
JAN SIMSA, LADISLAV TONDL,
JIRI VYSUSIL
1.prosince 1989

hlídky na uplatnění v Českoslo
vensku má sociálně demokratická

strana, která zde byla založena jako
jedna z prvních v Evropě a k Inter
nacionále patřila nepřetržitě od jejího
založení před 100 lety, v níž nadto
sehrála v osudných třicátých letech
velmi čestnou úlohu.

Nemůže být pochyb o tom, že i v na
šem státě se ocitl systém, označova
ný za reálný socialismus, v hluboké
a všestranné krizi, která ie zde po
ciťována o to ostřeji, že Českoslo
vensko patřilo před převzetím moci
komunisty v r.1948 politicky, kultur
ně, hospodářsky a sociálně k nej
pokročilejším zemímna světě.
Je to nyní zejména většina mládeže,
včetně mládeže dělnické, a valná

čanských iniciativ, usilujících o plu
ralitní demokracii. Je nesporné, že
obecný strach navozený totalitní dik
taturou byl i u nás do značné míry zlo
men.

Je proto nasnadě, že v této situaci
jsme setaké my rozhodil naše hnu
tí-vzniklé již před více nežjedenácti
lety, ještě v době nejostrejší persekuce všech disidentů a působící
aktivně zejména na půdě Charty 77,
kterou jsme spoluvytvářeli-přesku

pit co nejdříve v politický útvar
Jednoznačně sociálně demokra
tické orientace a jména.
I v naší zemi může poměrně rychle
dojit k zásadní změně mocenské
konstelace; jsme přesvědčeni, že

v procesu této změny a posléze
I v nové politické situaci můžeme
hrát, jako již uznávané politické ses
kupení silně zastoupené v obecně
demokratickém hnuti,důležitou úlo
hu. Proto mluví ostatně i sociální roz
vrstvení Československa jako prů
myslové země a jeho politická
tradice.

Naše šance jsou nyní o to větší, že

komunisté všech směrů narážejí
u nejširších vrstev obyvatelstva
na velkou a oprávněnou nedůvě
ru. Zdá se, že jejich významnější pů
sobení bude omezeno nanejvýš na
období přechodu k demokracii.
V náš prospěch mluví ale na prvním

místě, že sociálně demokratický
koncept politiky, hlavně hospo
dářské a sociální, objektivně nej
lépe odpovídá současným pod
mínkám naší země a jeví se ostatně
trvale, a to nejen nám, jako optimál
ní alternativa dosavadního nehumánního a neracionálního systému.
Věříme, že strany Sl budou, jako do
sud, v přiměřené míře podporovat
naší činnost a přejeme vašemu jed
nání hodně zdaru.

S vřelými pozdravy

za Nezávislé socialisty
v Československu

RUDOLF BATTĚK
PAVEL BERGMANN
JAROSLAV MEZNÍK
V Praze 1/.listopadu 1989

PRÁVO LIDU

Jazykový problém
ve střední Evropě
Evropský parlament ve Štrasburku se vyznačuje velkým počtem tlu
močnických kabin; neboťposlanci z různých zemí mají právo proná
šet projevy ve sve mateřštině. Při každém zasedání parlamentu má
proto velký počet poslanců sluchátka na uších, nebot jinak by nevě
děli, o čem je právě řeč.
Často se tvrdí, že předobrazem sjed
nocené střední - ci dokonce celé Evropy byla rakousko-uherská monar
chie. Ta méla dva parlamenty, ve Vídni
a v Budapešti. Ve vídeňském parlamen
tu se muselo mluvit německy, v buda
pešťském madarsky. V tomto ohledu
nebyl tedy rakousko-uherský parlamentarismus žádným předobrazem štrasburského parlamentu. Kdyby bylo došlo
k federalizaci habsburské říše, přišla
by hned na pořad dne otázka jednací
ho jazyka parlamentů - a také jazyka
úřadů a armády. Jak víme z českých
dějin z doby před rokem 1918, byly jazyKové problémy v českých zemích
zvlášť ostré a vedly k trvalé krizi mezi
Čechy a Němci u nás. Dá se předpo
kládat, že jazykový problém by v pří
padě federalizace habsburské říše za
sáhl všechny její složky.
V Československu máme dnes šťastnou
situaci, neboť čeština a slovenština jsou
si tak blízké, že například v armádě
nedochází k potížím s komunikací. To
už v Jugoslávii je situace jiná - a srbština se stala neoficiálním armádním ja
zykem nejen proto, že většina vyšších
důstojníků jsou Srbové: značné rozdíly
například mezi slovinštinou a makedonštinou přímo volají po jednotném velí
cím jazyce v jugoslávské armádě.
Kdyby dnes vznikla jakási podunajská
či středoevropská federace, zcela au
tomaticky by vznikla otázka jazykové
komunikace mezi jejími jednotlivými
složkami. Sotva by dnes šlo donutit sou
sedy Maďarska, aby souhlasili s maď
arštinou jakožto nadnárodním dorozu
mívacím jazykem. S němčinou by to snad - bylo snadnější. Bylo by ovšem
možné pomýšlet na nadnárodní jazyk
z oblasti mimo střední Evropu. Ruština
by si takové postavení sotva získala.
Zbývaly by tedy angličtina a francouz
ština.
Na západoevropských školách se děti
uči angličtině a obvykle se tomuto ja
zyku dobře naučí. A jak to vypadá s ci
zími jazyky v takzvaných lidových de
mokraciích ? Rumunsko už dávno rušti
nu ze škol odstranilo a vrátilo se
zejména k tradiční francouzštině. V Ju
goslávii ruština také skoro zmizela, dá
vá se přednost angličtině. V Maďarsku
se - zatím — ruštině vyučuje, ale vý
sledky jsou prabídné. A s angličtinou je
to jen o něco lepši. V NDR jsou výsled
ky vyučování ruštině stejně mizerné ja
ko v Maďarsku a slušně anglicky umí
jen poměrně malá část mládeže. V Pol
sku je ruština už dvě stě let v opovržení
a znalosti angličtiny jsou teprve v za
čátcích. O Československu není třeba
ztrácet slov. Jen v Bulharsku je stále
ještě ruština poměrně oblíbena a Bul
haři ruštinu ovládají - jinak žáci elitních
škol mluví spíš francouzský než anglic
ky.

Náš fejeton

Přestává platit, že obecně slovanským
či středoevropským jazykem je němči
na. V hlavním městě Slovinska, Lubla
ni, kde němčina byla druhým ne-li prvním
jazykem po dlouhou dobu, dnes dokonce
v cestovních kancelářích sotva najdete
mladší zaměstnance, mluvící obstojně
německy. Podobně je tomu v Rumun
sku či Polsku. Zkusíte-li to s angličti
nou, máte - zvláště v menších městech
- často dojem, že jste se dostali mezi
východoazijské domorodce, slabě ovlá
dající pidgin-english. A pozorujete-li me
zinárodni tábory mládeže z tzv. socia
listických zemí, zjistíte, že nejlíp se jejich
osazenstvo domluví mezi senou posuňky. Pň společenských hrách nebo při
flirtování se komunikační potíže stávají
dodatečným zdrojem zábavy či vzruše
ní. V jiných situacích se stávají velmi
závažnou a velmi nepříjemnou brzdou.
Má li dnes oblast komunisty ovládané
střední a východní Evropy nějaký zá
važný nedostatek zjistitelný bez podrob
né analýzy, pak je to chybějící možnost
dobře komunikovat přes jazykové hra
nice mateřštiny. Rozpad sovětského im
péria v Evropě povede k dalšímu
snížení prestiže ruštiny, v satelitních ze
mích uz dnes nenáviděné. Rusky se
dnes učí raději mládež v západní Evro
pě než v tzv. socialistických státech.
Jenže na místo ruštiny ve střední a vý
chodní Evropě nic nepřichází. Francouz
ština zřejme větší šance mit nebude,
takže by všechny tzv. lidově demokra
tické země měly věnovat pozornost
zejména výuce angličtiny a němčiny.
Teoreticky to také většina z nich dělá
- jenže jaké jsou výsledky? Na zápa
deněmecké univerzity přicházejí ve stá
le větším počtu studenti různého půvo
du, kteří maturovali v komunistických
zemích. Jejich znalosti angličtiny jsou
v naprosté většině hanebné. Nemecky
umějí trochu lip jen někteří studenti
z německých rodin.
Stále se mluví o tom, co všechno prý
mají Středoevropané společného. Mno
há z těchto tvrzení jsou nepodložené
mýty a legendy. Jedno však mají dnes
mladí Středoevropané z komunis
tických zemi zcela určitě společné: vět
šinou neovládají cizí Jazyky natolik,
aby se v nich mohli svobodně vyja
dřovat. Dnešní mládež z azljských
a afrických zemí Je v tomto ohledu
mnohem dál. Jazykově viděno Jsou
dnes tzv. lidové demokratické země
skutečné rozvojové země - Třetí svět
nás už předhonil jazykově a brzy nás
předežene i hospodářsky. Komunisty
ovládaná oblast střední a východní
Evropy se z uměle stmeleného konglo
merátu sovětských kolonií rozpadá na
nesourodé, vzájemně se odcizující ze
mě, které přestávají mít společný jazyk
- v přeneseném i doslovném významu

ANTONÍN MĚŠŤAN
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LES NA BALKONE
Vánoční stromek je krásná, aíe pro
blematická věc, zvláště když člověk
úplně nejraději chodí doma bos. Do čer
vence abych z koberce vybírala zákeřné
jehličky. Řešila jsem to všelijak, od su
kénky z krepového papřu, pro stromek
samozřejmé, až po nákup stromečku
z jakési umělé hmoty. Ten nám zkazil
vánoce. Nevoněl totiž.
Můj .bloemenman' čili květinářje lišácky
zrzavý, dvoumetrový chlap, věcně v dře
vácích a známe se skoro 20 let. A tak
nejen že speciálně kvůli mně nakoupil
par smrčků v kyblíku, ale dokonce mi na
jeden dal slevu a ještě mi ho vynesl na
horu do_ bytu. Skvělá příležitost vidět, jak
se v dřevácích chodí po schodech. Vy
nevíte jak? Dole se zujou. .Moc si od
toho neslibujte', pronesl odbornicky, .má
to useknuté kořeny, do léta zhebne, ale
přes vánoce to vydrží'.
Smrček sám o sobě byl jen metr dvacet,'
ale vězel v kýblu pisku, vážícím nejméně
tunu. Přes vánoce opravdu vydržel a tak
jsem ho z vděčnosti vyhodila na balkon.'
Je to sever, pomyslela jsme si, a smrk
je nordický strom, zdůvodňovala jsem si
a kdo se s tím má tahat po schodech,
dolů. A přestala Jsem si ho všímat. Otí-'
ralo se tam o nej prádlo, kapala na něj
lanolinová voda ze svetrů, mrznul
a moknul tam, fučelo mu na palce, pro-<
stě balkon na sever jak se patři. V břez
nu mě náhle udeřilo do oči cosi pode
zřele čerstvě zeleného. Namouduši!
Z konce větviček se draly jakési zelené1
čudlíčky a stromek - až na dvě narezlé
spodní větve - vůbec nejevil známky

nastávajícího zhebnutí. Ta věc v kýblu
žila!!
Dojalo mě to a začala jsem mu dopřávat
i jinou vodu než lanolinovou, dokonce
jsem na něj pň věšeni prádla mluvila,
to se prý má, i stromy mají duši. A on
se mi cxlměnil.
V létě sedávám - aby mě neofouklo u dveři, otevřených na balkon a můj
smrček nordický mi vonivá pod nos
a odvádí mou pozornost od světových
problémů k lesům mého dětství, co zpí
valy lip než u Gulbrandsena, voněly lip
nez všechny pugéty světa, zvláště ty ze
■skleníku, a v kterých se člověk mohl na
rvat vším možným, aniž by to nejdříve
musel odradioaktivovat. Jak já jsem ne
náviděla to tahániz postele ve čtyři ráno,
protože otec tvrdil, že víc oči vic vidi
a bez hub žádná nedělní večeře. A co
bych za to dala, kdyby ty lesy ještě byly,
ve skutečnosti, ne jen v me hlavě! Ale
neodbočovat.
Jak ty mně, tak já tobě, pomyslela jsem
‘si a zainvestovala jsem do rozměrného
hrnce, pytle speciální hlíny pro koniféry
a pět kil kameni, aby mu nehnily ty
useknuté kořeny. Smrček se - přesazen
do hrnce-z té nenadálé péče trochu lek
nul a pustilještě více jehliček než obvykle.
Alejinak se zachoval docela lidsky, na po
hodlí si ryohle zvykl a úplně slyšitelně si
lebedu, když jsem mu hadici dělala slejváky. Ještejsem mu dala podnohý krásně
zeleně plesnivou větev od jmelí a mech,
ukradený z prostranství veřejného od
dychu. Z čehož vyplývá, jak nesmimě
težce tu pracujeme. A ještě nízkou travič-

JEŠTĚ TLOUKLI,ještě terorizovali, nasazovali vodníděla a slzný plyn, štvali na lidi psy, ještě 17.listopadu si v Praze
počínali přesně tak, jak donedávna rudí gestapáci v Budapešti, ve Varšavě, ve východním Berlíně, v Sofii. Tam
všude uz majípo radosti - nová vláda NDR posílá 15.000 estébákůdo výroby. Dobrý recept i pro Československo!

Prognóza sociálneho rozvoja Slovenska
V októbri 1988 dokončil Prognostický ústav Československej
akademie vied Súhrnnú prognózu rozvoja Československa do
roku 2010. Najvyšší komunisticki činltelia ju promptně strčili
pod zámok, na veřejnost’sa nedostalo takmer nič, diskusia o nej
sa odohrala len v odborných ekonomických časoplsoch s mlnimálnym nákladom. Výše 120-stránkový dokument se stal dob
ré stráženým štátnym tajomstvom.
Súhmná československá prognóza ne
vznikla vo vzduchoprázdnem priestore.
Bola súčasťou štátnej úlohy a ako pod
kladový materiál jej - okrem iného - slúžili aj prognózy vypracované Slovenskou
akademiou vied. Jej zaměstnanci, ako
aj iní odborníci, pracujú na tejto úlohe
od roku 1984. leh produktom bola
Súhrnná prognóza rozvoje Slovenska do
roku 2010. Táto sa opierala o čiastkové
štúdie: prognózu vedecko-technického
rozvoja, rozvoja védy, sociálnu prognózu
a ekonomicku prognózu. Aj tieto do
kumenty postihol rovnaký osud, ako
Súhrnnu československé prognózu. Naj
vyšší slovenski stranícki a vládni predstavitelia se s nimi oboznámili - a obratom ruky ich zamkli do nedobytných trezorov. Vlastně sa tomu nemožno
čudovať. Aj slovenské prognózy nastavili
tamojším vládcom zrkadlo, v ktorom sa
neradi vidia.
Napriek tomu, že výsledky práč českých
a slovenských odborníkov sú stále pod
zámkom, niektoré z nich se dostali na
Západ. O súhmnej prognóze rozvoja
Československa už referoval Jiří Sláma
v Právě lidu 3/89. V podobnom duchu
sa nesie aj Prognóza sociálneho rozvoja
Slovenskej socialistickej republiky do ro
ku 2010.
Ako záverečnú prácu 1.cyklu práciuv júli
1988 vypracoval autorsky kolektiv Útvaru
prognóz na Ústave filozofie a sociologie
Slovenskej akadémie vied. Štúdia před
stavovala jeden z podkladov pre tvorbu
Súhmnej prognózy ČSSR, osobitne iei
V.oddielu, věnovaného rozvojů ČSR
a SSR.
Autoři vychádzajú z troch variantov budúceho vývoja společnosti. Prvý pomenovali modelom .umiernenoj materiálnej produkcie založený na setřeni

surovinami a energioW. Jeho základom
má byť komplex odvětví spojených
s elektrotechnikou, telekomunikadami
a biotechnológiami. Orientovat' by sa
mal na výrobu maximálneho množstva
produktov špičkovej kvality pri minimalizácii kvantitativných ukazatelbv. Sú
časťou prvého modelu budúceho vývoja
by mal byť tiež rozvoj bezodpadové] pro
dukcie a recyklizáae, pokles spotřeby
energie a tradičných materiálov. Kvahtatívny přechod k němu by sa mal
uskutočniť masovým využitím informati
ky. Autoři prognózy vymysleli pre tento
model názov .informatická ekonomika.'

Ekonomika
Druhý typ možného vývoja národného
hospodarstva dostal názov .vysokorozvínutá spotřebitelská ekonomika'. Tá by
sa mala opierať o špecializovanú výrobu
strojov a zariadení obohatených o prvky
elektroniky s vysokou úrovňou zhodnocovania surovin a s dynamicky sa rozvíjajúcim spotrebným priemyslom. Tento
model by mal byt výrazné orientovaný
na export, medzinárodnú výměnu tovarov. A nakoniec, třetím variantom je súčasný model industrializácie a všeobecnej kooperácie, zameraný na postupné
inovovanie všetkých odvětvi s orientádou na využitie vlastných vnútomých
zdrojov a zásob.

Dnešný stav slovenskej spoločnosti
a ekonomiky je podlá autorov prognózy
charakterizovaný třetím modelom s ma
lými prienikmi k vysokorozvinutej spracovateískej ekonomiko. Hlavným ciefom
úsilia by mal byť plný přechod k druhému
typu rozvoja s dělovým zameraním na
„informatickú ekonomiku“.
ku z chodníku před barákem, vlastnoruč Pracovnid SAV sa v prognóze ďalej zvý
ně vyrejpanou. Bylajsem z toho smrčku šenou mierou zasaďzuji za vznik spontak zblblá, že mi vůbec nevadilo, jak se
tánnych, záujmových skupin, ktore by
lidé zastavují a udiveně na mne při tom
malí byt - podobné ako v minulosti, za
rejpání hledí. Jeden pán ochotně navrhl,
1.ČSR - nositeími expresívnych, navože když už v rámci sociální převýchovy
musím čistit chodníky, tak že by měl ná nok orientovaných hodnot. Tvrdými slovamí kritizujú industrializáciu 50. rokov;
pad. A hned mipředstavil svého psa, kte neuskutečňovala sa sodálnym samoporý vtennu předtím zkálel ten nejhezčí
hybom. Navýše, ako sa v prognóze píše,
dmeček.
„z určitých aspektov ju možno označit
O příštích vánocích jsem místo stromeč ako proces tvrdo plánovitej alebo až náku kupovala pilinovou desku a čtyři ko silnej industrializácie'. Autoři dórazne
lečka. Bylo to levnější než objednat je upozorňují na potřebu posilňovania preřáb, aby stromek přemístil zpět do by cnodných a zmiašanýcn foriem vlastnic
vzťahov, budúci vývoj si vyžiada zatových prostor. Zdobila jsem ho skromě kých
kíadanie malých produkčných jednotiek
a třesoucíma se rukama, co když se mu
s cingrlátky vrátí paměf a vzpomene si, na báze individuálneho a malého sku
že uz dávno měl zhebnout! Co já potom pinového vlastníctva a práce. Dóležitou
s hrncem a kamením, zeli nakládat ne úlohou bude regulovať viaceré druhy
umím a kamením abych házela, jsem vlastníctva tak, aby vytvořili funkčny
celok.
bez viny.
Ale je to opravdový Viking. Někdy mu V prognóze sociálneho rozvoje Slo
říkám, ty tralo makový, jestli to takhle půj venska do roku 2010 sa do popredia do
de dál, tak abych o tobě psala variaci stává tiež nutnost' glasnosti v každej
na .Kam s ním". Ale teď si nevšímá zase sféře života. Klučovou otázkou zostáva
on mne. Sedí si v hrnci a tvrdošíjně takisto důsledné uplatňovaníe spoloodmítá zhebnout. A já letos už budu treti čenských, právnych a morálnych noriem
sezónu chodit okolo Stánku mého v legislatívnom procese.V tejto oblasti
vrcholia úvahy slovenských odborníkov
bloemenmana s palcem nahoru a on mi
odpoví palcem dolů. Je naštvanej Do požiadavkou .právneho socialistického
konce mi přestal v sobotu nosit růze, co štátu', ktorý by zahrňal právo na vzdeneprodal. Nevěří mi, mysli si, že snad lanie, na bývanie, na individuálně pravždycky před vánoci přejdu ke kon covnú činnosť, založenie hospodářské)
činnosti, zakladanie nezárobkových
kurenci.
združení a podobné. Jednoznačné ne
A při pohledu na ty hromady nařezaných dostatečná je aj situácia v oblasti bytovej
smrčků myslím na všechny ty green- výstavby. Liekom tu móže byť podlá pro
peacovske řeči o záchově odrody. gnózy vytvorenie celej škály roznych tyZachraň svět a začni u sebe, tedy u jed
pov bývania od súčasného sociálneho,
noho smrčku.
malometrážneho bytu až po rodinný
I useknuté kořeny se hojí, žádné obavy! dom, čiže od Jštátnych“ bytov až po roz
JANA BLÁHOVÁ ličné formy .súkromných“.

V oblasti kultúry je požiadavkou dňa
odstraňovanie bariér toho či oného dru
hu, ako aj nastolenie živej výměny medzi
kultůramt či už na republikovej aiebo na
medzinárodnej platformě Vývoj oby
vatelstva je tiez negativny. Obyvatelstvo
stárne, jednotlivé ukazovatele, ako na
příklad středná dťžka života, sú kata
strofálné. Určitý výbušný náboj nesie
v sebe fakt, že v budúcnosti sa poměr
medzi čechmi a Slovákmi změní, v pro
spěch Slovákov.
Zlá je situácia
v školstvo. Potřebná je dósledná refor
ma celej školskej sústavy, autoři prognó
zy sa zasadzuju za vytvorenie medzistupňa medzi střednou a vysokou ško
lou, za niečo podobné, ako je
v Spolkovej republiko Nemecko „Facnhocnschule". Na základnom stupni vzdelania je vari najdóležitejšou úlohou informatizovať a ekologizovať školu
a školskú výuku.
Mzdová diferendáda je v Českosloven
sku najnižšia v rámci celej Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Aj na tomto
poli sa žiada dósledná náprava. Přibližné
4% pracovníkov štátneho sektoru má
hrubú mzdu nižšiu ako 1600 korún mesačne, teda ich zárobok nedosahuje hla
dinu žiadúceho sociálneho minima.
Mzdový a příjmový vývoj charakterizují
autoři prognózy krátko a výstižné ako
.odporujúci zaverom 17.zjazdu KSČ'
Výhíad do budúcnosti nie je růžový. Pri
optimistickom pohíade sa progresívna
varianta móže uplatnit v rokoch 199095, pri pesimisticKom až po roku 2000
Životná úroveň v Československu v po
rovnaní s vyspělými priemyslovými kra
jinami neustále klesá. Příklad Rakúsko:
roku 1970 bolí - podía autorov prognózy
- obe krajiny na přibližné rovnakej úrov
ni. Roku 1980 tvořila úroveň osobnej
spotřeby v Československu voči Rakúsku přibližně 50-60%, roku 1984 súkromná spotřeba na obyvateía dosahovala
v Československu 63% úrovně v Rakúsku. K ukazovateíu .životná úroveň"
sa v prognóze poznamenává, že .mno
hé, v nominálnom vyjádřeni priaznivé
ukazovatele životnej úrovně, sa dosaho
vali a dosahují za cenu vynakladania
velkého množstva spoločenskej práce.
Svoju širšie chápanu spoločenskú hod
notu však strácajú, ak vezmeme do úva
hy, že sú výsledkom vysokej miery za
městnanosti,
dvojitej zaměstnanosti
a takého pracovněho času, ktorý sa
v medzinárodnom porovnaní stává už
výnimočným'.
Ústredným problémem slovenskej spo
lečnosti je aktivizovat spósob života.
Tento okruh zaradujú autoři prognózy do
politickej roviny. Konštatujú, že .sociálnu
aktivizáciu člověka možno dosiahnutlen
v podmienkach prehlbujúcej sa demokratizácie celého spolocenského života.
To, do akej miery sa podaří využitaktívny
potenciál fudskej práce a občianskej
angažovanosti k urýchleníu rozvoja
a rastu blahobytu, závisí od vývoja po
litických procesov, od tempa a foriem
prehlbovania socialistickej demokracie.
V podstatě ide o to dat spoločenskému
a politickému životu váčšiu otvorenost
a dynamiku, uvolňovat administrativou
regulácíu u konfliktov, ktoré sú nevy
hnutnými sprievodnými znakmi vývojo vej
dialektiky a urýchtujú spoločensky po
hyb'.
A právě takéto myšlienky boli trňom
v oku dogmatických slovenských komunistov, ktorí aj túto štúdiu prekliali a súčasne začali vyvíjať na autorov nátlak
„prepracovať“ a „upraviť" prognózu ta
kým spósobom, aby vyhovovala terajšiemu režimu. Vývoj sa však prikazmi
a zákazmi zastavit' nedá. Na najvyšších
stranických a vládnych miestach si tiež
určité pozorné pročítali pracovnú va
riantu Súhmnej prognózy rozvoja Slo
venska do roku 2010. V nej sa - okrem
iného-jednoznačné konštatuje .potřeba
kritického množstva systémových zmien
jediným úderom, najneskór zaitra.' Toto
napísali slovenski odborníci z Ekonomickéno ústavu SAV už roku 1987. Dodnes
sa nezměnilo (takmer) nič...

JÁN ŠALGOVIČ

PRÁVO LIDU
Szókai se veřejně distancuje od pře
padení Československa v roce 1968
a označuje invazi za .zásadně falešné
rozhodnutí”. * Američtí kongresníci
Smith a Wolf, kteří směli navštívit kon
(Stručný přehled událostí od uzávěr centrák .Perm 35” na Urale a volně ho
ky k uzávěrce, bez nároku na úplnost vořit s vězni, prohlašují, že v SSSR jsou
i dnes lidé vězněni z politických důvodů.
a vždy jen jednou větou.)
* Úroda obilí v Sovětském svazu letos
zůstane opět hluboko pod plánem, takže
SRPEN 1989
bude nutno importovat ze Západu 36 mi
1. Miroslav Jasiňski, mluvčí Polsko-čs. liónů tun obili.
solidarity, je při odjezdu z ČSSR za
12. Polský parlament odsuzuje jed
držen v železniční stanici Lichkov nomyslně přepadení Československa
Mezilesí, podroben tělesné prohlídce
před 21 lety. * V Baku demonstruje
a úředně oloupen o tiskoviny, video
40.000 Azerbejdžánců za autonomii ze
kazety a magnetofonové pásky. * Slo
mě. * Ministerstvo zahraničí SSSR vy
vinsky člen ÚV Svazu komunistů Jugo
slovuje znepokojení nad polskými zámě
slávie Šuklje prohlašuje, že se Jugo
ry utvořit vládu bez komunistů. * Zápaslávie bud stane federací s výkonným
hospodářstvím, anebo přestane v dneš doněmecká zpravodajská služba (BND)
odhaduje počet osob, které se chtějí vy
ní podobě existovat. * Spolkový ministr
stěhovat z NDR na 1,5 miliónu, čili de
spravedlnosti Engelhard! oznamuje, že
setinu obyvatelstva.
východní špionáž proti NSR pokračuje
13. Sovětský novinář Alexander Abdullin
v téměř neztenčené míře. * Četné plá
říká švédskému tisku, že oblast Čer
že NDR, zejména na ostrově Usedom,
nobylu je tak silně zamořená, že zůstane
musí být uzavřeny pro neúnosné zne
neobyvatelná na tisíc let. * Západočištěni mořské vody.
2. Polský sejm dezignuje generála Kisz- německá ambasáda v Budapešti, bez
nadějně přeplněná uprchlíky z NDR.
czaka za nového ministerského předse
musí zastavit normální konzulární pro
du, leč odpor proti bývalému ministru
voz.
vnitra je tak značný, že jeho naděje na
14. Shirley Temple Blake, někdejší
sestaveni nové vlády jsou mizivé. * Ve
dětská filmová hvězda třicátých let, po
věku 61 let umírá v USA místopředseda
jíždí do Prahy, kde l.září nastoupí do
Socialistické internacionály a známý le
funkce velvyslankyně USA. * Wolfgang
vicový myslitel Michael Harrington *
Roth, místopředseda frakce SPD ve
V jugoslávské provincii Kosovo stávkuji
tisíce albánských horníků. * Německy
spolkovém sněmu, přijíždí do Prahy
k rozhovorům se zástupci struktur ofi
institut pro ekonomický výzkum (DIW)
ciálních i paralelních. * Pro údajné
v Bertině označuje růstová čísla ná
.přetížení telefonní sítě” vypínají čs.úřarodohospodářské statistiky NDR za ve
dy telefony Jiřímu Dienstbierovi a řadě
lice pochybná.
3. Madarsko přijímá konvenci Spojených dalších disidentů: preventivní opatření
před 21 .srpnem! * Příbuzní Raoula Walnárodů o uprchlících a chce v duchu té
lenberga, švédského diplomata une
to mezinárodní dohody řešit otázku mno
seného po válce do SSSR a od té doby
ha tisíc východoněmeckých uprchlíků,
nezvěstného, jsou pozváni do Sovětské
kteří se zdržují v zemi. ★ část fasády
ho svazu.
hlavní pošty v Kyjevě, postavené v pa
desátých letech, se řítí na ulici a pohřbí 15. Kiszczak uznává, že se za polského
vá v troskách třináct chodců.
ministerského předsedu nehodí; počítá
4. Po zdražení základních potravin pro se nyní s nekomunistickým premiérem,
puká v Polsku řada stávek. * Rumunský
ale s určitým podílem komunistů v bu
doucí vládě. * Předseda maďarských
diktátor odvolává z Budapešti tamního
velvyslance na protest proti interviewu
komunistů Nyers počítá s tím, že jeho
madarské televize s bývalým králem
strana dostane ve svobodných volbách
Michalem.* Počet zločinů v SSSR
maximálně třetinu hlasů. * SPD vyzývá
východoněmecký režim k otevřeni
stoupl v prvním pololetí na 1,1 miliónu,
což je 32procentní přírůstek proti stejné
.reformního dialogu” s občany.
mu období 1988. * NDR vyznamenává
16. Václav Havel varuje před pouličními
Jásira Arafata .velkou hvězdou přátelství
demonstracemi k 21 .srpnu, protože re
mezi národy".
žim je připraven ke .konfrontaci za kaž
5. Počet uprchlíků z NDR. kteří se uchýli dou cenu". * Mezinárodní společnost
pro lidská práva (IGFM) vyslovuje obavy
li do západoněmecké ambasády v Bu
dapešti překračuje 200. * Dvě válečná
o životy Josefa Rómera a Ondřeje
plavidla US-Navy dlí na přátelské náv
Hocha, vězněných ve Valdicích pro úštěvě v sevastopolském přístavu. * Ju
dajnou špionáž. * Maďarští katolíci se
goslávie vydává nové bankovky v hod výrazně podílejí na péči o uprchlíky
z NDR, jejichž část je nyní ubýtována
notě 2 miliónů dinárů; jejich hodnota se
v církevních zařízeních v Budapešti.
rovná 165 DM.
6. ČTK uveřejňuje ostrý útok proti Chartě 17. V Moskvě je založena .Křesťansko
77 spojený s tvrzením, že disidenti verdemokratická unie” (UDC) ruské febují zahraniční účastníky pro demonstra derativní republiky. * V západoněmeckém Giessenu se otevírá další prostorný
ci k 21.srpnu. * Stávkové výbory ve Vorkutě prakticky přejímají veškerou vý záchytný tábor pro uprchlíky z NDR. *
Syrské
dělostřelectvo
pokračuje
konnou moc v této sovětské hornické
oblasti. * Ústřední orgán KS Kuby
v ostřelováni křešťanských obytných
čtvrtí Bejrútu.
.Granma” kritizuje revizionistické psaní
části sovětského tisku. * Gorbačov údaj 18. Pražská policie je ve stavu zvýšené
ně v tajném poselství nabízí Japonsku
pohotovosti vzhledem k blížícímu se vý
vrácení Kutilských ostrovů výměnou za
ročí invaze. * Lech Walesa navrhuje do
hospodářskou pomoc.
funkce budoucího polského premiéra
7. Kábul je již po několik dnů pod ra 62letého katolického publicistu Taketovou palbou antikomunistických po deusze Mazowieckého. * Z někdejších
interventů před 21 lety dnes už
vstalců. * .Pravda” otevřeně informuje
o nedostatku chleba v SSSR; v někdej oprávněnost invaze veřejne obhajují je
nom východoněmečtí komunisté.
ší obilnici světa je chléb mizerné kvality
a k dostáni zpravidla jen jednou za týden
19. Prezident Jaruzelski jmenuje T.Mav nedostatečném množství. * Azyl zowieckého prvním nekomunistickým
v Maďarsku našlo v uplynulých 18
ministerským předsedou Polska po 24
měsících přes 50.000 rumunských
letech. * Hromadný únik do Rakouska
uprchlíků, většinou příslušníků madarské
se daří 500 uprchlíkům z NDR. kteří
využili mírovou slavnost na maďarskomenšiny.
rakouských hranicích. * Návrh nového
8. .Komsomolskaja Pravda” označuje programu madarské komunistické stra
pakt mezi Hitlerem a Stalinem z roku ny počítá s pluralitním systémem a svo
1939 za .hanebný a neospravedlitelný”. bodnými volbami. * Generálmajor
* Maďarský reformista Pozsgay vyzývá afgánského vládního vojska Faruk Sarif
k .drastické změně” uvnitř vládnoucí ko přebíhá k povstalcům. * V Praze pro
munistické strany. * Prezident ukra bíhá .preventivní zatýkání“ disidentů; ve
jinské akademie věd Paton požaduje o- městě se to hemží policií zjevnou i taj
kamžité zastavení stavby všech ja nou.
derných elektráren na Ukrajině, protože
20. Charta 77 znovu varuje před po
jsou koncepčně naprosto zastaralé.
licejními provokacemi. * V Nicaragui je
9. Kiszczakovy šance na sestavení nové v současné době (podle hlášení Hnutí
matek a rodinných příslušníků) více než
vlády jsou každým dnem menší. * Na
6000 politických vězňů. * V jugoslávské
čínských univerzitách probíhá neúprosná
Černé Hoře demonstrují hladovějící děl
čistka v profesorském sboru, která má
postihnout všechny .západně orien
níci a důchodci.
tované” vysokoškolské učitele. * Ame
21. Tichá demonstrace asi 2000 osob
ricky televizní program Cable News Net
na Václavském náměstí je brutálně na
work bude možno v Moskvě přijímat ne
padena policii a násilné rozehnána *
jen v interhotelech, nýbrž i soukromě
Papež Jan Pavel II. vyzývá na projevu
abonovat
v Asturii k vytvořeni .Evropy bez hranic”.
10. Moskva ohlašuje námitky proti úmys * Zatímco moskevská Pravda zcela opo
míjí výročí vpádu do Československa,
lu Rakouska, vstoupit do Evropského
společenství. * První v doplňovacích
Izvěstija uveřejňuje vzpomínku armádní
ho generála Pavlovského, který připouš
volbách svobodně zvolený opoziční po
slanec maďarského parlamentu, Gábor
tí, ze invazon .nebyli přijati přívětivě”
Roszik, prohlašuje ve Vídni, že cílem po
obyvatelstvem.
litiky Demokratického fóra je nezávislé
22. Politbyro polských komunistů pro
a neutrální Maďarsko. * Člen politbyra
hlašuje sovětSKO-nacistický pakt z roku
a bývalý šéf KGB Čebrikov vyjadřuje ná
1939 za .neplatný od počátku”. * Milióny
zor, že s jednotlivými svazovými re
Rumunů žiji jako v koncentráku, vedeni
publikami bude nutno stále více nakládat
si staví paláce a pěstuje orientální
jako se svrchovanými státy. * Poprvé
přepych, konstatuje prof. Dumitru Mazilu
po válce dlí západoněmecké válečné lo
v dopise Spojeným národům.
dě (Rommel a Niedersachsen) na přá
telské návštěvě v Leningradě
23. Nejdelší .živý řetěz” v dějinách - 600
11. Maďarský komunistický politik Imre
km - utvářejí statisíce Litevců, Lotyšů
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kupem. * Jelcin přijíždí na soukromou
návštěvu do USA a je zjevně opojen krá
sami reálného kapitalismu i širokou
nabídkou kvalitních lihovin * Ortodoxní
titovec Popit odchází z ÚV slovinských
komunistů
12. ČTK kritizuje Maďary, protože ne
chávají cestovat uprchlíky z NDR na Zá
pad, místo aby je vraceli do rodných kri
minálů. * Mluvčí sovětského mini
sterstva zahraničí označuje maďarský
krok za .nečekaný a neobvyklý”, zdržuje
se však přímé kritiky * V NDR je
ustavena nezávislá občanská iniciativa
.Nové fórum”, která složením a zaměře
ním silně připomíná Chartu 77.
13. V Praze Na příkopě probitá v pod
večer ekologická demonstrace za účasti
asi 300 osob; policie vyklizuje prostor
s použitím pendreků a zadržuje několik
účastníků. * Sovětská televize hlásí, že
v bývalém zlatém dole na Urale byl na
lezen hromadný hrob asi 300 tisíc po
pravených obětí stalinismu * Ju
goslávské prezidium kárá Slovinsko
a žádá, aby republika upustila od
ústavních
změn.
*
a Estonců mezi městy Tallinem, Rigou 2. Pražská Tribuna ostře napadá poslan chystaných
V polském sejmu hlasuje pouze 13 po
a Vilnou; vzpomínají tak 50. výročí ha ce Nejvyššího sovětu, spisovatele Ajtmaslanců proti Mazowieckého vládě; k nad
nebného paktu mezi Hitlerem a Sta tova a obviňuje ho z .maloměšťáckého
linem. * Estonská lidová fronta požaduje revizionismu”. * Sovětští výsadkáři ob šeným ovacím pro nekomunistického
plebiscit, který by rozhodl o prohlášení sazují klíčové body města Baku, kde se
premiéra se připojuje i většina komunis
nezávislosti. 24. Bonn děkuje Budapešti očekávají těžké demonstrace za nezá tických poslanců
za velkorysé a humánní řešení problému vislost Azerbejdžánu. * Sovětská Prav
14. Průzkum veřejného mínění ve
východoněmeckých uprchlíků, kteří nyní da obviňuje zapadni sdělovací prostřed
Spolkové republice ukazuje, že 85 pro
z Maďarska volně proudí do Spolkové ky, že vyzývají k ozbrojenému povstání cent občanů má porozumění pro motivy
republiky přes Rakousko. * Vlada Ta- v baltských republikách; tvrzeni není do
útěku z NDR, 75 procent se vyslovuje
deusze Mazowieckého je schválena par loženo žádnými konkrétními citáty.
pro všemožnou pomoc uprchlíkům. *
lamentem; 15 komunistických poslanců 3. Za nepřítomnosti Gorbačova požadují Madarsko odmítá zahraniční spekulace,
vedených poslancem Bowiczem navrhu reakcionáři Ligačov a Čebrikov v po
že po Zříjnu bude hranice do Rakouska
je odstranit z polské ústavy ustanovení litbyru .rozhodné akce” proti útoku na
opět uzavřena * .Pravda” píše, že so
o .vedoucí úloze strany”. * Praha na .stranu, armádu, KGB a SSSR jako ta větští komunisté obhájí ve volbách
dále vězní skupinu zahraničních demon kový". * Komise OSN pro lidská práva
vedoucí úlohu strany proti opozičním si
strantů z 21. srpna, devět Maďarů, dva vyslovuje obavy o osud rumunského
lám, které povzbudila perestrojka.
Němce osm Italů, čtyři Bulhary, sedm zpravodaje Dumitru Mazilu, který obžalo
15. Západoněmecké SPD požaduje
Holanďanů a několik Rakušanů, Poláků val .feudální despotismus” a .barbarské
.evropský pomocný program” pro Polsko
a Belgičanů.
vandalství” bukureštského režimu. *
a Maďarsko; prostředky mají být vy
čtrnáct opozičních stran v Nicaragui se
25. Svět se dovídá s dvoudenním
naloženy na nakup investic na Zapade.
zpožděním, že v Kyjevě došlo k mohut shoduje na společné kandidátce pro vol
* Sovětské Arménsko trpí již několik týd
né demonstraci pod záplavou mod- by v únoru 1990.
nů .hospodářskou blokádou”, kterou
rožlutych praporů a s heslem .Svobodu 4. V maďarských uprchlických stře
uvalil sousední Azerbejdžan; dochází
Ukrajině!”. * Belgická univerzita v Gentu discích čeká přes 5.000 obyvatel NDR
benzin, obnova zemetřesením zni
zveřejňuje zprávu, že kubánská inter- na vystěhování; jejich počet v pražské
čených měst stagnuje. * Srbští komu
venčni vojska v Angole používala proti západoněmecké ambasádě přesahuje
nisté se znovu vyslovují proti systému
povstalcům bojové plyny ještě i po 300. * V Lipsku demonstruje několik ti
více politických stran.
uzavření příměří. * Moskva rozhořčeně síc mladých lidí pod transparenty .Za
16. Prezident Bush varuje před gordementuje zprávu švédské televize, že otevřenou zemi svobodných lidí”. * Mi
bačovskou euforií v západních zemích.
KGB předem věděla o atentátu na Ofofa lánský Corriere della Sera uvažuje
* Polští komunisté poprvé obviňují ve
Palme ho.
o možném nástupci Honeckera; bude-li
řejně Sovětský svaz, že v roce 1939 pře
26. Podle hodnověrného průzkumu za to .superjestřáb” Egon Krenz, nelze to
padl jejich zemi a dopustil se tam
mýšlí přes Maďarsko uprchnout na Zá považovat za zlepšení.
.masivních zločinů”. ★ Poprvé po třech
pad ještě nejméně 20.000 obyvatel NDR
5. Prezident Jaruzelski provádí význam měsících se 85letý Deng Xiaopmg opět
* Šef KGB Vladimír Krjučkov přijíždí do né kádrové změny ve veleni polské
objevuje na veřejnosti a označuje situaci
Varšavy, navštěvuje Jaruzelského a Kiš- armády, vyměňuje tn šéfy vojenských
v čině za .stabilní”.
čaka. * Ve statistickém průměru připadá oblasti i velitele letectva. * Lech Walesa
17. Maďarský premiér Németh odmítá
na každé dva porody v NDR jeden přijíždí na čtyřdenní návštěvu do Spolko
kritiku z NDR a prohlašuje, že se
potrat.
vé republiky, kde je hostem německých
„společný evropský dům“ obejde bez
27. V Moldavském Kišiněvu démon odborů. * Při zřícení kubánského
ostnatého drátu. * Navzdory zákazu de
struje 300.000 etnických Rumunů proti lljušinu-62 blízko Havany přichází o život
monstrují ve Lvové desetitisíce Ukrajinců
rusifikaci. * Moskva označuje eman125 cestujících a 26 obyvatel sídliště, na
ve výroční den okupace města Rudou
cipační hnutí v baltických zemích za .na které letadlo dopadlo
cionalistickou hysterii” a hrozí .nedo 6. Vedení KS Ukrajiny předkládá návrh armadou v roce 1939.
18. Poslanec polského sejmu Adam
zírnými následky". * Lech Walesa ape zákona, aby se ukrajinština stala ofi
Michnik prohlašuje, že je nutno překonat
luje na západní země, aby neodkládaly ciálním úředním jazykem v zemi. * Šéf
rozdělení Německa; jeho sjednocení je
dlouho hospodářskou pomoc Polsku: Si litevských komunistu Brasauskas varuje
také v polském zájmu * Maďarsko a Iz
tuace v zemi se musí zlepšit, nebo se před vojenským potlačením emandpacvšechno zhroutí. * Šéfideolog Fojtík pro
rael navazují diplomatické styky přeruše
ního hnuti baltských národů. * Bonnská
né na sovětsky rozkaz v roce 1967. *
hlašuje v interview s Magyar Hirlap, že vláda protestuje proti násilnému potlače
Úřady NDR odmítají vstup do východního
.zcela souhlasí s Gorbačovem" a ze se ní pokojné demonstrace ve východním
Berlína dvěma západoněmeckým po
některé prvky Pražského jara opravdu Berlíně.
slancům SPD. * Slovinsko odmítá
značné podobaly sovětské perestrojce.
7. Policie uniformovaná i v civilu převrací srbskou kritiku a trvá na ústavních změ
28. Moskevská propaganda označuje vzhůru nohama byt inž.Petra Uhlav Pra
nách. * Při atentátu na sovětský dálkový
mluvčí národního hnutí v Moldávské re ze a okrádá ho o desítky kilogramů tis
autobus v Azerbejdžánu umírá pět ces
publice za .separatisty bažící po moci”. kovin, psací stroj a jeden ze dvou telefo
tujících, 27 dalších je zraněno.
* Mluvčí estonské opozice odpovídá na nů. * Izvěstija hlásí, že za srpen bylo
19. Gorbačov chce posílit své pozice
moskevskou kritiku slovy: .Mysleli jsme, nutno z 44 jaderných elektráren SSŠR
a prosazuje, aby se sjezd KSSS konal
že Stalin je m rtev...” * Rakouský liberál devět dočasně vypnout a ve 13 pří
už v říjnu 1990. * Praha zostřuje kon
ní poslanec Gudenus požaduje, aby ze padech omezit výkon. * Předseda so
troly na maďarských hranicích, kudy
státního znaku republiky byly odstraněny větských odborů Šalajev přiznává na pleustavičně
proudí
tisíce východo
nástroje, které orlice drží v drápech: srp
nárce v Moskvě, že jeho organizace ne
německých uprchlíků. * Předseda ma
a kladivo.
má důvěru pracujících. * Glasnost prý
ďarského parlamentu Szuros definuje ja
29. Šéf maďarské zpravodajské služby se nevyhne ani KGB, tvrdí Moskovski
ko cíl politiky své země, dosáhnout po
generál Pallagi oznamuje, že se komu Komsomolec v článku o diskusi mezi
dobné neutrality jaké se těší Rakousko
nistická strana vzdala řízení zpra vedoucími mládežníky a pracovníky
vodajství; služba je nyní odpovědna státní bezpečnosti.
pouze státním orgánům. * Generálplukovník Markus Wolf, dlouholetý šéf 8. Nová polská vláda se skládá z osmi
východoněmecké špionáže, požaduje ministrů Solidamošči, pěti komunistů
.více tolerance v NDR”. * Znepřátelené a sedmi zástupců .stran bloku”. * Tadeusz Mazowiecki prohlašuje před svou
skupiny mudžahedinů si při ozbrojených
srážkách vzájemně způsobují ztráty přes parlamentní frakcí: .Možná, že budu
dobrým premiérem, možná, že špatným,
300 padlých.
rozhodne však nebudu tancovat podle
30. Spolková vláda se připravuje . na něčí píšťalkyl" * Po 43 letech je v livšechny eventuality”, jestliže proud tevské Telsiai znovuotevřen katolický
uprchlíků z NDR nadále poroste; stavi kněžský seminář.
se čtyři další stanové tábory s celkovou
kapacitou 5000 lůžek. * Stanislav Devá 9. Jegor Ligačov řeční v městě Frunze
tý má být znovu postaven před soud, a varuje před .rozpadem SSSR”. * Gor
bačov. navrátivši se zotaven z pětitýdententokrát pro .pobuřování”.
ni dovolené, odsuzuje .žvásty o ne
bezpečí převratu” v Šovětském svazu.
* Reszó Nyers ohlašuje stažení 200 ma
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ďarských tanků z blízkosti hranic
1. Slavnostní zasedání bonnského Spol Rakouska a Jugoslávie a zároveň žádá
SSSR, aby rovněž stáhl 72 tanků z této
kového sněmu vzpomíná 50.výročí vy
puknutí druhé světové války a jed oblasti.
10. Madarsko jednostranně vypovídá do
nomyslně odhlasuje rezoluci o smíru
hodu o vrácení uprchlíků; prvních 6.500
s polským lidem. * Baltická rada, která
sdružuje lidové fronty Lotyšska, Litvy východoněmeckých uprchlíků odjíždí
pres Rakousko do Spolkové republiky.
a Estonska, odmítá kritiku ÚV KSSŠ
* Ukrajinské lidové hnutí požaduje
a vyslovuje obavy, že reakční sily
odvolám
Ščerbického
a
dalších
v Moskvě by chtěly baltské národy zno
.politických dynosaurů" z funkcí.
vu vojensky podrobit. * Bulharský ča
11. V čele dlouhého konvoje trabantů
sopis Anteni uveřejňuje rozbor úmrtnosti
a tvrdí, že za posledních 15 let podlehlo
a Wartburgů přijíždí do Pašova jako první
Gerhard Mayer, kantýnský z východního
v komunistických zemích o 12 až 34
SŤA STNÉ TVA ŘEpřed vchodem do
Berlina; tisíce uprchlíků z NDR přijíždějí
procent více lidí chorobám srdce
velvyslanectví Spolkové republiky
z Maďarska zvláštními vlaky. * 100.000
a krevního oběhu.než v roce 1972; v Ja
Německo v Praze: svoboda je na do
ponsku za stejnou dobu úmrtnost na tyto
slovenských věřících se účastní vysvěce
sah!
Foto. NAF dementi
ní Františka Tondra novým spišským bis
choroby poklesla o 36 procent.

PRÁVO LIDU
a Finsko. * .Nové fórum" v NDR žádá
úřady ve 14 okresech o oficiální re
gistraci.

20. Gorbačov rozhodně odmítá .federalizaci strany"; KSSS musí zůstat
centralizovaná. A Amnesty International
hlásí, že v čině bylo po potlačeni de
mokratizačního hnutí popraveno už 137
osob. * Madarský ministr spravedlnosti
Kulcsár potvrzuje, že v budoucí ústavě
bude právo na život zakotveno jako zá
kladní postulát; trest smrti má být de
finitivně zrušen.
21. Gorbačov posílá tři členy a dva kan
didáty politbyra na zasloužený odpo
činek; jsou
mezi
nimi
čebrikov
a Ščerbickij, Ligačov ale zatím zůstává
na .postu" * Rakouský spolkový kancléř
Vranitzky odkládá plánovanou cestu do
NDR na neurčito. * Čs.-maďarské roz
hovory o megalomanickém projektu du
najské přehrady opět končí bez dohody;
ČSSR hrozí Madarsku požadavkem miliardového odškodnění za jednostranné
zastavení prací.
22. Prezident Bush chválí při setkání se
sovětským ministrem zahraničí Ševardnadsem .tolerantní politiku" SSSR
ve východní Evropě. * Skupina .Nové
fórum" v NDR má již 2.500 signatářů;
jelikož úřady opět odmítly registraci,
odvolává se fórum nyní k soudům. a
Východoberlinská odbočka Svazu spi
sovatelů NDR přijímá rezoluci vyzývající
k dialogu s občany na všech úrovních;
hromadný exodus ze země je pouze
odrazem nashromážděných základních
problémů v životě společnosti.
23. Litevský parlament prohlašuje při
pojení zeme k SSSR v roce 1940 za
protiprávní, neboť násilně vynucené Ru
dou armádou * Šéf polských komunistů
Rakowski ohlašuje podle Tribuny Ludu,
že strana ve své onešní podobě brzy pře
stane existovat; změní se nepochybně
nejpozdéji na sjezdu v únoru 1990 i její
jméno. A Podle oficiálních zpráv je více
než 44 procent lesů v NDR těžce poš
kozeno; statistická ročenka za rok 1988
uváděla jen 37 procent celkové plochy.

24. Nejvyšší sovět Azerbejdžanu pro
hlašuje zemi za .svrchovanou v rámci
SSSR"; veškeré ústřední zákony na
budou platnosti až po schváleni par
lamentem v Baku. A Exiloví Číňané volí
v Paříži ústřední vedení, které bude
koordinovat odboj proti diktatuře A
Maďarská vláda se usnáší, že všichni
bývalí političtí vězňové komunistického
režimu budou odškodněni. A V sibiř
ském skladišti střeliva dochází k těžké
mu výbuchu, 20.000 obyvatel sousední
ho města Jurga musí být evakuováno.
25. Ministr zahraničí SRN Genscher
intervenuje u svého čs. kolegy Johanese
za .humánitámí řešení" problému uprch
líků v pražské ambasádě. A Rakowski
je na návštěvě u svého kolegy Jakeše
a přimlouvá se za volnější cestováni me
zi oběma sousedními zeměmi. A Bu
dapešťská vláda rozhoduje, že zbrojní
výroba bude v nejbližších třech letech
zredukována o 30 až 40 procent; sou
časně pojímá usnesení o odstraněni ru
dých hvězd ze všech veřejných budov.
A Pekinští starci ujišťuji své vrstevníky
v NDR, že je plné podporují pri
.upevňování socialismu a obrané jeno
výdobytků".
26. Evropské společenství poskytuje
Polsku a Madarsku okamžitou finanční
pomoc ve výši 400 miliónů marek částka naprosto neúměrná situaci. A
V areálu západoněmeckého velvysla
nectví v Praze se tísní už 1046 uprchlíků,
stále ještě bez konkrétní naděje na brzké
vycestování do SRN.
27. Americký ministr obrany Cheney po
kládá možnost vojenského Konfliktu mezi
USA a SSSR za podstatně nižší než
kdykoliv po válce, zároveň však varuje
před neztenčeným útočným potenciálem
sovětů. A Evropská rada diskutuje
o lidských právech a kritizuje zejména
rumunský a bulharský režim za stálé
přehmaty. A Ščerbickij ztrácí nyní
i funká šéfa ukrajinské strany, jeho ná
stupcem bude 5/letý Vladimír Ivaško.
28. Madarský ministr zahraničí Hom vě
nuje svému kolegovi Genscherovi pla
ketu s kouskem ostnatého drátu z něk
dejší Železné opony. A V areálu pražské
německé ambasády se tísní již přes dva
tisíce uprchlíků z NDR, také ve Varšavě
se stále nerýsuje žádný náznak řešení
29. Sedmnáct zatčených demonstrantů
z Lipska čekají drastické tresty vězeni
A Prezident německého Červeného kří
že jedná v Praze se svým čs. kolegou
o pomoci pro uprchlky, kteří žijí
v ambasádě v nesnesitelných hy
gienických podmínkách; nelze vyloučit
vypuknutí epidemií. A Tanjug hlásí de
monstrace desetitisíců Srbu a Černohor
ců proti slovinským reformním záměrům.
30. Sovětská vláda zmrazuje mzdy
a platy, aby zabrzdila zrychlující se infla
ci v zemi. A V Madarsku se obnovuje
Křesťansko-demokratická lidová strana,
kterou komunisté po válce zakázali. A
Běloruská lidová fronta chce uspořádat
v Minsku masovou demonstraci na pod
poru požadavku odškodnění za následky
Černobylu - ty se odhadují na 30 miliard
marek. A V Kalifornii se scházejí bývalí
vedoucí špioni CIA a KGB k přátelské
mu dýchánku a výměně zkušenosti.
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1. Zvláštními vlaky z Prahy a Varšavy
přijíždějí
tisíce
východoněmeckých
uprchlíků do Spolkové republiky; s na
sazením života naskakují v NDR desítky
mladých lidí na projíždějící vlaky, policie
násilím vyklizuje totálně přeplnene dráždanské nádraží, dochází k násilným
srážkám. A Sekretáře UV dvanácti Ko
munistických zemí, kteří sněmují v bul
harské Varně, nenapadá v závěrečném
komuniké nic lepšího než staré hloupé
fráze o .revansismu" a .neofašismu";
zástupce madarských komunistů odmítá
tyto žvásty podepsat. A V sovětském
Uzbekistánu policie zabavuje 20 kilo opia
a spousty derivátů.
2. V pražské ambasádě, včera konečně
vyklizené, dnes už zase čeká více než
tisíc uprchlíků na výjezd, také ve Varšavě
je jich znovu několik set. A Pracovníci
francouzské televize dostávají poprvé
povolení k návštěvě sovětského pra
covního tábora Jagěr 32' v sibiřském
Sajansku; podávají otřesné svědectví
o nelidských životních podmínkách, desetihodinové pracovní době, povoleni
k návštěvě jen jednou za rok...
3. V Lipsku jde na ulici 25.000 demon
strantů, policie a milice zatýká, bije, mu
čí. A Z Prahy opět vyjíždějí přeplněné
vlaky smér Západ, kompromisní řešení
je dosaženo také ve Varšavě; značné
ulehčení v Bonnu. A V Sovětském sva
zu se začíná nedostávat bankovek: spe
ciální papír, na který se tisknou ruble,
nebyl naplánován v dostatečné míře, mi
lióny na hotovosti odpočívají ve
slamnících a jiných skrýších, nadměrná
kupní síla nenachází protiváhu v tržní na
bídce.
4. Gorbačovův velvyslanecv Itálii Lunkov
vyjednává s Vatikánem o navázání nor
málních diplomatických styků. A Pa
řížský starosta Chirac pojímá sovětskou
delegaci a vybízí ji, aby se státy východní
Evropy přidružily k Evropskému spo
lečenství. A Dopravní letadlo typu Antonov-32 se zřítilo v oblasti Čemigova.
devítičlenná posádka zahynula. A Znovu
nepokoje v drážďanské nádražní čtvrti,
uzavření čs. hranic pro obyvatele NDR
zvyšuje tlak v zemi.
5. Londýnský Mezinárodní ústav pro
strategicKé studie (IISS) zastává názor,
že Gorbačovovy odzbroiovací snahy
jsou věrohodné a že SSSR ztrácí schopnost k překvapivému útoku. A Tibetský
Dalai Lama žijící v indickém exilu dostá
vá Nobelovu cenu míre roku 1989; mezi
vážnými kandidáty byl i Václav Havel,
jehož šance však podle názore norských
pozorovatelů pokazili lobbyisfé, kteří
chtěli cenu rozdělit mezi Havla a Jiřího
Hájka.
6. Hlavni projev pň oslavě navázání druž
by mezi Kyjevem a Mnichovem pronáší
předseda Ukrajinského hnutí za přestav
bu (Ruch) Ivan Dráč; požaduje volný styk
mezi obyvateli obou měst a především
výměnné návštěvy mládeže. A Profesor
Landsbergis, předseda litevského hnutí
Sajudis, požaduje zastavení ruského
pnstěhovalectví do baltských republik,
protože jinak budou Litevci za deset let
ve vlastni zemi v menšině.
7. Za přítomnosti Gorbačova a s velkou
vojenskou a propagandistickou fjompou
slaví své 40.vyrocí NDR - .stát na
kolečkách" (Brandt), žalostný pozůstatek
studené války a stalinismu. A Ve vý
chodním Berlíně a v mnoha městech
NDR dochází k demonstracím a sráž
kám s policii. A Náměstek madarského
ministra kultury Manherz předkládá pro
jekt velkorysého zákona na ochranu
a rozvoj národnostních menšin. A Lo
tyšská lidová fronta se usnáší na kon
gresu v Rize na požadavku státu ne
závislého na SSSR: .Máme jediný cíl nezávislosti" A Blokáda Arménská Azerbejdžanem pokračuje, v arménské re
publice docházejí pohonné hmoty a zá
kladní potraviny.
8. Madarští komunisté na sjezdu v Bu
dapešti velkou většinou odkládají do
savadní stanovy i název strany a za
kládají .Socialistickou stranu". A Masové
demonstrace v mnoha městech NDR,
věznice jsou přeplněny zatčenými de
monstranty, prosakují zprávy o sadistic
kém týrám vězňů, mezi nimiž je mnoho
mladých žen. A Němci v SSSR - 2,2
miliónu - požadují znovuzřízení auto
nomní republiky v Povolži anebo hro
madný odchod do Spolkové republiky.
9. V NDR je založena Sociálně de
mokratická strana (SDP) s programem
demokracie sociální a ekologické. A
V Lipsku pochoduje ulicemi 70.000 de
monstrantů požadujících svobodné vol
by. A Bývaly americký ministr zahraničí
Kissinger označuje německou otázku za
.klíč k evropské obnově" A Zakázaná
ukrajinská katolická církev požaduje od
státní pravoslavné církve navrácení ka
tedrály sv.Jiří ve Lvově na znamení smí
ření. A TASS hlásí zcela vážně, že v jed
nom voroněžském parku přistálo Ufo
s .obrovitými mimozemšťany"; kdo ne
věří, ať tam běží.
10. Leonid Kravčenko, nový generální ře
ditel Tassu, slibuje, že jeho agentura bu
de od nynějška sířit .pravdu místo desinformaci". A Předseda maďarské .So
cialistické strany" Nyers prohlašuje na
závěr sjezdu, že jeho strana bude .de
mokratická v západoevropském slova

22. VědkyněTatjana Korjagina tvrdí v lis
spisovatelů NDR požaduje .revoluční re
tu Sovétskaja moloděž, ze v SSSR exis
formu" společnosti A Chorvatští katoličtí
tuje rozvětvené spiknutí, které připravuje
biskupové vydávají společný pastýřský
pad Gorbačova A V Závodech Wilhellist proti srbské hegemonii a za likvidaci
ma Piecka v Teltowě blízko Berlína je
diktatury jedné politické strany. A Rudé
právo otiskuje Zavadilův projev na ÚV
založena první organizace nezávislých
KSč, v němž řečený papaláš kritizoval
odborů .Reform". A Nejvyšší sovět
Uzbecké SSR odvolává z funkce mini
psaní sovětského tisku o invazi 1968 ja
sterského předsedu Kadirova; uzbecké
ko .škodlivé pro obé strany“.
hnutí
.Berlik" (Jednota) požaduje hospo
17. Uprchlici z NDR zdržující se ve Var
šavě smějí opustit Polsko leteckou ces dářskou nezávislost Uzbekistánu.
23. Předseda parlamentu Szůrós ohla
tou; první letadlo se 120 z nich přistává
v Dússeldorfu, dalších 1.500 bude nás šuje z balkónu budapeštské sněmovny
k shromážděným statisícům: .Od nyněj
ledovat. A Rumunský despota Ceausescu striktně odmítá .jakékoliv reformy ma ška se naše země jmenuje Maďarská
ďarského nebo polského typu". A Ma republika!"; národní revoluce, která vy
ďarsko staví dva další záchytné tábory
pukla přesně před 33 lety, slavně zví
tězila. A Bratislavská Pravda píše, že
pro rumunské uprchlíky. A Předseda
SPD Vogel se vyslovuje pro .perzonální v Madarsku došlo k politickému převra
tu. A Premiér Adamec ohlašuje, ze KSč
změny v NDR" jako základní předtrvá na svém mocenském monojwlu
podklad jakýchkoli reforem.
a nedá si sáhnout na socialismus A
18. Z funkci odcházejí Erich Honecker člen předsednictva nové Sociálně de
a členové politbyra Mittag a Herrmann; mokratické strany v NDR, Steffen Reinástup nepopulárního Egona Krenze do che, je hostem SPD v Bonnu a účastni
funkce generálního tajemníka vyvolává se zasedání jejího prezidia.
odpor
a obecné rozpaky. A Maďarský
TADEUSZ MAZOWIECKI - poprvé
od roku 1939 má Polsko ministerské parlament se usnáší 333 hlasy proti 5 24. Nový šéf východoněmeckých komu
ho předsedu, kterému lidé mohou vě na ústavních změnách pro návrat nistů je zvolen hlavou státu a předsedou
k parlamentnímu pluralismu a pro
rady obrany; poprvé v dějinách
řit. Kdv se takového dočkáme také škrtnuti dovětku .lidová" z názvu Mad Národní
„parlamentu" v NDR hlasuje osm po
v Československu?
arské republiky. A Navzdory změně ve
slanců proti a 17 se zdržuje hlasovaní.
Foto: NAF dementi
vedení SED demonstruje znovu 50.000
A K večeru demonstrují ve východním
lidi - mlčky a s rozžatými svíčkami Berlíně desetitisíce proti Krenzovi. A
v
Drážďanech
a
dalších
35.000
Adamec si ve Vídni stežuje na .nevěcnou
smyslu". A Lotyšská lidová fronta pňjímá
kritiku"
ČSSR v západních sdělovacích
program .naprosté nezávislosti" Lotyš v Plauenu.
ska. A New York Times dokládá, že 19. Miloš Jakeš gratuluje Egonu Krenzo- prostředcích. A Čínský mocipán Li Peng
vyjadřuje obavy o osud socialismu
v Afganistánu i po odchodu intervenč- vi ke kariéře a vyjadřuje přání, aby se
v některých státech východní Evropy.
ních vojsk nadále pracují sovětští .vojen upevňovalo, zesilovalo a prohlubovalo
ští poradci".
to a ono. A Národnostní komise Nej25. Prezident Bush se vyslovuje pro .ro
zumnou evoluci" ve vztahu obou ně
11. Počet signatářů prohlášení Několik vyššího sovětu se vyslovuje pro znovumeckých států; vláda USA nesdílí obavy
vět dosahuje dnes číslice 25 000. A Pn zrízení Německé autonomní sovětské
ze sjednocení Německa. A Gorbačov
přestřelce mezi sovětskými vojáky a ci republiky v Povolži, odkud dal Stalin
vilisty v Náhorním Karabachu je za v roce 1941 odsunout Němce na čínské ohlašuje .nepopulární opatření" k pře
konáni krizových stavů v SSSR. A
znamenán jeden mrtvý a dvanact ra hranice. A Armádní lljušin-76 s padesáti
Ceausescu obviňuje .imperialistické kru
něných. A Stanislav Devátý. 37, se ne- výsadkáři a sedmi členy posádky se zřítil
hy". že usilují o zánik světového komu
dostavuje k přelíčeni v Brně a místo nad Kavkazem; neštěstí nepřežil nikdo.
A SSSR slušně prosí Izrael o laskavé
nismu.
ieho nynějšího pobytu je neznámé. A
V rozhovore s předsedou SPD Voglem navrácení ulétnuvšího syrského MiGu26. Ve Varšavě sněmují ministn zahrani
čí sedmi zemí Varšavského paktu. A Ve
ve Varšavě označuje Lech Walesa roz 23; žádosti asi bude vyhověno.
20.
Franz
Vranitzky,
rakouský
spolkový
dělení Německa za .nelogický stav". A
vorkutské oblasti se připojuji další šachty
ke stávce s požadavky nejen sociálními,
Syrská stíhačka sovětského typu MiG - kancléř, je na sjezdu SPO ve Štýrském
Hradci
znovuzvolen
předsedou
strany
99
23 přilétá do Izraele, pilot žádá o po
nýbrž i politickými. A Obyvatelé Delitický azyl. A Šéf chilské komunistické procenty hlasů. A Ve varšavské ambasá brecenu požadují zrušení sovětské letec
strany Corvolan se vrací z exilu do vlasti. dě SRN už zase čeká 1700 uprchlíků ké základny blízko města. A V Ljublani,
12. V NDR zasedá krizový štáb komu z NDR na výjezd (či odlet) směrem zá hlavním městě Slovinska, má byt ještě
nistické strany, Honecker odřekl pláno padním. A Konzervativní šéfredaktor do konce roku postaven pomník obetem
vanou státní návštěvu v Dánsku. A Ja moskevské pravdy Afanasjev vyklizuje titovského teroru.
27. Ve Východním Berlíně požaduje
keš, generální tajemník KSČ a ta křeslo reformátorovi Frolovovi, blízkému
lentovaný komik, obviňuje Spolkovou poradci Michaila Gorbačova. A Maďar 20 000 demonstrantů stržení obludné
ský
parlament
přijímá
volební
zákon,
zdi. která rozděluje město. A Podle zprá
republiku z podněcování .štvavé kam
paně" proti NDR. A Polská vláda přijímá podle kterého se mají na jaře 1990 konat vy TASSU způsobují stávky v uhelných
v
Madarsku
svobodné
volby.
oblastech těžké národohospodářské
program rychlého přechodu od plá
21. Tisíce demonstrantů utvářejí kruh ko ztráty, pro nedostatek vhodného uhlí mu
novaného k tržnímu hospodářství. A
Každý den přijíždí přes Madarsko a Ra lem východoberlinského policejního ře sela byt vypnuta řada vysokých pecí A
ditelství a požaduji propuštění politic Otto Habsburg dementuje pověsti, že se
kousko kolem 500 východoněmeckých
kých vězňů. A Tadeusz Mazowiecki vy chce ucházet o úřad prezidenta Ma
uprchlíků do SRN.
ďarské republiky.
zývá v dramatickém apelu západní státy,
13. V hlavním městě Gruzie Tiflisu
aby hospodářskou pomoc Polsku zby 28. V Praze se koná navzdory zákazu
stávkuje 30.000 demonstrantů vsedě
tečně neodkládaly. A Podle průzkumu
proti přítomnosti .sovětské okupační se v Moskvě obává vyjít v noci zhruba demonstrace s účastí asi 15.000 lidi, kte
rou západní pozorovatelé označují za
armády" v zemi; požadují nezávislost,
stejný počet obyvatel na ulici jako v New největší od roku 1969. A Menši de
bojkot voleb s jednotnými kandidátkami
Yorku: 33 procent. A Časopis Socialisti- monstrace jsou hlášeny také z Brna a z
a právo na odepření branné povinnosti
českaja industrija uveřejňuje výpověď
v .cizím vojsku". A NDR oznamuje pro majora Vladimíra Logina, který spatní Ostravy, všude zasahuje policejní mlá
tička A Gorbačov dokládá britským no
puštění všech zatčených demonstrantů
nad Omskem další Uto: světelnou kouli vinářům, že jeho měsíční plat činí 1200
a udií souhlas k výjezdu dalších uprch
větší než měsíc.
rublů (3600 DM). A Polští komunisté se
líků z Varšavy na Západ. A Rudé právo
varuje, že se .nepřátelé socialismu"
chystají .zneužít státního svátku 28,října
k protistátním provokacím".
14. Sovětský ministerský předseda Ryškov si stěžuje, že v SSSR se denně pod
volým nebem kazí nepřeberné množství
drahocenného zboží; jen od počátku říj
na hnije v přístavech 25.000 tun im
portovaných potravin, znehodnocují se ti
síce tun pracích prostředků a velké
množství jiných nedostatkových výrob
ků. A Grozinský disident Merab Kostava
umírá po záhadném automobilovém ne
štěstí. A Ústřední výbor litevské komu
nistické strany chce 19.prosince na
vrhnout sjezdu vystoupení z rámce
KSSS A Po 72 letech se uvnitř kre
melských zdí koná v mariánské katedrá
le první bohoslužba.
15. Na slavnostním aktu ve frankfurtské
Paulskirche je za účasti spolkového pre
zidenta i spolkového kancléře slavnost
ně odevzdaná Mírová cena německého
knižního obchodu Václavu Havlovi; osla
venec nedostal povolení k výjezdu... A
Polská vláda se usnáší, že značné re
zervy potravin, léků, pohonných hmot
a uhlí z vojenských skladů budou dány
k dispozici trhu. A Gruzinská vyšetřova
cí komise zjišťuje, že za brutální masakr
proti demonstrantům v Tiflisu 9.dubna
jsou spoluodpovědni Ligačov, Jasov
a Čebrikov. A Izvéstija referuje po 35
letech o tom, že při detonaci atomové
bomby nad oblastí manévrů na Sibiň
1954 zahynuli četní vojáci a mnozí další
si odnesli zdravotní škody na celý život. A
Opozice v NDR vystupuje stále se
bevědoměji, ve východním Berlíně se
schází 120 signatářů občanské iniciativy
Nové fórum.
16. V Lipsku se odehrává největší de
monstrace od Lidového povstání v roce
1953; více než 120 000 demonstrantů
požaduje svobodné volby. A V Ma
darsku je shromážděno už přes 100 000
podpisu pod požadavek Aliance svo A PŘECE NEZADRŽEL! Agenturní snímek, který oběhl svět, aby do
bodných demoKratů, aby bylo uspořádá
kumentoval, že ani pražští policajti nejsou všemocní. Východoněmecký
no lidové hlasování o zrušení milic, vy
uprchlík se dostal přes plot do zahrady ambasády, odtud do svobodné části
puzení závodních organizací strany
Německa-a teď už je možná zase zpátky doma, aby se zúčastnil,listopado
z pracovišť a rozděleni majetku komu
vé revoluce", probíhající v NDR.
nistické strany. A Předsednictvo Svazu

PRÁVO LIDU

„Otec reformy“ vzpomíná
Ota Šik: Jarní probuzení - Iluze a skutečnost; Polygon Verlag,
Zůrlch 1989; kart. 287 stran, jmenný rejstřík a četné Ilustrace,
CHF 33,Memoáry bývalého náměstka před
sedy vlády za Pražského jara, .otce
čs. ekonomické reformy" profesora
Oty Sika, vyšly na podzim, krátce
před jeho sedmdesátinami, i v če
ském jazyce. Je to kniha, která roz
hodne stojí za přečtení.
OTA ŠIK, který jíž v Československu
publikoval celou radu závažných statí
a knih (K problematice socialistických
zbožních vztahů, Ekonomika a zájmy,
Plán a trh za socialismu) pokračoval po
své emigraci do Švýcarska jako profesor
vysoké školy v St.Gallenu ve sve vědec
ké činnosti. Jejím plodem byly mj. knihy
Der dritte Weg, Das kommunistische
Machtsystem, Fúr eine Wirtschaft ohne
Dogma, Humane Wirtschaftsdemokratie. všechny vzbudily široký ohlas ve svě
tě a nesporně přispěly k tomu, že Sikovi
byly uděleny i čestné doktoráty univerzit
v Lancesteru a Kasselu.

ZEĎ PŘEKONANÁ! Hanebná bariéra napříč Berlínem, u které v posledních 28 letech vykrvácelo vce než osmdesát
uprchlíků, padla 9.listopadu bez jediného výstřelu. Obsadili ji mladí lidé z obou částí rozděleného města. Z his
torického vítězstvísvobody se spolu s mladými těšil také předseda Socialistické internacionály Willy Brandt - někdejší
starosta západního Berlína za těžkých roků konfrontace.
usnášejí na založení .zcela nové strany",
protože ta dosavadní je u konce.
29. V NOR se vedle .Nového fóra"
ustavuje další občanská iniciativa pod
názvem .Demokratická obnova"; žádá
odluku státu od strany. * Stalinista Todor
Živkov se poprvé vyslovuje pro politický
pluralismus, který označuje za .nezbyt
nost pro každou civilizovanou společ
nost“. A Podle zpráv z Kazachstánu
očekává se rozhodnutí o obnově němec
ké autonomní republiky v Povolží ještě
před koncem roku.
30. Ve španělských volbách dosahují so
cialisté navzdory ztrátám už potřetí ab
solutní většiny. * V Lipsku a ve Schwerinu demonstrují statisíce za občanské
svobody. * Neklid zachvacuje i státní
odbory v NDR; očekává se odstoupení
dosavadního předsedy Tische.
31. Praha žádá od Budapešti odškodně
ní za zastavení prací na vodním díle Gabčíkovo-Nagymaros. * Štvavévysílánívýchodoněmecké televize .Gemy kanál" je
s okamžitou platností zastaveno. A
Sovětská televize vysílá záběry z de
monstrací v NDR a zdržuje se nega
tivních komentářů. A Od zítřka mohou
zase obyvatelé NDR jezdit do Českoslo
venska bez víza, což patmě povede
k nové vlně masových útěků. * Zájjadoněmecká SPD přerušuje stranické
styky s KSČ.

3. V Praze už čeká několik tisíc výcho
doněmeckých uprchlíků na vycestování
směrem zapadnim. * Liberální demokra
té v NDR požadují odstoupení vlády. A
V Budapešti se schází sjezd obnovené
Madarské sociální demokracie.
4. Více než milión občanů NDR protestu
je v Berlíně proti Krenzovi a SED, státní
televize celou demonstraci přenáší. A
Východoněmečtí uprchlíci v Praze smějí
vycestovat přímo do Spolkové republiky;
do Bavorska jich přijíždí během jediného
dne skoro 8000. A Pro katastrofální ne
dostatek zdravotnického personálu na
sazuje NDR 2000 vojáků do nemocnic.
5. Exodus přes Československo pokra
čuje, mnozí uprchlíci jedou už rovnou
k cs.-bavorske hranici bez okliky přes
Prahu. A Sovětský ministerský předseda
Ryškov opět vyzyvá vorkutske horníky,
aby se vrátili do práce. A Pět starých
stalinistů opouští politbyro SED.
6. Počet uprchlíků z NDR za posledních
pět dnů; přes dvacet tisíc. A Gorbačov
varuje před .nebezpečnými náladami“
v sovětské komunistické straně. A Před
ní východoněmecký ekonom Reinhold
požaduje .více tržního hospodářství“ ja
ko východisko z krize.
7. Vláda NDR podává demisi. A Demon
strace před budovou ÚV SED a v mnoha
městech. A Moskva slaví státní svátek,
demonstranti na předměstí označují
VRSR za .říjnový puč - neštěstí Ruska“.
8. Padá východoněmecké politbyro, šé
fem nového ie opět Krenz. A Za nového
předsedu vlády je navržen reformista
LISTOPAD
Hans Modrow. A Rudé právo se vyjadřu
1; Egon Krenz dlí u Gorbačova v Mosk je krajné skepticky k vývoji v NDR.
vě, rozmlouvá s ním tři hodiny .o všem, 9. NDR ohlašuje otevření hranic se Spol
opravdu o všem". * Uprchlici z NDR kovou republikou, každý občan máprávo
spěchají znovu mocnými proudy do Pra na svobodu cestování. A Kancléř Kohl
hy,_ západoněmecké velvyslanectví se je na státní návštěvě v Polsku, jedná
opět naplňuje. A První známka politic s ministerským předsedou Mazowieckého uvolnění v televizi NDR: hlasatel kým. A Úřady NDR uznávají a oficiálně
předčítá zprávy v rozhalence, bez kra registrují nezávislou občanskou iniciativu
vaty.
.Nové fórum".
2. Vlna demisí ve východním Berlíně, od 10. Nesmírná vlna radosti v obou ně
chází také dosavadní šéf státních odborů meckých státech - berlínská zed a za
Tisch a rozvedená paní Honeckerová, drátovaná hranice ztrácejí dosavadní
ministryně školství. A Předsedové zápa funkci. A Desetitisíce občanů východ
doevropských sociálně demokratických ního Berlína proudí do západní části měs
stran jednají v Miláně o situaci ve střed ta, nezapomenutelné scény shledáni
ní a východní Evropě. A Vedoucí sovět
a sbratřeni, mládež obsazuje zed. A
ské pasovky Kuzněcov slibuje daleko Bulharský stalinista Todor Živkov je do
sáhle uvolnění zahraničních cest i pro nucen k demisi, odchází z funkce šéfa
řadové občany SSSR.
strany i hlavy státu.
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Foto: Pavel Svědek

VÝROČÍ
Jeden z mých kolegů - vydavatelů exi
lových časopisů - označuje západoněmeckou televizi soustavně za .rudou bed
nu". Někdy mám, pravda, nutkání mu dát
zapravdu, ale vcelkusimyslím, hodnotímí programovou skladbu globálně a objek
tivně, že přec jen přehání.
Spíše než k televizi mívám kritický poměr
k rozhlasové stanici WDR v Póryni-Vest
fálsku, ač oceňuji řadu znamenitých po
řadů tohoto vysilače. Patří k nim ve vy
síláni WDR-2 každodenní ranní pořad
.Zeitzeichen" věnovaný nejrůznějším vý
ročím. Bývají to vysoce informativní, živě
a zajímavě dělané relace.
Ráno 17.listopadujsem byl velice zvědav,
které výročí si redaktoři vybrali pro tento
den.Pulstoletíbrutálníhonacistickéhozásahu proti českým vysokým školám se
jaksi samo sebou nabízelo - i v rámci ně
meckého sklonu k nelítostně sebekritice
vlastni minulosti.
Leč nedočkaljsem se: WDR-2 vzpomněl
jiného masakru. Toho amerického ve
vietnamském My-Lai; ušlo mi, před kolika
přesně lety. Do pocitu zklamáni se mi ale
záhy promítla myšlenka, že z toho nelze
vinit pouze německou rozhlasovou sta
nici.
Ve Spolkové republice Německo žije ně
kolik desítek vysoce produktivních čes
kých autorů. Proč ani jeden z nich nena
bídl redakci vhodný materiál? Jistě by
nebyl odmítnut. A proč jsem vlastně sám
nezvedl před čtrnácti dny telefon, abych
redaktorům WDR připomněl, že se toto
výročí blíží a poradil jim, který z českých
autorů by jim eventuálně monl zpracovat
i vlastni vzpomínky na tu úděsnou du
chovní genocidu?
Čili: nehledejme vinu jenom u druhých.
Nedostatek pozornosti k české tematice,
který občas vytýkáme německým (či ji
ným západním) sdělovacím prostředkům
- ten máme do značné míry na svědomí
i my sami.
/_w

PROTI ZNEUŽÍVÁNÍ
PSYCHIATRIE
Skupina patnácti moravských občanů
v čele s lékařem dr. Milanem Kopřivou
odevzdala v říjnu státní instituci zvané
.československý výbor čs.veřejnosti pro
lidská práva a humanitární spolupráci“
v Praze petici tohoto zněni:
„Vedeni snahou vrátit Českosloven
sko do společenství států, kde jsou
základní lidská práva posvátná a ne
dotknutelná, navrhujeme Českoslo
venskému výboru pro lidská práva
a humanitární spolupráci konkrétní
pomoc při prosazováni zákona proti
zneužíváni psychiatrie a psychiatrů
k politickým účelům. Domníváme se,
že právě dnešní doba je vhodná k for
mulováni takového zakona a k jeho
schválení nejvyšším zastupitelským
sborem. Při vypracování návrhu pře
sného znění tohoto zákona jsme
ochotni úzce spolupracovat s pří
slušnou sekcí Vašeho výboru, což do
tvrzujeme svými vlastnoručními pod
pisy."
Výbor s dlouhým jménem přijetí petice
potvrdil; jaké závěry chce z této chvá
lyhodné iniciativy vyvodit, není zatím zná
mo.

Ve své zatím poslední knize se Šik pro
jevuje nejen dále jako obhájce základ
ních myšlenek Pražského jara, ale i jako
poutavý vypravěč svého pohnutého ži
vota. Do socialistického hnutí se dostává
již v třicátých letech pod dojmem hosjjodářské krize,_ nezaměstnanosti i bídy
ve vlastní rodině. Za války je vězněn pro
ilegální komunistickou činnost v koncentracnim_ táboře Mauthausen a po r.1945
se vyvíjí z původně věřícího marxisty
v bojovníka za .humánní hospodářskou
demokracii"
Těmto myšlenkám zůstává Šik i nadále
věrný, i když některé své postoje dále
rozvinul. Tak odmítá i dnes centralistický
model tzv. reálného socialismu, zůstává
však i kritikem soudobých kapitalistic
kých tržních systémů, které podle jeho
názoru nejsou sto, dlouhodobě vyřešit
některé závažné ekonomické otázxy ja
ko plnou zaměstnanost, makroekono
mickou rovnováhu např. mezi vývojem
spotřeby a investic nebo ekologickou
problematiku.
Proto jeho koncept i nadále vychází
z myšlenky tzv. .třetí cesty“, jež by kom
binovala tržní hospodářství s makroeko
nomickým plánováním. To ovšem chápe
nikoliv jako soubor příkazů jako v sovět
ském modelu, ale jako demokraticky le

gitimované stanoveni některých dlouho
dobých hospodářských cílů, jež by měly
být realizovány tzv nepřímými ekono
mickými nástroji (úvěrovou, fiskální, da
ňovou politikou apod ).
Šik zastává i tzv. .neutralizaci" výrobních
prostředků velkých kapitalistických spo
lečností, tzn. jejich postupné přemeny
v jistý druh společenského vlastnictví,
aby došlo k větší identifikaci osazenstev
s jejich" podniky. Vedle nich by ovšem
mely existovat různé formy soukromých
a družstevních podniků.
V Sikových dnešních představách zůs
távají v podstatě zachovány i principy
vnitropodnikově demokracie, jak je navr
hoval již za Pražského jara: Demokra
ticky zvolené podnikové orgány z řad
osazenstev jmenují a kontrolují odborný
manažment, který má při své činnosti da
lekosáhlou pravomoc.
Konečně Šik-jak již dříve - zdůrazňuje,
že realizace všech uvedených požadav
ků v ekonomické oblasti je možná pouze
v rámci důsledně demokraticko-pluralistického systému.
Pro českého čtenáře je nová Sikova kni
ha nesmírně zajímavá i z dalších důvo
dů: Líčí v ní postup při tvoření konceptu
reformy v Ekonomickém ústavu Čs.aKademie věd, pokusy A.Novotného tuto čin
nost všemožně zdiskreditovat, intriky ně
kterých vedoucích komunistických čino
vníků (např. J.Hendrycha) pri snaze
o převzetí funkce prvního tajemníka
KSČ a v neposlední řadě i činnost
A.Dubčeka. I když si váží charakte
rových vlastností tohoto politika, vyčítá
mu jistou nedůslednost, váhavost a dů
věru i v ty funkcionáře, kteří ho potom
v rozhodujícím okamžiku opustili.
Konec Pražského jara, zrada některých
na oko progresivních funkcionářů. Sikovy
osobní zázitky v srpnu 1968 a jeho
emigrace do Švýcarska tvoří závěr této
knihy.
Poslední události v komunistických ze
mích dávají Sikovi v mnohém za pravdu.
A tak se stává i jeho nedávný pobyt
v Madarsku jakousi rehabilitací jeho ne
únavného úsilí za přeměnu komunistic
kých systémů ve společnosti demokra
tické, jež by navazovaly na původní hu
mánní tradice socialistického hnutí.

RUDOLF LANDOWSKI
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PRÁVO LIDU

Exil a exulanti

OBĚTEM KOMUNISMU je věnován pa
mátník, který byl slavnostně odhalen
2. července na Masaryktownu v kanad
ském Torontu. .Znovuukřižovaný', dílo
sochaře Josefa Randy z Winnipegu,
představuje mužskou postavu v nad
životní velkosti, ukřižovanou na srpu
a kladivu. Monument vysoký 4,5 metru je
umístěn na kamenné kruhové vyvýšenině
přístupné z obou stran po třech stupních.
Prostředky na zřízenípamátníku obětíko
munistického teroru vybrala organizace
K-231 sbírkou, do které přispělo mnoho
českých exulantů, zejména bývalípolitičtí
vězňové a jejich pozůstali.

MASARYKOVU UUCI v živém centru
města dostala 28. říjnašvýcarskáŽeneva,
která je z minulosti spjata mnoha svazky
s čs odbojem. Slavnostního aktu v den
našeho státního svátku se zúčastnilipřed
ní představitelé švýcarské veřejnosti
i československého exilu, vcelku asi 200
lidi. Po četných ulicích T.G.Masaryka
v Jugoslávii a v mnoha zemích svo
bodného světa by bylo nyní opravdu na
čase, aby Masarykovo jméno konečně
nesla i některá reprezentativní třída
v Praze a dalších městech naší republiky.

DUŠE NÁRODA
Starou romantickou představu o tom, že
duše národa se projevuje v jazyce, dnes
už sotva někdo zastáva. Přesto se z tzv.
idiomatiky - to znamená z ustálených
rčení - v určitém jazyce dá hodně vyčíst
o tom. jak se určitý národní kolektiv stav!
k různým problémům života, k vlastním
dějinám, ale také třeba k sousedům. Po
diváte-H se do Velkého francouzsko-českého slovníku (Academia Praha 1974),
najdete tam .saul comme Polonais“
s překladem .být ožralý jako prase' do češtiny se nedá přeložit jako Polák',
protože toto přirovnání u nás neexistuje.
Nikdo kromě Madarů neví, že se tiká
.dopadnout česky' ve smyslu .dopa
dnout mizerně“ - mají na tom vinu po
rážky našeho národa v dávné minulosti,
nikoli v srpnu 1968.
Každý rozvitější národ má slovník ustá
lených rčení, který umožňuje studiumje
ho .duše'. My mamě .Slovník české fra
zeologie a idiomatiky' (Academia 1983),
který byl schválen jako vysokoškolská
příručka pro studenty filozofických fakult
studijního oboru český jazyk a li
teratura'. Jedná se tudíž o učebnici bu
doucích češtinářů na gymnáziích.
Je samozřejmé, že cenzura - a také
opatrnost sestavovatelů - do slovníku
nevpustila velké množství tzv. obscén
ních přirovnání a už vůbec ne taková
rčení, která by mohla urazit vládnoucí
panstvo. I tak je pečlivá četba slovníku
poučná. Dokonce i politicky - například
pořekadlo .být svobodný jako Amerika'
neukazuje zrovna na lidový odsudek im
perialistické velmoci.
Je zajímavé, že česká ustálená rčení si
příliš nevšímajíjiných národů a etnických
skupin. Jedinou výjimku tvoří Rómové:
být špinavý jako cikán', .chodit otrhaný
jako cikán“, .krást jako cikán“, lhát jako
cikán', .hádat jako cikánka', .mít hubu
jako cikánka'. Nepříliš pěkně se vyjímají
rčeníjako .dělat jako Slovák' či .hučet
do někoho jako Slovák do hodin' nebo
dokonce .koukat jako Slovák do hodin'.
O Němcích se dovíme .Němec jako po
leno', pak už jen .chodit jako podesranej
Saks'(takže je zastoupena pouze dneš
ní NDR). Jinak máme přirovnáni .být ma
zaný jako Žid' a je tu křiku jako v ži
dovské škole'.
Nelichotivou úlohu Polákůjako opilců (ve
francouzském rčení) u nas plni jiný ná
rod:.bejt vožralejjako Dán'. Rika se také
.pít jako holendr', ale Slovník české fra
zeologie a idiomatiky (str. 115) nás po
učuje: .Holendr - papírenský stroj spotřebujici množství vody“. Turky jsme
u nás rádi neměli, takže se řiká .být roz
trhaný jako turecká fangle“ a taky .je tam
smradu jako v Cařihradu“. Ušlechtilí rudokožci se dostali do rčení .řvát jako
Indián“.
Z ustálených rčení by se dalo usoudit,
že jsme národ naprosto antimilitaristický.
Posudte sami: .chodit jako ztrápený oficir“, .bejt blbej jako dělo“ (také .nasranej“
či .vožralej). .bejt nasranej Jako brigactýr“ nebo - zcela modeme - je tu
bordel jako v tanku“.
Pokudjde o neslušná přirovnáni nemohl
Slovníkjit příliš do hloubky. Některá uve
dená rčení jsou však líbeznál jako na
příklad .vstavat po prděli“, .nést se jako
hovno na oleji“, ale třeba i něžné .mít
tvářičky jako dětskou prdělku“. Z oblasti
erotiky jsou metafory nevinné jako třeba
.být zamilovaný jako student“ nebo
ipeprnějšijako .hrabat se v něčem jako
student ve vdově“. Anebo i .tváři se jako
svata Dala (a nevěděla komu)“.
Z oblasti vznešenějšíje velmi expresivní,
ač původu nejasného .být vůl jak anděl“,
dále .být jako prkenný Mojžíš“ nebo té-

SKUPINA LISTY sněmovala ve dnech
13.-14. řjna v Boderodu u Frankfurtu
a zvolila si nové vedeni. Zdeněk Mlynář
a Adolf Múller požádali, aby nebyli pro
příští období kandidováni do koordinač
ního výboru. Za členy výboru byli zvoleni
Jiří Pelikán (předseda), Zdenek Hejzlar,
Milan Horaček, František Janouch
a Antonín J.Liehm. Redakční rada Listů
byla doplněna o Daniela Straže a Jiřího
Slámu, a bylo potvrzeno členství
Čestmíra Vejdelka, který je výkonným re
daktorem časopisu.

měř biblické .tváří se jako by sežral Ša
lamounovo hovno'.
Pijácká přirovnání jsou velmi květnatá,
například .byl tak vožralej, že říkal psovi
slečno'. A bohyně lovu se bůhví proč
octla ve rčení .blít jako Diana'.
Neúcta k národním tradicím se projevuje
v úsloví .mít řečí jako Palackej' nebo
i .kecat jako Palackej'. Oblast nedávné
minulosti se objevuje v přirovnání .to je
pomalu jako za Hitlera'. Z doby budová
ní socialismu se ve Slovníku raději nic
neuvádí, ale čipernější studenti si jistě
chybějící přirovnáni doplní - takže otiš
těné rčení.dočkej času jako husa klasu'
určité dostane známou paralelu .dočkej
času jako Četka TASSu'.
Skoda, že autoři slovníku nemohli uve
řejnit všechno z těch pokladů, které jistě
nashromáždili. Dočkáme tedy času (ne
ovšem jako Četka TASSu) a budeme se
těšit na budoucí necenzurovaný slovník
české frazeologie a idiomatiky. Je-li ten
dosavadní docela zábavný, bude ten pří
ští určitě ještě víc pro zasmání.
ANTON/N MĚŠŤAN

ČS. SOKOLSTVA V ZAHRANIČÍ se bude konat 5.-9. července 1990 v Pa
říži (pokud se ovšem do té doby neuvolní Strahov). Zájemci z Německa
si mohou vyžádat podrobné Informace na adrese: Turnvereln Sokol
Munchen e.V., Bonnerstr. 22, D-8000 Munchen 40.

Antonín Švehla - víc než biografie
Vladimír Dostál: Antonín švehla - Profil československého státníka. Vydal výkonný výbor Republikánské strany
v exilu, New York 1989. Kart. 222 stran, bohatá obrazová příloha. 15.00 USD nebo 27,00 DEM.
Vladimír Dostál chtěl napsat biografii
Antonína Švehly Avšak nahromaděný
materiál jej přinutil psát historii agrárního
hnutí a vzniku československého státu.
Autor v podstatě neměl ani na vybranou:
onu dobu si totiž bez Antonína Švehly
a jeho neúnavné práce nelze ani předštavit. Jeho boj o agrární venkov byl od
začátku předurčen k tomu, aby se stal
zápasem o nezávislost národa. Kniha
dokazuje, že život a práce Antonína
Švehly jsou neodmyslitelnou součástí
histone boje za sebeurčení národa, niko
liv jen venkova a jeho lidu, z něhož jas
ně vyniká genius muže, který spolubudoval stát a současně svojí každodenní
prací vytvářel i jeho dějiny.
Vladimír Dostál líčí bez jakéhokoli patosu
život a práci muže, který stál v čele zá
pasu o nezávislost národa řadu let před
první světovou válkou, pak během války
a po osvobození.
Agrární venkov, tak jak jsme jej znali
v době první repubíiky, nevznikl ná
hodou. Byl to výsledek velkého úsilí
a osobních obětí. Vedle nadšení bylo za
potřebí mimořádného organizačního ta
lentu a přesvědčivé osobnosti, jakou byl
právě Antonín Švehla Nikdy nestavěl
svoji osobnost na odiv Na to byl příliš
skromný. Byl typem myslitele a politické
osobnosti, která dnes chybí našemu

národu. Tehdy ovšem v jeho čele stáli
nejen Švehla, ale také T.G. Masaryk, Rašin, Soukup a mnozí další lidé odvahy,
cti a vlasteneckého zanícení.
Švehla pochopil, jako nikdo jiný po něm,
že rozčleněni naroda podle politického
přesvědčení nejlépe vy hovuje národní individualistické povaze a je přitom zákla
dem demokracie, jakož i výchozím předKíkladem k budování státního zřcení.
emohli mu tedy imponovat představite
lé řádu nastoleného bolševickou revolu
cí, Lenin, Trocký a jejich ideologie.
Antonín Švehla viděl v politických
stranách orgány státu, v jejich činnosti
vzájemnou politickou výchovu k svobo
dě a demokracii. Jeho politická filozofie
zapustila v lidu hluboké kořeny.
Vladimír Dostál líčí ve své knize A.Švehlu
jako filozofa každodenního života a pro
blémů obyčejného člověka. Ač republi
kán a vůdce agrární strany a venkova,
byl spolutvůrcem nejefektivnějšího soci
álního zákonodárství, jaké v té době
v Evropě existovalo. Viděl do talíře stej
né tak chudému jako zámožnému. Vě
děl, jak lidé žiji a neustále usiloval
o zlepšení jejich údělu. Tímto poznáním
a sociálním cítěním byla inspirována je
ho práce na venkově dávno před první
světovou válkou Tímto vědomím se řídil
také v době války a po vyhlášeni samo
statnosti státu.
Vyhýbal se však dělání politiky na ulici
a s ulicí. Nepřipustil, aby ulice udávala
směr politice, tento postup byl pozdéji
oceněn ve vládě i představiteli de
mokratické levice. Jako ministr vnitra
posílal místo policajtů mezi demonstranty
délnické důvěrníky.
28. října 1918 to byl právě Antonín Šveh
la, který rozhodným a energickým vy
stoupením na místodržitelství a u Zem
ské správní komise převzal státní moc
a veřejnou správu.

Deklarace československé nezávislostí,
vyhlášená o několik dni dříve T.G. Ma
sarykem ve Washingtonu byla tímto po
stupem korunována vznikem státu. Muži
28.rijna - Rašín, Soukup, Stříbrný a Šrobár za Švehlova vedení- činem státnické
proziravosti předběhli vývoj a vytvořili
novou situaci. Nečekali na mírovou kon
ferenci a její rozhodnutí, ale vytvořili stát
sami. Na to vše se již dávno ( a často
z pouhého oportunismu) zapomnělo.
Švehla jako politik hleděl daleko před sebe. Byl to státník s vizi, člověk politického
rozhledu, který uvažoval v dimenzích
času. Dokázal zabránit sociálním revol
tám a chaosu, který se pokoušeli vyvolat
Leninovi agitátoři. Byla to Švehlova po
litická moudrost a prozíravost, která jej
vedla k tomu, že vytvořil společnou vlá
du agrární strany s druhou nejsilnější po
litickou stranou, se sociálními demokraty;
usměrnil tak cely vývoj mladého státu.
Dnes víme, že v Československu nebyla
výkonnější, zodpovědnější a úspěšnější
vládní koalice než vláda sociálních de
mokratů a agrárníků.
Práce Vladimíra Dostála je sice
především biografii Antonína Švehly. Je
to však také historie státotvomosti agrár
ní strany a velkého podílu jejích po
litických činitelů na budování státu. Prače
tohoto autora si zasluhuje nejen čtenářo
vy pozornosti, ale také uznání. Je to první
splátka na dluh, který vytvořila neteč
nost. lhostejnost, likvidace Švehlova
venkova a odsouzeni agrární strany i je
jich politických činitelů, fakta, o nicnž
jsme až dosud dokázali jen trapně mlčet.

ZDENĚK ŠEDIVÝ
(Knihu lze objednat v exilových
knihkupectvích anebo na adrese autora'
Vladimír Dostál, 84-09 60th Road
Elmhurst, N. Y. 11373, USA, v Evropě ta
ké na adr.: V. Dostál, Tannenstr. 18E,
D-8014 Neubiberg.)
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LOVEC MOTÝLU
KDYŽ SE USMÍVÁ, ukazuje železné zu
by, komentoval vídeňský Standard své
rázný .šarm“ pražského ministerského
předsedy Ladislava Adamce během jeho
nedávne návštěvy ve Vídni.

Československá sociální demokracie
srdečně zdraví zakládající sjezd
V TOMŠLAKE v kanadské provincii British Columbia byl v srpnu slavnostně odhalenpomnik 1100 sudetoněmeckým so
ciálně demokratickým exulantům, kteří
unikli po Mnichovském diktátu 1938 do
Kanady před nacistickým pronásledová
ním. Při slavnostním aktu bylo vzpomenu
to skutečnosti, že 25.000 německých so
ciálních demokratů z Československa
trpělo v nacistických koncentračních tá
borech a více nez 5000 muselo odejit do
exilu; současně byl zhodnocen veliký při
nos, který sudetoněmečti vystěhovale!
znamenali pro Kanadu v uplynulých pa
desáti letech.

VII. SLET

obnovené Lotyšské sociální demokratické
dělnické strany

Riga, Lotyšsko 2.-3.prosince 1989

Přejeme obnovené sociální demokratické straně
a statečnému lotyšskému lidu
šťastný návrat svobody, demokracie a národního
sebeurčení do všech těžce zkoušených
baltských zemí. Brívíba!

Malý nešikovný chlapeček ve vy
žehlených kalhotkách, s vyžehlenou sitkou na motýly, snažíse lapit běláska; pac
ká o stébla bojínku a o modré zvonky,
zarývá nosík do hrud. Ale nebrečí, vstává
a celý umouněný běží dál, už není vy
žehlený, už má kolena zelená travou, obli
čej odnlriy a sifku pomačkanou nepouští
z pěstičky, utíká a švihá rukou, snaží se
polapit bitý, přelétavý a třepetavý snad
přelud, jenž se zmítá v ranně letni louce.
Proč ho chce mit?-Proč tady neplatí, tato
otázka, otázka po příčině, se zde vůbec
nevynořila; ani po účelu - k čemu? Proč
zpívat písně, k čemu jsou dobré ? Je to
majetnický pud, který ho žene hrbolatou
loukou, ono mň, vlastnit. Ale nač? Kjídlu?
Ke zpeněžení nebo proprestiž? Aby uká
zal, že umí chytit do sítky motýla? Tedy
lovecká vášeň zděděná po ohařích? Spiš touha po přeludu - zmocnit se nezmocnitélneho, přitulit se, zkamarádit
s krásou. Sevřít do dlaní a pomazlit se
s nim, s motýlem přeludným, a přesvěd
čit ho. aby mu usedl na vršícek hlavy
a křídla roztáhl do něžné exhibice, aby
mu oblétával hlavu v pravidelných kru
zích i v nepravidelných elipsách, osmič
kách ba i čtyřkách. Aby se po bratřili - ma
lý nemotorný chlapeček a malý třepetavý
bělásek zelný, motýl škodlivý.
Když se po jedenácté zvedl a nedbal
utržených ran, když došlok náhodě -ity
se přiházejí- třepetal se mu všiti všecek

udýchaný, zavíral, rozevíral a svíral kři
délka uštvaná, pokud mu past dovolila,
ulovený motýl.
Nešikovný chlapečekpodpližil ručku pod
kroužkem sítky, ručka zatápala a chňapl Už ho má, už ho svírá, tiskne si
ho k hrudi a taky k uchu si ho přikládá,
naslouchá tikotu krásy polapené a šeptá
do pěstičky: - Neboj se, nic se ti nestane!
Kayby ten chlapec nebyl tak malým chlap
cem, kdyby porozuměl matoucímu tichu,
už by vedel. Jenže malí lovci motýlů toho
moc nevědí. Stále otálel s rozevřením
ručky, stále v obavách, že by ho mohl
ztratit, že mu odtud vylétne a bude se dál
zmítat zbůhdarma lukami a letni oblohou
(ačkoli běláskům jde spíš o zeli), že ho
ztratí navždycky.
Otálet však nelze do věčna; zvolna
aopatmě, po jednom-odemyky, odemy
ky, prask! -odmykal prstíky, az je roztáhl
do délky, vystřel je a na dlani spatřil hro
mádku
bílého
studeného
popela
a rozmačkanou housenku se sosákem
do spirály.
Myslíte, že se dal do pláče ? Že na vteřinu
zalitoval svého skutku? - VůbecnelOtřel
si zamoučenou ručku o hýždi ve
zmačkaných kalhotách, pak si ji znovu
prohlédl, pokrčil rameny: - No /o. no. A zas byl o krápět chytřejší.
Motýly, prosím, nemačkat!

IVAN BINAR
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SOBOTA* číslo 40

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

■ 10. října 1989 se
dožije 90 let MARIE
SKALOUDOVA Z KozoJed. Naši milé babič
ce blahopřejí, za vše
děkují a hodně zdraví
_______
_ do dalšího života pře
jí dcera, vnoučata Miloslav, Milada
a Jan s rodinami a prapravnučka
Lucinka.
1125-C

■ Dne 5. 10. 1989
W
oslavil narozeniny
® FERDINAND
VANĚK
/ z Malého Hrádku. Za
í
jeho namáhavou práís cl, kterou ve svém žlk voté vykonával a vy
konává, mu děkují a do dalSích
let hodné zdraví a dalších pra
covních úspěchů mu přejí jeho
spolupracovníci a přátelé.
41329-C

NEOBYČEJNÝ ZÁJEM vyvolala sobotní
příloha Rudého práva ze 7.říina. Kromě
devadesátin Marie Skalouoové z Kozojed, osmdesátin soudružky Boženy
Koubkové z Kolce a četných dalšíchjubilantů tu totiž bylo poťouchle umístěno
také blahopřáni .Ferdinandu Vaňkovi",
což je známá postava z Havlových dra
mat. Také. Malý Hřádek"jako kryptogram
Hrádečku, kde má Václav Havel čnatu,
byl sdostatek průhledný; identitu oslavo
vaného ještě dotvrdila jeho fotografie
z mladších let. A tak šla společenská kro
nika Haló soboty v Československu z ru
ky do ruky.

Dokumenty o zemi slušné a lidské
VJIhoněmeckém Regensburgu - fiezné - skončila 5.listopadu výstava
„Drehschelbe Prag-Deutsche Emigranten 1933-1939", která byla před
tím od 27.ledna do 15.března Instalována v mnichovském Sudetoněmeckém domě. Domicil příznačný pro kvalitativní změnu postojů bý
valých sudetských Němců: Zatím co mluvčí starší generace sudetoněmeckých krajanských spolků po desetiletí zdůrazňovali především
křivdu, která se jejich etnické skupině stala po válce, připomíná výstava
„Točna Praha“ jinou, dosud záměrně zapomínanou historickou zku
šenost ze soužití Čechů a Němců - lidské a slušné přijetí říšskoněmecké emigrace v ČSR po nacistickém převratu 1933.
Dr. Peter Becher, tajemník Spolku
Adalberta Stiftera (vysoce váženého
v mnichovské kulturní společnosti)
a hlavní iniciátor výstavy, charakterizo
val její poslání těmito slovy: .Chceme
připomenout, že v dějinách soužití Ce
chů s Němci existuji i světlé stránky, a to
ještě i v době, kdy v Německu uchopil
moc Hitler a kdy nacistická nákaza za
chvátila i část sudetských Němců.
Skutečnost, že Československo poskyt
lo po roce 1933 německým antifašistům
a lidem pronásledovaným hitlerovským
režimem, tedy především Židům, ochra
nu a politicky azvl, založila tradici, na
kterou můžeme dnes i v budoucnu v německo-českých vztazích navázat."
Výstava připomíná historickou skuteč
nost. která je dnes v Československu
záměrně zamlčována: Po roce 1933 byla
Praha vedle Paříže nejvýznamnějsím
střediskem německých emigrantů. V té;
to souvislosti je třeba zdůraznit tradici
Masarykova Československa iako země,
v níž už krátce po roce 1918 našli po;
litický azyl a nový domov četní uprchlíci
z tehdejšího Ruska. V Praze byla
založena svobodná ukrajinská univerzi
ta, v čSR existovalo šest nakladatelství,
která vydávala necenzurovanou ruskou
a ukrajinskou literaturu, na českých vy
sokých školách vystudovalo v letech

POGLAD OŽIL
Nestává se často, že by exilové časopisy
přestaly vycházet a po čase obnovily
svou existenci. Naštěstí je tomu tak
u polského Pogladu ze západního Ber
lína: po devíti měsících zase vychází.
Poměry se změnily natolik, že v tiráži
je uvedeno Varšava-Berlín: časopis sku
tečně vychází v obou městech najednou
(už aby mohlo i Právo lidu mít v tiráži
Praha- Wuppertal!)
A tak si i Poláci ve vlasti mohou přečíst
.Komunismus - posmrtná vzpomínka"
(s.4), .Vznešenost a arogance Rakowskéno“ (čili gen.taj. partaje; s.8), článek
exulanta L.Kolakowského o marxismu
(s. 14-16), vylíčeni dějin a činnosti KPN
- nacionálne zaměřené polské opoziční
strany, existující od roku 1977 přes zákaz
úřadu (s.23-28). Reportáž o Polácích,
které sověti odvlekli za války do Kazach
stánu, prolamuje bariéru mlčení o tomto
zločinu (s.30-52). Časopis uveřejňuje

ostrou kritiku polských pořadů Svobodné
Evropy (s.34-38). Hospodářskými mýty
polských komunistů se zabývá stať ,Od
utopie k teroru" (s.40-46). Otázkami ně
meckých nacionalistů a vysídlenců se
zabývá korespondence z Mnichova
(s.49-52). Z projevu policejního generála
na stranické schůzi v květnu 1989 jsou
otištěny senzační úryvky (s.53-57). Ge
nerál tehdy řekl: .My pořád čekáme. Bo
jím se, že až se probereme, nebudeme
už mít nač čekat." Jeho prorocká slova
se za pár měsíců naplnila: terf už mlátit
demonstranty nelze.

Poglad má vynikající grafickou úpravu na
křídovém papíře a přináší množství fo
tografií. Číslo 1 (153) ze září 1989 za
hajuje novou etapu ve vydávání tohoto
vynikajícího měsíčníku - přejeme mu,
aby teď už vycházel bez přestávky.

Nakladatelství Obrys/Kontur — PmD
pracuje v Mnichové již od roku 1975. Od samého založení se věnuje
převážné vydávání české poezie, a to básníků žijících v zahraničí i v Česko
slovensku. V dnes již uzavřených edičních řadách Edice bibliofilií PmD.
Réva a Meritum bylo vydáno na šedesát knižních titulů. Roku 1979 vyšel
rozsáhlý Almanach české zahraniční poezie. V současnosti vydávaná Nová
řada poezie, vzniklá v r. 1983 se může pochlubit téméř padesáti svazky.
V průběhu let přibyla samostatná řada Beletrie v PmD, ale i tzv. Dvoj
jazyčná řada; mnohé knihy byly vydány mimoedičné, k nejrůznéjším
výročím a událostem. Pro mládež a pamětníky vyšly nékteré romány
Jaroslava Foglara. Od roku 1981 je vydáván časopis Obrys, čtvrtletník
nezávislé české a slovenské kultury... Následující řádky jsou přehledem
néktcrých novéjších, ješté dostupných publikací:

NOVÁ ŘADA POEZIE
Maric Valachová: NEBE PEKLO RÁJ 15,- DM
Jaromír Hořec ŠPATNÉ ROZDANÉ KARTY 17,- DM
Lumír Čivmý: NA DECH 14,- DM
Antonín Konečný: SKLENĚNÁ LOUKA 16,- DM
Oldřich Kryštofck: MALÁ ŘÍKÁNÍ ROKU 1976 18,- DM
Zbynčk Hejda: BLÍZKOSTI SMRTI 15.- DM
Bronislava Volková: DŮM V OHNI 16,- DM
Jan Vladislav: SAMOMLUVY 15,-DM
Petr Král: PRÁZDNO SVĚTA 15.- DM
Ivan Diviš: SURSUM 18,- DM
Jana Dufková: MODLITBY A KYTICE 13,- DM
Miroslav Červenka: DVACET TŘI PATNÁCT 13.- DM
Jiří Kolář: VRŠOVICKÝ EZOP 25.- DM
Libuše Čačalová: POPRAVY A VZKŘÍŠENÍ 14,- DM
Jaromír Šavrda: DRUHÝ SEŠIT DENÍKU 14.- DM
Daniel Strož: EXILOVÉ SEPPUKU 14,- DM
Jaromír Hořec: BOHEMUS 15,- DM
Petr Kabeš: PĚŠÍ VĚC 13,- DM
Ivan Schncedorfcr: BÁSNĚ Z POLOOSTROVA 22.- DM
Vratislav Effenbergen LOV NA ČERNÉHO ŽRALOKA (výbor) 26,- DM
Jiřím Hauková: LETOROSTY (výbor) 23,- DM
Bronislava Volkovi: VZDUCH BEZ PODPATKŮ 16,- DM
Emil Julii: BLÍŽÍME SE OHNI 13,-DM
Zdeněk Kalista: VELIKÁ NOC 16,- DM
Ivan Wemisch: ŽIL, NEBYL (výbor) 21.- DM
František Lazecký: VEČEŘE U KATA 14,- DM
Ladislav Fikán KÁMEN NA HROB 19,- DM
Zbyněk J. Gertlen VE ZNAMENÍ VAH 18,- DM
Milan Nápravník: VŮLE K NOCI 15,- DM
Michal Racek: JEDINÁ Z ŽEN 14,- DM
Otakar Štorch: OHRADY A EXILY 13.- DM
Ivan Jelínek: HOŘE VĚČNOSTI 13.- DM
Eduard Dvořák: VYSOKÉ LÉTO 13.- DM
Olga Neveriilová: KAMENNÉ CHŮVY 14,- DM
Pavel Šrůt: MALÁ DOMŮ (výbor) 18.- DM

A.M.

1925 až 1938 asi 6.000 emigrantů
z Ruska. Československý stát mel tedy
od svého založení v roce 1918 zku
šenosti s politickými uprchlíky, s jejich
potřebami i s tím, jak je co nejrychleji
integrovat do normálního života.
Z celkového počtu asi 265.000 osob,
které od roku 1933 do počátku II. světové
války utekly z nacistického Německa,
našlo asi 10.000 záchranu a politicky
azyl v Československu, zejména v Pra
ze. Československý stát měl tehdy sice
v Evropě neliberálnější zákon o poli
tických uprchlících, nemohl však po roce
1933 - nezapomeňme, že tehdy ještě
jxiřád trvala světová hospodářská krize
- zajistit všem německým emigrantům
okamžitou pomoc, byt, práci a novou
existenci.
Organizátor výstavy dr. Peter Becher na
šel. sebral a přivezl do Mnichova z ce
lého světa přes 450 autentických dokla
dů o životě a činnosti německé emigra
ce v Praze. O některých z nich, které
mě zaujaly, chci říci více. Tak třeba o ori
ginálu zažloutlého oběžníku policejního
ředitele Prahy ze dne 6.záři 1933. Po
licejní velitelství posílá podřízeným slu
žebnám seznam nových německých emigrantských novin a časopisů, které
byly vládním výnosem ze dne 24.8.1933
číslo 33.876 povoleny. Seznam obsahuje
celkem osm antifasistických listů. Ve
stejném přípisu sděluje policejní ředitel
Prahy rovněž jména a adresy promi
nentních německých politických uprch
líků; ze 49 osobností uvedených v sez
namu je 39 spisovatelů a novinářů. Je
jich jména se dnes čtou jako pražský
adresář tehdejší německé a německožidovské literatury a žurnalistiky v exilu:
Julius Axelbrod, Kurt Doberer, Willy
Haas, Berta Jacobsson-Lask, I.Č.Weisskopf, ódon von Horwath. Později k nim
přibyli Bert Brecht, Peter Weiss, Oscar
Maria Graf, Wieland Herzfelde a mnoho
dalších. Němečtí spisovatelé v pražské
emigraci založili .Ochranný svaz němec
kých spisovatelů v Československu"
a navázali kontakty s českými spiso
vateli. Milena Jesenská napsala pro Peroutkovu „Přítomnost“ několik reportáží
z prostředí německých emigrantů v Pra
ze. Když Vítězslav Nezval dostal v roce
1934 státní cenu za literaturu, věnoval
celou částku fondu na podporu politic
kých uprchlíků z Hitlerova Německa.
A další doklad z mnichovské výstavy:
10.června 1935 seznamuje .Prager Tag-

blatr emigranty s novým zákonem o ci
zincích. Československý zákon číslo 143
zavedl formulář o evidenci cizinců
a předal rozhodnutí o tom, kdo je á není
politický uprchlík komitétům, zastupují
cím zájmy jednotlivých skupin emigrantů.
Zažloutlý .Evidenční formulář“ ze dne
14.srpna 1935 dokazuje: Pražský komi
tét německých židovských emigrantů po
tvrdil panu willymu Stemfeldovi, novináři
z Unny ve Vestfálsku, nyní bytem v Pra
ze I, že je politickým uprchlíkem. Teprve
na základě tohoto potvrzení povolil
pražský policejní ředitel panu Stemfeldovi pobyt a politický azyl v Českosloven
sku. Čili cosi na způsob exilové sa
mosprávy.
Němečtí sociální demokraté obnovili už
v létě roku 1933 v Praze-Kariíně v Palackého třídě 24 činnost svého ústřední
ho výboru. Útěkem do Prahy se zachránil
i mladý sociální demokrat Willy Brandt
Rodina Thomase Manna obdržela v ro
ce 1935 státní občanství ČSR a čs.
cestovní pasy. Jako naši státní občané
mohli později odjet do Ameriky.
A další osud doložený zažloutlými do
kumenty: Gustav Roubiczek byl lektorem
velkého nakladatelství v Berlině. V roce
1935 se zachránil útěkem do Prahy. Je
ho manželka, Hermine Apelová, vynikají
cí berlínská herečka, odešla se svým ži
dovským manželem do exilu, místo aby
se jako .árijka“ nechala od něho rozvést
a pokračovala ve své kariéře.
Po Mnichově na jxidzim 1938, když Hit
ler obsadil Sudety, uteklo před nacisty
do zbytku Československa a do Prahy
několiktisícsudetoněmeckých sociálních
demokratů, komunistů, Ždů a katolíků.
Asi 20.000 těchto osob, které už ze Su
det nestačily včas uniknout pozatýkalo
ihned gestapo; 8.000 šlo okamžitě do
koncentračních táborů.
15.březnem 1939 končí šestiletá historie
německé emigrace v Praze. Kdo neutekl
před 15.březnem nebo krátce po něm,
zmizel navždy v nacistických věznicích
a koncentračních táborech. V kavárně
Continental Na Příkopech 17, šest let
středisko společenského a politického
života německých emigrantů v Praze,
bylo po březnu pusto a prázdno...
Výstava .Točna Praha" poputuje nyní po
světě. Po Mnichovu a Reznu ji bude
možno zhlédnout v Novém Yorku, po
zději v Izraeli. Škoda, že ji zatím Ještě
neuvidí lidé v Praze, kam by vlastně patřila především...
OTA FILIP
Překrásné vypravený dvoujazyčný katalog
„Drehschelbe Prag - Standing Point Pragua" Je Ještě v omezeném počtu k dostání.
Vážní zájemci sl jej mohou s odvoláním na
PRÁVO LIDU vyžádat na adrese: Dr.phil Pe
ter Becher, Adalbert Stifter Verein, Hochstr.
8, D-B000 Múnchen 80.

BELETRIE v PmD
Václav Havel: LARGO DESOLATO 22,- DM
Ivan Binar: ROZPRAVA V KRABICI 20,- DM
Václav Havel: POKOUŠENÍ 24,- DM
Petr Podhrázký a spol.: SYN PLUKU A HISTORIE 20.- DM
Václav Havel: ASANACE 22,- DM
Zdenék Kalista: VZPOMÍNÁNÍ NA JANA ZAHRADNÍČKA 17,- DM
Vlastimil Třešňák: ...A OSTRUŽINOU POBÍD' KONĚ 22,- DM
Ivan Binar: KYTOVNA UMĚNÍ 24.- DM

DVOJJAZYČNÁ ŘADA POEZIE (česky a némecky)
Daniel Strož: TRAUMLAND 20.- DM
Libor Koval: ZWÓLF KALENDERBLÁTTER 19,- DM

MIMOEDIČNÉ VYDANÉ SVAZKY
Lenka Procházková: ...A CO SI O TOM MYSLÍTE VY? (anketa) 22,- DM
Jan Herben: MASARYKŮV RODINNÝ ŽIVOT 17,- DM
Zdeněk Hrubý (uspoř.): NA STŘEPECH VOLNOSTI /
ALMANACH ČESKÉ POEZIE 30,- DM
Jiří Dědeček: OBĚŽNÍK 22,- DM
PRO MLÁDEŽ A PAMĚTNÍKY (ze zbytků nákladu)
Jaroslav Foglan ZÁHADA HLAVOLAMU
Jaroslav Foglan STÍNADLA SE BOUŘÍ
Jaroslav Foglan TAJEMSTVÍ VELKÉHO VONTA
(Románová trilogie o Rychlých Šípech. Poslední díl by! vydán knižné
poprvé. Cena každého svazku po 22,- DM)
Foglar
dr. Fischer RYCHLE ŠÍPY
(Sešitové vydání 47 vybraných príbíhů nezapomenutelného obrázkového
seriálu. TiJténo černobíle. Cena 8,- DM)
I na daltí léta připravujeme množství zajímavých knih české poezie a hele*
trie. Pijte si o natě pravidelné ediční programy. Informujte se podrobné
o knihách prostřednictvím Obrysu!

OBRYS, čtvrtletník nezávislé české a slovenské kultury vydáváme v Mni
chově jiz od roku 1981. Na formátu DIN A 4 o 28 stranách informuje
o knihách nejen všech zahraničních, ale i mnohých domácích nakladatel
ství, přináii pravidelné knižní recenze a ukázky z vydaných i připravo
vaných literárních děl. Sleduje české a slovenské kulturní události v zahra
ničí, hodnotí kriticky současnou zahraniční a domácí kulturu — literaturu,
výtvarné uměni, divadlo, film. V Obrysu se setkáte s nejzvučnějiimi jmény
českých a slovenských spisovatelů, básníků a publicistů, Ji jících v zahraničí
i v Československu. Předplatné v Německu a v Evropě 30,- DM, do zámoří

PETER BECHER, organizátor mnichov
ské výstavy o pražském exilu.

IN MEMORIAM

JAN SKÁCEL, jeden z nejvýznamějšich
českých básníků naší doby, zemřel
v Brně 7.listopadu stár 67 let. Za husákovského normalizačního temna nesměl
Skácel plných deset let publikovat;
teprve letos na jaře vydali v Českoslo
vensku konečne jeho básničku sbírku
Kdo pije potmě víno, která obsahuje ver
še z onoho těžkého desetiletí. Už před
tím ovšem - 1982 - vyšla na Západě
ve znamenitém překladu Rainera Kunzeho jeho sbírka Wundklee; ve stejném
roce byl zvolen za člena Bavorské aka
demie krásných umění. Letos bylo Ská
celovo dílo poctěno v Itálii Petrarcovou
cenou a brzy poté ve Slovinsku Velkou
cenou za středoevropskou literaturu.
ZDENĚK ČURDA, dlouholetý exulant
a věrný sociální demokrat, zesnul náhle
11. října v jihoněmeckém Kemptenu ve
věku 78 let. Ještě letos v červnu se těšil
na Heidelberský sjezd strany, leč zdra
votní stav mu jiz účast nedovolil. Zemská
organizace Čs.sociální demokracie hlu
boce želí odchodu svého angažovaného
člena, poctivého a zásadového masarykovce každým coulem. Vyjadřujeme
upřímnou soustrast paní Julianě Čurdové a ujišťujeme ji, že v duchu všeho, več
Zdenek po celý svůj život věřil a doufal,
nikdy neustaneme v našem úsilí o náv
rat svobody a demokracie do naší vlasti.
BOHUSLAV ŠULC, československý
vlastenec ryzího charakteru a šlechetné
ho srdce, zemřel 16.září v britském exilu
ve věku 74 let. Ing.Šulc, ve svých mla
dých letech významný studentský pra
covník na brněnské technice, unikl na
počátku války do Velké Británie, kde se
zařadil do čs.zahraniční armády V exilu
se spolu s jinými studentskými funk
cionáři našeho vojska zasloužil o to, že
17.lístopad, den nacistického úderu proti
českým vysokým školám, byl prohlášen
Mezinárodním dnem studenstva. Po vál
ce se ing.Šulc vrátil do vlasti jako vítěz,
avšak uz za tři roky musel znovu odejít
do exilu. Znovu v Anglii, dopracoval se
význačného postavení v chemickém
průmyslu, především ale se velice za
sloužil o exilovou a krajanskou práci
a byl mnoha našim lidem vzácným rád
cem a přítelem. Jeho odchod zanechává
v našich řadách velkou mezeni; naše
upřímné sympatie patři vdově a dvěma
dcerám, ktere po sobě zanechal.

TRAGICKOU ZTRÁTU utrpěla koncem
října česká uprchlická rodina v penzionu
v rakouském Geretsbergu, kde Jiří Po
lášek (30) a jeho žena Zdenka (29) s tří
letým Jakubem a pětiletým Michalem už
řadu týdnů čekali na vyřízeni politického
azylu. 25.října se starsí z chlapců ve své
postýlce zadusil - darovaným reklamním
balónkem místní spořitelny. Rychle při
volaný lékař mohl už jen konstatovat
chlapcovu smrt...

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:

X

40,- DM. Napište si o ukázková čisla!

NAŠE ADRESA

OBRYS/KONTUR - PmD
Daniel Strož Verlag
Max Wonner Str. 31
D-8000 Múnchen 50
W. Germany

Vyplňte prosím co nejčitelněji a odešlete na adresu POL-VERLAG
e.V., Postfach 13 09 31, D-5600 Wuppertal 1
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PRÁVO LIDU

AMOZŘEJMÉ, každý má prá
vo na vývoj ale možné po
chopit I věřit, že někdo dos
pěl k novému názoru. Dospěl-ll,
výborně; gratuluji, nemůže však
svůj nový názor, má-li dosti vku
su, sířit se stejnou mírou nadše
ní jako svůj názor starý, ale hlav
ně nesmí očekávat, že bude zno
vu donekonečna hrát první
housle; hrál by totiž falešně.
MILOŠ KOPECKÝ
(Projev na IV.sjezdu SČSDU)

Pánové, naše páteře nejsou gumové!
(R.Luža/Z.Suda: Plea tor a Historical Compromlse, June 1989)
Španělské přísloví praví: .Nevysvětluj.
Přátelé to nepotřebuji a nepřátelé ti ne
uvěří. ’
Moudrosti tohoto přísloví se bohužel ne
můžeme podržet, protože vysvětlení po
třebují jak přátelé, tak nepřátelé, ačkoli
nikdo z nich nevěří tak jako tak. Memo
randum s výše uvedeným názvem svěd
čí o neschopnosti českého exilu v USA
formulovat strategickou vyhlídku pro krizi
komunismu, jež je za dveřmi v dnešní
ČSSR.
Místo striktního požadavku odchodu oku
pačních vojsk, suverenity v rozsahu balt
ských republik a vytváření politické vůle
v mezích dnešního Madarska a_ Polska,
autoři iniciativy očekávají mylně řešeni
od západní strategie a od Gorbačovova
podvodného prohlášení, že svoboda voj
ny má být všeobecnou zásadou. V době,
kdy Fidel Castro hovoří otevřené o mož
nosti občanské války v SSSR a krach
komunismu se projevuje masovými stáv
kami, autoň [sou zaujati myšlenkou le
gitimních sovětských bezpečnostních zá
jmů ve střední Evropě a z nich pak
odvozují svou strategii pro čSSR!
Memorandum obsahuje tri základní myš
lenky, všechny naprosto mylné. Přede
vším autoři hovoří o konci studené války
ve střední Evropě navzdor faktu, že
ČSSR je nadále okupována, represe je
daleko brutálnější nez dříve a kremelské
vedení neuplatnilo svou vlastní svobodu
volby k tomu, aby své okupační armády
stáhlo. Odsoudit invazi slovy je stejne
zbytečné jako o takové prohlášení ko
hokoli vůbec žádat.

Druhá myšlenka - národní koalice ko
munistické strany a demokratických sil
- je obnovou katastrofální strategie Ná
rodní fronty a je nepřiměřená dnešním
Boměrům. Ohřívá neméně iluzivní prolémy smyslu Jaltské konference, k niž
se autoři hlásí právě v době, kdy se mu
síme snažit vyhnout druhé Jaltě a zahojit
rány, které Evropě způsobila ta první.
Autoři jsou ve svém pojetí ČSSR ve
střední Evropě tak omezení, že se ani
nezmiňují o rozhodujícím problému o Německu, berlínské zdi a případné
změně vojenských pravidel hry mezi supervelmocemi - to jest o demilitarizaci
středoevropského prostoru.
Třetí myšlenka je nejhorší. Autoři volají
po historickém kompromisu, což je starý
termín italských komunistů, kteří se sna
žili jako stalinská opoziční strana najít
cestu k demokracii. Vládnoucí mocen
ské elitě KSČ je podobná myšlenka stej
ně nepřijatelná, jako čs.demokratickému
hnutí, jez neusiluje o shovívavý kompro
mis. Myšlenka koaliční vlády žalářníků
a vězňů je shnilá, ať ji hájí kdokoli.
Strategické cíle autorů memoranda - tj.
slova o konci studené války, o národní
koalici a historickém kompromisu - jsou
naprosto neslučitelná se strategií, jež
chce docílit daleko více: neutralitu čes
koslovenská, demokratickou revoluci
a lidská práva jako základny pro další
fázi destalinizace sovětizované gubernie
v srdci Evropy. První cíl, neutralita Čes
koslovenského státu, nezávisí na slo
vech o koná studené války nebo překřtěni této skutečnosti na koexistend či
druhou détentu; závisí na rozpadu so
větského impéria, na stažení okupačních
armád a na tom, zda se heslo svobody
od Sovětského svazu prosadí na Baltu
a v Zákavkazí.
Jako Češi nemáme prvořadý zájem na
teologických formulích, komunismu
a antikomunismu, ale na demontáži by
rokratické diktatury, na úniku ze samoděržaví děržimord nomenklatury, která
se nevzdává dobrovolně moci. Jejich stu-

děná válka proti vlastnímu lidu trvá čty
řicet let; brat ohled na .legitimitu“ jejich
zájmů uprostřed Evropy je šílenství. Dru
hý cíl, demokratická revoluce, je stejně
neslučitelný s národní koalicí jako byl
v době poopisu programu Národní fronty
v Košicích, a v únoru 1948, kdy se Ná
rodní fronta obrodila bez memoranda.
Autoři dalšího obrodného dokumentu se
oo čtvřiceti letech hlásí dobrovolně
k bankrotnímu řízeni této koalice, sna
žíce se z konkurzní podstaty zachránit
co se dá. Navzdor zdravému rozumu
chtějí začít podnikat v liberálně komunis
tické koalic ještě jednou a svůj nepro
dejný šmejd nabídnout pod cenou ve
svém intelektuálním dumpingu. Stydí se
přiznat k Deklarad lidských práv, jež
před dvěmasty lety učinila Francii zemí
humanistické tradice, a sám pojem de
mokratické revoluce je děsí stejně jako
děsí carovy gubemátory. Revoluce
opravdu chce programaticky sesadit de
spoty starého režimu, všemi prostředky,
ktere jsou k tomu nutné.
Zakladatel ČSR by se takové myšlenky
nelekl, ale exiloví radové si nedovedou
ani představit situace, jež se vymykají
koaličnímu čachru. Třetím cílem je do
cela obyčejná svoboda, nejen zaručená
ústavou, ale také praktikovaná, to jest
lidská práva, jež se žádným kompromi
sem s jeich úhlavními nepříteli vyhandlovat neSají. Z neznámých důvodů re
voluce vzniká právě tehdy, když lidé do
sáhnou jakéhosi ireverzibilního bodu
rozhodnutím změnit stav věcí, protože to
už dál nejde. Revoluce je pak sledem
událostí, marginálních nebo otřesných,
jež nastanou, když dosavadní autoritý se
dostanou do vleku této spontánní vůle
národa, lidu, třídy a pak v konfrontaci
selžou.

V takové situad je dnes naše vlast. Proto
i sama nabídka historického kompromi
su, přicházejíc od zkrachované elity, je
nejen směšná, ale zbytečná a mamá.
Režim in articulo mortis potřebuje po
slední pomazání k odchodu z dějin, ni
koli historický kompromis.
Strategické cíle pro český stát, pro de
mokratické hnuti a naši kulturu jsou ve
lice důležité, protože s chybnou mapou
nedorazíme k cíli, ani když jsme schopni
snášet nesnáze cesty. Komunistická
strana a benešovští liberálové před-

Nová řešení nejsou v žádné minulosti,
ať předsrpnové nebo předúnorové.
Jak uniknout ze sovětského Pobaltí ve
střední Evropě alespoň snesitelnou finlandizací? Jak pozvednout balkanizovanou kulturu na úroveň dnešní Jugoslá
vie? A jak zajistit alespoň úroveň dneš
ního tureckého hospodářství, když to
české zaručilo úpadek na úroveň Třetího
světa? A to nebereme v úvahu ostrav
ské horníky, jejichž stávky budou pro
vázet české přestrojování stejně drama
ticky jako na sever od Beskyd a na Ukra
jině.

Jsme přesvědčeni, že za zdánlivou apatií
mladé generace se už nyní zformoval
tak explozivní potenciál strukturálních
změn, ze demokratická revoluce na sebe
nedá dlouho čekat. Kdo ji povede? To
je klíčová otázka.
Dva čeští profesoři v USA napsali trapné
čtyřstránkové memorandum. Případnou
odpovědí na jejich iniciativu k sbírání
podpisů - here they go again! - je říci
jim, že:

• nebereme ohled na „legitimní
zájmy“ SSSR;
• nechceme ohrožovat Národní
frontu;
• naše páteř není ke kompromisu
dost ohebná.

Dalimil a „integrace“

POD JEDEN KLOBOUK vecpat Ma
saryka s Leninem, to neninijak nový
projekt. Vyzkoušeli ho před 45 lety
národněfrontoví kloboučníci z Košic.
Jak to tehdy dopadlo, je obecně zná
mo - a následky tehdejšího „histo
rického kompromisu“ vyjídáme do
dnes...
Koláž Karla Trinkewitze

Vezmi s sebou květinu!

17.listopadu si připomeneme 50. výročí
slavných i tragických událostí, k nimž
došlo v souvislosti s pohřbem studenta
lékařské fakulty UK Jana Opletala,
smrtelně zraněného při protiokupantsIVAN SVITÁK kých demonstracích 28.10.1939. Zdán
livou tečkou za tímto novým protinacis
tickým vystoupením byla okamžitá bru
tální perzekuce: 9 studentských předáků
APRAVENÍ
komunističtí bylo popraveno, na 1500 studentů bylo
funkcionáři svým „obráce odvlečeno do koncentračních táborů
ním“ získali nárok, aby byli a české vysoké školy byly zavřeny. Sou
časně se však ve světe zvedla vlna roz
pokládáni za slušné lidi, ale jejich
politické názory nás už nezají hořčení, která vbrzku vedla k ustaveni
mají. V demokraciích není totiž právě 17.listopadu za Mezinárodni den
obvyklé, aby lidé, kteří po delší studenstva.
dobu veřejné zastávali nějaký ná Nechceme jen pietně vzpomínat tehdej
tragických událostí, ale chceme se
zor nebo se hlásili k nějakému po ších
aktivně přihlásit k ideálům svobody
litickému směru, po svém „obrá a pravdy, za něž jejich účastnici obě
cení“ hlásili pravý opak - a při tovali životy - nebof i dnes jsou tyto
tom setrvávali ve veřejném životě.
ideály vážně ohroženy a my se nechce
ZDENEK LOMECKÝ me dát zahanbit svými vysokoškolskými
(Právo lidu 1/89) kolegy, kteří za ně před 50 lety odvážně
vystoupili.
Proto dne 17.11. po 16. hodině půjdeme
od Patologického ústavu na Albertově,
odkud vysel pohřeb Jana Opletala, přes
Karlovo náměstí. Štěpánskou ulicí do uli
ce Opletalovy, kde v parku před Hlavním
nádražím položením květin pietní akt
centra země, a kdykoliv může těchto mo
cenských pozic použit, tak jako je pod
ukončíme,
pražského letáku)
světí už použilo roku 1948. Této jeanoty
už isme si, pánové, užili plné zuby. Byt PROSÍME CTENARE, aby si při
jednotný v tomto podánípřmadá mi hlav pomněli, že většina našich
ně jako povinnost držet nuou a souhlasit příspěvků byla napsána nejen
i s věcmi, které můj souhlas nezasluhuji.
před dramatickými událostmi
Národní frontu z roku 1945 označuje ko v Československu, ale někte
munistická historie právě jen za „pře
ré také ještě před pádem Hochodné údobí“ před úplným převzetím neckerovy diktatury v NDR.
mocí. To, co vaše slovutnosti navrhujLoro
mne znamená: dát komunismu v Čes
koslovensku další šanci. Přesně totéž,
co mu umožnil sbor ješitných hlupců už
v roce 1945. To nemohu považovat, po
více jak čtyřicetileté historické zkušenosti
národa, za historický kompromis, ale za
do nebe volající Indolencl, když ne za
perfidní záměr vylihlý asijinde než v aka
demických prostorách tuíanskéAlma Ma
KAREL RITTER
ter.
V E R L A G
Podle mého názoru může podobný his
FAHRENHEÍTSTR.23
torický kompromis sloužit právěJen pro
D-53OO BONN l
fesorům Sudovi a Lužovi, a pak ovšem
KSč. Nechfsi dotyční ráčí historicky ple
sat s Jakešem, Obzinou i Jiřím Hajkem,
ale mne z toho, pánové, račte vynechat.
vzpouru životem v pravdě v knize
Ostatně soudím, že národ doma, který to
ho hada sežral roku 1968, jest moudřejší
Václav Havel
než akademické kapacity a nehodlá svou
Dálkový
výslech
chybu zopakovat. Á na tom konec kon
ců sejde. Jinak račte kalit vodu někdejin
de. páni profesoři.
JAN BENEŠ

Chceme neutrální Československo, de
mokratickou revoluci, chceme svobodu
navrátit se do Evropy.

N

Buďme jednotní, vždycky, vždycky!
Je to na pováženou, ale nic jiného než
onen vulgárnípopěvek, který ovšem v originálezníveseli vždycky, mne nenapad
lo, když jsem dostal uvážené a sofistiko
vané, lec totálně od skutečnosti odtržené
a hanebnosti zavánějící, rozkošné poví
dáni pánů profesorů Sudy a Luži, ad vocem potřesení si pravic s bolševismem
v jakési nové Národní frontě, AD 1990.
Před únor, stěžuje si Rudé právo, chtěli
prý někteří lidé vrátit vývoj, ba dokonce
i před září 1938.

V létě 1938 bylo Československo sed
mou nejprůmyslovější zemí na světě. Itá
lie byla v té době jedenáctá. Vývoj tam
vrátit, milí soudruzi, nelze, právě tak jako
z četných dalších příčin, které tkví spíše
v lidské přirozenosti, než v místě na zeb
řičku industrializace. Voláni po historic
kém kompromisu, vyšlé z kapacit svrchu
jmenovaných, pak neváhám označit za
obdobný pokus lidské přirozenosti, dát
škrtá s véješitnosti, bez ohledu na his torické skutečnosti. „Nenechme se šálit fak
ty“, zdá se mi, ze říkají předmětní vědci,
a navrhovaný historický kompromis,
vykvašený na Tulane University, právě
veškerá fakta opomíjí. To, co slovutní
Ta prazvláštní iniciativa dvou českých vzdělanci vyplodili, je vskutku návrat
profesorů na amerických univerzitách, před únor 1948, a Jan Beneš nemůže
zaslaná 160 adresátům, zvířila stojaté mít za to, ač neosvícen, že před únorem
exilové vody. Kritických připomínek bylo 1948 byla situace jaksi ideální. Vrátit si
tolik, že autoři nakonec z textu škrtli vse, tuaci před Únor, znamená vrátit společ
co v něm vlastně bylo podstatné, pře nost do stavu, ve kterém bude mit duchov
devším sám název .Plea for a Historical ní podsvětí obsazena všecka klíčová
Compromise", a také koncepci nové Ná
rodní fronty neboli nové národní koalice.
A dokonce i .oprávněné bezpečnostní
htěl bych už konečně jednou
zájmy Sovětského svazu“.
slyšet od těch, co prohlédli
Co zbývá, to už vlastně mohl podepsat
a teď jsou ve sračkácn s námi,
každý, protože to je čajíček; vcelku bez
zubé kibicováni vývoji, kterýje mnohem
nevinnými dětmi let padesátých,
dynamičtější - a také rychlejší, než auto alespoň od jednoho z nich, přiznání:
ři mohli předpokládat. Podařilo se jim - Byli jsme malé, prospěchářské kurshromáždit 112 podpisů, zčásti od lidí vy. Psali jsme to, co nám tiskli. Sami
soudných, od nichž bychom to vlastně jsme si nacpali do uší vatu, abychom
nebyli čekali.
neslyšeli (názory moudrých, výkřiky
Čest budiž těm 48 osloveným, kteří ne- mučených.chroptěnízabíjených), rů
podepsali. Složili zkoušku ze státnické žovou vatu mámení. - Už mám po
zralosti.
krk toho jejich: - Věřili jsme tomu
Útěšné je, že národy střední a východní
a byli jsme podvedeni. Evropy se už dnes nespoléhají na to,
IVAN BINAR „ Vdávat se podruhé za téhož mizeru
že to za ně znovu nějak rozhodnou na
nějaké Jaltě američtí političtí^xperti"
(Kytovna umění) - tomu vy říkáte historický kompro
mis?!“
(Kresba: Haštaba)

Bez hysterického
kompromisu

C

KOSMAS

S

určovali naše bloudění v tomto století
dost dlouho, abychom věděli, že hledat
řešení v jejich myšlenkových mapách,
v liberalismu a komunismu, je jen cesta
v kruhu.

Málokdy polemizujeme s jinými exilovými
časopisy. Ne snad proto, ze bychom se
vyhýbali sporům v zájmu nějaké pofidémi
jednoty“za každou cenu. Pouze nechce
me plýtvat místem na .emigrantštinuf
Nikdy se však ozvat musíme. Shodou
okolností nás k tomu tentokrát přiměl
autor, jehož příspěvky patřik nejčtivějšim
a nejzajímavějším: .DALIMIL". V srpno
vém čísle Ljstů popsal normalizační de
vastaci KSČ po roce 1968 těmito slovy:
.. .Dobře pracovali soudruzi, dobře vy
mýtili všechno, co v tom organismu bylo
před čtvrtstoletím ještě živé, co tehdy ješ
tě nezapomnělo na demokratickou tradiá českého dělnického hnuti, z velké
části zásluhou integrace sodálních de
mokratů po roce 1948.“
Užití slova .integrace“ v této souvislosti
překvapuje nejen nás. Podnítila známou
značku P.T. v pařížském Svědectví
č.88/89 k poznámce:
„...Integrace? Slovník jazyka českého
praví, že integrace =sceíem, ucelení. Po
kud všechna i jen trochu objektivní svě
dectví o únorových událostech z roku
1948 v Československu nelžou, pak
čs.sociální demokracie nebyla .in
tegrována“ do KSČ, ale touto stranou
a jejími proradnými souběžci likvidová
na, její sekretariáty obsazeny komunis
tickými bojůvkami, mnozí funkcionáři
dlouhá léta žalářováni a pronásledová
ni. A když za Pražského jara, o dvacet
let později, chtěla skupina občanů sodální demokradi obnovit, čelní před
stavitelé tehdejší obrody, Dubček,
Smrkovský a druzi, označili toto úsilí za
naprosto nepřípustné a rozbiječské. Do
konce hrozili represáliemi.“
K tomu už nemusíme mnoho dodat. Leda
konstatování, že z 380.000 členů
Čs.sociálni demokracie přešla ke KSČ
navzdory masivnímu nátlaku ba vydírání
sotva jedna třetina. Máme vážné po
chybnosti, zda příchod těchto asi 120.000
bývalých sociálních demokratů obohatil
KSČ o nějaké .demokratické tradice če
ského dělnického hnuti".
Kdo_ tehdy podepsal slučovacípřihlášku ?
Zpřesvědčeni to udělalipouze skalní fierlingrovci, vtyčky, komunistická agentura
v sociální demokracii, blouznivci o .nové
jednotné levici v Československu“: těch
mohlo být tak deset patnáct procent. Zby
tek se skládalrneposledni řadě z lidi bo
jácných, nestatečných, snadno zastrašítelných.
Na rozdíl od DALIMILA v srpnových Uš
tech se domníváme, že tito bývali sociální
demokraté nevnesli do KSČ žádnou de
mokratickou tradici. Spíše přispěli k její
mu ideovému, politickému, mravnímu
úpadku. Po zásluze...
pl

Pět rozhovorů Karla Hvížďaly mapuje
pět způsobů vzpoury:
vzpouru myšlením v knize

Václav Bělohradský
Myslet zeleň světa
vzpouru klaunstvím v knize

Pavel Landovský
Soukromá vzpoura

vzpouru životem v tradici v knize

vzpouru vírou v Boha v knize

Karel Jan Schwarzenberg

lva Kotrlá

Knížecí život

Nevítaný svědek

Rozhovor odpovídá životnímu tempu konce tohoto století: čte se
jako detektivka a poskytne vám informace jako encyklopedie.
Objednávám následujíc rozhovoty Karla Hvízdaly či plakáty k těmto knihám a zavazuji se,
že je zaplatím do 14 dnů po obdržení.
□ Myslet zeleň světa s V.Bělehradským 719.-DM7
□ Dálkový výslech s V.Havlem 728.-DM7
□ Soukromá vzpoura s P.Landovským 728.-DM/
□ Knížecí život s KJ.Schwarzenbergem 728.-DM/
□ Nevítaný svědek s I.Kotrlou 728.-DM/
□ Plakát s portrétem P. Landovského 712.-DM7
□ Plakát s portrétem K.J.Schwarzenberga /12.-DM/
□ Plakát s portrétem I. Kotrlé 712.-DM/

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

Datum: ...................... .. ........
Podpis:.......

Vyplňte prosím čitelně a pošlete na adresu:
Karel Ritler Verlag, Fahrenheitstr. 23, 5300 Bonn 1, West Germany

-........
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11

Lze ještě odvrátit hospodářskou katastrofu?

Překlady
BADENSKO: Úředně ověřené překlady osob
dokumentů z češtiny, slov, a ruštiny do němči
ny a naopak provádím levně (hobby činnost).
Podle opěrných údajů vyřídím v uved, jazycích
též korespondenci s úřady.
• P. Rullová-Schlegel
Mainaustr. 194a, D-7750 Konstanz
tel.(07531)321 58
BADENSKO: Ověřené překlady dokumentů
a jiných dokladů z (do) češtiny,_ slovenštiny
a ruštiny, tlumočení u soudů a úřadů provádí
odborně přís. soudní tlumočník a překladatel
• un.prol.Dr Otakar Nahodil, DrSc.BDU
Zasiusstr. 124, D-7800 Freiburg i Br.
tel (0761) 70 04 54
BADENSKO: Překlady s computerem, krásně
vytištěné laserem, oveřené překlady z češtiny
a slovenštiny a naopak, též z ruštiny a polšti
ny, provádí
• JUDr. Karel Vodička,
specialista pro právní texty a listiny
A.Dosenbach-Str.3, D-7500 Karlsruhe 21, tel
(0721) 57 44 62

BAVORSKO: Úředně ověřené překlady
z češtiny do němčiny a naopak provádí rychle
a spolehlivě a u úřadů tlumočí.
• Blanka Báji, MA členka BDŮ
Praetoriusweg 6/I, D-8000 Múnchen 83
tel (089) 637 14 86
BAVORSKO: Ověřené překlady z češtiny do
němčiny a angličtiny a naopak
• Ladislav Santiago de ta Cruz
Guerickerstr. 21. D-8000 Múnchen 40
tel.(089) 361 74 04 / 05 nebo
(08 131) 29 01 68 přes den

BAVORSKO: Úředně ověřené překlady veš
kerých dokladů z češtiny a slovenštiny do něm
činy a naopak provádí rychle, levně a spolehli
vě odborně přís. 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: 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: Z češtiny do němčiny a naopak
překládá a překlady úředně ověřuje překla
datelská a korespondenční kancelář
• JUDr. Jana Stupecká
Tannenstr. 2, D-6250 Limburg 9
tel.(06431)423 63
PORÝNÍ: Překlady z češtiny do němčiny
a obráceně - ověřené - jakož i literární a vě
decké překlady provádí zmocněný překladatel.
• Rechtsbeistand JUDr. Hans Gaertner
Postfach 42 01 74, D-5000 Kdln 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 Dússeldorf 1
tel. (0211) 680 26 26 /večer/
PORÝNÍ-VESTFÁLSKO: Překlady všeho dru
hu z češtiny do němčiny a naopak, rychle a lev
ně (na osobním počítací)

• Lea Hannig, M.A
• Dr.phil. Franz Hannig, StR.
(přfs.soud. překladatel)
Goldlackstr. 22. D-5600 Wuppertal
(Ronsdorf), tel. (0202) 46 02 73
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HOLANDSKO: Úředně ověřené překlady
z češtiny do holandštiny a naopak provádí
soudní tíumočnice a přísežná překladatelka
• Jana lelswaan
Stadionweg 190,1077 TC Amsterdam
tel. (020) 66 23 207
SKANDINÁVIE: Překládá a tlumočí pro sou
kromníky i podniky z a do švédštiny. češtiny1
ruštiny, němčiny a angličtiny úředně zkoušeny
překladatel a soudní tlumočník
• Peter B. Freund
Lárkvágen 17A, S-18351 Táby, Sverige
tel. (0047) 01800 /MBS/ nebo 08-756 96 30
ŠVÝCARSKO: Překlady dokladů provádí pro
vešk oficiální účely, vč. nabytí cizího a zpro
štění čs. občanství,do tři dnu za sazby o 5070% nižší než překl. instituce soudní tlumoč
ník a překladatel
• Ing Jiří Komárek, licoec
Hauptstr. 3, CH-8637 Laupen/Wald
tel. (055) 95 34 98

WEST

OST

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

Dipl.Ing. Albert Matěj
ObererGrifflenberg 138
D-5600 Wuppertal 1
Telefon (0202) 42 15 00

Situace a vyhlídky Československa

v mezinárodních souvislostech
Komunistické režimy také operují argu
mentem, že je třeba .chránit socialis
mus". Co to však znamená ten jejich
socialismus? Znamená
zestátněné
vlastnictví výrobních prostředků, ústřed
ní plánování a řízeni národního hospo
dářství, a diktaturu aparátu komunistické
strany. Jejich představa socialismu je
tak vymezena prostředky, nikoli cíly.
Tady je třeba říci několik slov o rozlič
ném pojetí socialismu. Marx hledal vy
světleni bídy proletariátu v neměřitelném
konceptu nadhodnoty a svou teorii stří
dání společenských formací postavil na
bázi vlastnictví a rozdělování jeho vý
těžku. Jeho představa socialismu nevy
stihla plnost společenských vztahů. Ta
ké jeho koncept odcizení zůstal přes
všechnu filozofickou nadstavbu přikován
kproblému vlastnictví a pracovního vy
pětí. Občanská práva a svobody byly
pro něho otázkou odvozenou; vyřešení
této otázky mělo vyplynout z převzetí
moci proletariátem, který pak měl ko
lektivizaci výrobních prostředků zajistit,
jak praví Komunistický manifest, plny
rozvoj jednotlivce a plný rozvoj všech.

TŘI DRUHY DISTRIBUCE
Takovýto teoretický zkrat si nemohli
dovolit ti, kteří museli řešit praktické
problémy a k tomu prokázat důkladnější
znalost společenských vztahů a psycho
logie člověka. Demokratičtí socialisté ne
viděli společnost ve světle abstrahování
modelu, ale v celé její složité struktuře.
Svou politiku zaměnil na všechny spo
lečensky významné faktory, jejichž roz
dělování podmiňuje tzv. sociální otázku:
to jest rozdělení práce, rozdělení jejího
výnosu a rozdělení moci, ňešení těchto
tri druhů distribuce rozlišuje demokratic
ké socialisty od komunistů a socialistů
marxistických, ať už jakéhokoli typu.
Jak známo, rovnoměrnější rozdělení prá
ce, tj. osvobozeni od celodenní dřiny
a zkrácení pracovní doby vůbec přinesl
závratný rozvoj techniky, který dosáhl
nejvyššiho stupně za politického a eko
nomického liberalismu. Byl to právě po
litický liberalismus, který umožnil demo
kratickým socialistům prosadit rovnoměr
nější rozvržení společenské moci; osobní
svoboda a občanská práva přestaly být
výsadou rodu nebo majetku. Jejich plat
nost byla rozšířena na veškere obyva
telstvo. Také materiální zajištění širo
kých vrstev dosáhlo dosud nebývalé
výše. I když ještě mnoho v tomto smě
ru zbývalo udnit, pokrok proti minulosti
byl nesmírný. Kontrast mezi .výdobyt
ky“ marxistického a úspěchy demokra
tického socialismu je nejzřetelnější ve
srovnání zemi se stejnými histonckými
a psychologickými předpoklady: Spolko
vé republiky Německo a NDR, Česko
slovenska a Rakouska. Ve všech třech
typech distribuce, tj. s ohledem na ob
čanská práva, pracovní dobu i výdělky
je na tom občan Spolkové republiky Ně
mecko a Rakouska podstatně lépe než
občan sousedních států ovládaných ko
munisty.
Jestliže společenská soustava parla
mentní demokracie a tržního hospodář
ství, modifikovaným rozsáhlým sociál
ním zabezpečením dosáhla u sousedů
se stejnými předpoklady mnohem lep
ších výsledku ve směru, který je v pod
statě socialistický, proč je třeba bránit
.socialismus", definovaný institucemi,
které k socialistickým cílům nevedou)

CESTA ZPĚT?
Než vezměme v úvahu, že by Gorbačov doma přece jen neuspěl; dá se
předpokládat, že ani tehdy by k návra
tu do předešlého stavu uz nemohlo do
jít. Reakce v Rusku by patrně šla jiným
směrem. Nesmíme zapomínat, že uvol
nění v Sovětském svazu poskytlo pří
ležitost nejen demokratickým skupinám,
nýbrž i nacionalismu jednotlivých náro
dů. V této souvislosti se také silněji ozý
vá nacionalismus velkoruský, v němž
lze občas pozorovat fašizujíci sklony.
Spolupráce velkoruských nadonalistů
s armádou a možná i s pravoslavnou
církví by mohla v Sovětském svazu na
stolit režim podobný více carskému než
čemukoliv jinému. Takto přestavené
Rusko by pak mělo především hodně
práce s udržením nadvlády nad ostat
ními národy své říše. V zahraniční po
litice by nemohlo nevzít na vědomi pod
statné změny, k nimž došlo ve světo
vém rozvržení sil.
Vojenská síla na naší planetě už není
soustředěna jen ve dvou pólech: v Se
veroatlantickém společenství a v sovět
ském bloku. Sovětský svaz mohl sice
přispět k tomu, aby Spojené státy neu
spěly ve Vietnamu a naopak Spojené
státy sehrály podobnou roli v sovětském

(Podstatná část referátu, předneseného
na XXIII. sjezdu Čs.sociálni demokracie
v Heidelbergu. Prof. Krejčí, který žije
v britském Lancasteru, byl na sjezdu zvo
len 1. místopředsedou strany.)

nezdaru v Afgánistánu, ale bezmezná
oddanost vietnamských a afgánských
bojovníků ukázala, že je ještě jiná, psy
chologická komponenta, která přivádí
na světové jeviště síly třetího světa.

Dosud byly intervence v Třetím světě
brzděny polaritou Západu a Východu.
Ted se vsak začíná ukazovat, ze i bez
této polarity nově se rodící mocnosti
Třetího světa mohou čelit aspiracím moc
ností Severu. Není tajemstvím, že váha
Severu, tj. případných partnerů v bipolárním střetnutí (Evropa. Severní Ame
rika a Sovětský svaz) v lidském i vá
lečném potenciálu celého světa klesá.
Od roku 1950 do dneška podíl těchto
severních oblastí na světové populaci
klesl z 30 na 20 procent a tato tenden
ce nadále trvá. Rostoucí počty hispano-amerických, a zejména muslimských
národů vytvářejí nejen demografický,
nýbrž i politický tlak na mocnosti Seve
ru Terorismus v těchto oblastech se
stal jednou z hlavních zbraní militantních
skupin. Asi tucet států třetího světa má
už K dispozici atomové zbraně; někte
ré mají i zbraně chemické a neváhají
jich použít, dokonce i proti civilnímu oby
vatelstvu. V perspektivě nového nebez
pečí antagonismus mezi Západem a Vý
chodem ztrácí na ostří. Vyskytují se už
hlasy požadující společný postup těchto
dvou bloků vůči náporu z Jihu. Zatím
jsou to jen náznaky, ale dlouhodobý
trend se začíná zřetelně rýsovat.

ZÁVĚTŘÍ
Jediná naděje, kterou se, po mém sou
du. může komunistické vedení v Česko
slovensku kojit, je ta, že je obé strany
nechají na pokoji, aby si dále v klidu
pěstovalo svůj nevydařený .socia
lismus". Režimu už ani tolik nezáleží
na indoktrinaci jako na tom, aby obča
né měli jiné starosti než politiku. Pro
režim je mnohem vvhodnejši, jestliže
se občané soustředújí na honbu za
zbožím, než kdyby usilovali o nápravu
veřejných věcí. Nad hospodářskými
delikty lze zamhouřit oko, ale politický
a z velké části i kulturní nonkonformismus režim nehodlá připustit: kolem ne
závislých iniciativ buduje ohrady za
strašování a šikan Přes tento tlak se
však počet těchto iniciativ množí a je
jich činnost zasahuje širší okruhy. Jsou
to převážně církve, které se svým du
chovním posláním a početným člen
stvem vymykají vládnímu úsilí o izolaci.
Přes neutuchající ateistickou propagan
du, výchovu a pronásledování aktivistů
dochází v Československu k renesanci
náboženského života.

SCÉNÁŘ PROMĚNY
Dívám se na celý tento zápas zvenku,
z bezpečí, a proto si netroufám radit,
co by měli dělat ti, kteří lépe znají vše
chny okolnosti a kteří osobně nesou ri
ziko svého počínání. Co však mohu dát
v úvahu je možný scénář, jak by Čes
koslovensko mohlo vybřednout ze své
ho zaostávání. Začněme s hospodář
skou stránkou. Zdá se, že v Česko
slovensku je dosti těch, kteří se jakékoli
změny bojí, .Známý čert je pro ně lep
ší nez čert neznámý“ - cituji pro změ
nu anglické přísloví. Jsou to především
ti, kteří našli cestu, jak se vyhnout niž
ným omezujícím předpisům a jak zvýšit
své příjmy mimo rámec oficiálního hos

podářství. Mnozí také vědí, že jejich
obor je předimenzován pracovními sila
mi a že by v tržních podmínkách mu
seli změnit své zaměstnání.
Komunistický režim těchto obav využívá
a s poukazem na ekonomicky zlou si
tuaci v Polsku a ne právě uspokojivou
v Madarsku varuje před jakoukoli libe
ralizací nebo dokonce demokratizací.
Leč současný stav se nedá udržet na
trvalo. Zaměstnanost a výroba bez ohle
du na poptávku, která vyjadřuje skuteč
nou potřebu, vede k nízké produktivitě.
To se projevuje zejména s ohledem na
investice, jejichž účinnost už od polovi
ny sedmdesátých let neustále klesá
(v průměru o 2 až 3 procenta ročně).
Plynulost zásobování není zajištěna. Za
hraniční obchod trpí ztrátami z nepříz
nivého vývoje poměru vývozních a do
vozních cen. Od roku 1970 do roku
1987 dovozní ceny stouply o 177 pro
cent, zatímco vývozní cenv stouply jen
o 90 procent. Za tuto dobu pódií tzv.
socialistických zemí na obratu zahranič
ního obchodu Československa stoupl
z 68 na 80 procent. V tom není jen po
litika, to taky vyjadřuje nedostatečnou
soutěživost československého zboží na
západních trzích.

ZNAČNÁ REZERVA
Rozbory globálních statistik nasvědčují
tomu, ze 10 až 15 procent českoslo
venského národního produktu není
užíváno ekonomicky efektivně. Zde je
tedy značná rezerva, kterou by bylo
možno využít přesunem pracovních sil
a radikálnější změnou investiční politi
ky. Oficiálně se sice o takové přestav
bě mluví, ale nemluví se o dalších opat
řeních, která jsou nutná pro všestranné
oživení národního hospodářství. Mám
na mysli komplex podmínek usměrňo
vaného tržního hospodářství, bez jehož
zavedení si lze sotva představit účin
nost reforem; kolikrát uz s takovými po
lovičatými liberalizacemi bylo započato
- všechny se zhroutily pro svou nedů
slednost
Usměrňování tržního mechanizmu v za
měření na socialistické cíle se již na
Západě osvědčilo, a to zejména ve
Švédsku a v Norsku. Daňova a úvěro
vá politika vlády, jakož i kooperace vzá
jemně se respektujících odborových
a zaměstnavatelských organizací jsou
hlavními nástroji tohoto usměrňování.
Konsens mezi sociálními demokraty
a občanskými stranami ohledně rozsáh
lého sociálního zabezpečení je další
předpoklad. Československo je sice
chudší než skandinávské země, ale je
ho potenciál je mnohem slibnější než
dovedlo využit byrokratické řízení hos
podářství.
Československo má výhodu v tom. že
jeho zadluženost vůči Západu je ze
všech zemí ovládaných komunisty nejmenší. Podle údajů OECD - Organiza
ce pro hospodářskou spolupráci a roz
voj - uveřejněných ve Financial Times
z 1. června 1989, čistý dluh Česko
slovenska (tj. po odečtení pohledávek)
odpovídá 80 procentům vývozu (obojí
jen vůči Západu). S výjimkou Sovětské
ho svazu, kde je relace podobná, jsou
komunističtí sousedé Československa
na tom hůře: NDR 117 procent, Maďar
sko 274 procenta a Polsko 431 procent.
S ohledem na zahraniční úvěr by tedy
reformátoři v Československu měli vý
hodnější pozici než reformátoři polští
nebo madarští.

TŘI ROKY
Za těchto okolností lze předpokládat, že
by na strukturní přestavbu česko
slovenského hospodářství mohly stačit
tři roky. Rekonstrukce po druhé světo-

PROF. JAROSLAV KREJČÍ pň projevu
na XXIII. sjezdu Ůs. sociální demokracie:
vlevo dr. Ivan Pfatf.

vé válce, ač v ní šlo o větší přesuny,
netrvala déle. Přesun výrobních kapa
cit nelze ovšem provést bez rozsáhlé
ho, byť postupného, uvolnění cen, bez
přeškolování zaměstnanců a úplného
otevření dveří pro soukromé podnikání.
Hospodářský rozvoj také vyžaduje od
borníky v nové technologii a v tržní eko
nomice.
V podstatě běží o čtyři trhy, každý
z nich s poněkud odchylnými pravidly
hry; trh práce, trh zbozí, trh finanční
(úvěrový) a trh akciový. Jejich vzájemné
skloubení není vždy plynulé; ekonomic
ké přestavbě v Československu se tak
naskýtá možnost, že by pň dobré vůli
a při uplatnění odborných znalostí mohlo
dojít v některých smerech k vylepšení.
V oboru pracovního trhu jde především
o nový typ kolektivních smluv, jimiž se
za záruky trvalé zaměstnanosti a za jis
tý rozsah spolurozhodování pracující
vzdávají práva na stávku. Novy pohled
je také možný na rozsah a podmínky
případného akciového trhu. V úvahu
může pojit nový druh vlastnictví, v němž
by se kombinovaly prvky družstevní
s vnější kapitálovou účastí. Probuzení
sponvosti za účelem nového podnikání
je nezbytnou podmínkou úspěchu refor
my stagnujícího hospodářství.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Podstatnou složkou ekonomické pře
stavby je zastavení veškerých zdravot
ně a ekologicky škodlivých provozů.
Pustošení přírodního prostředí a nevy
hovující zdravotní podmínky v mnoha
provozech a oblastech jsou alarmující.
Když komunisté začti plánovat, honosi
li se tím, že budují pro budoucnost.
Naše generace si měla utáhnout opa
sek, aby se příští pokolení mohla těšit
ze šťastné budoucnosti. Naše genera
ce si opasek utáhla; podíl soukromé
spotřeby na hrubém národním produk
tu (vypočteném metodou OSN) natrva
lo klesl pod 50 procent. Ale budoucí ge
nerace budou místo užitku na tuto oběť
ještě doplácet. Nadměrné rozšířeni
těžkého průmyslu bez ohledu na suro
vinovou základnu a zdravotní podmínky
provozu vytvonlo tak akutní problemati
ku, že její řešení nelze odkládat

SVOBODA A LIDSKÁ PRÁVA
Jestliže má Československo zaujmout
důstojné misto mezi národy, musí ovšem
také dodržovat mezinárodní smlouvy
a plnit podepsané závazky. To zname
ná oředevším čtvrtý koš Helsinské do
hody. Svými důsledky to znamená po
volit veškerou kulturní činnost a umožnit
plný, nerušený život církvi a nábožen
ským organizacím. Občanům je třeba
dovolit sdružování za účelem hájení sku
pinových zájmů, ať už profesionálních
á ideových. Také jim musí být dovole
na kritika vládnoucích orgánu a kritika
zaměření a provádění přestavby.
Bez osobní svobody a zaručení lidských
práv se nemohou plně uplatnit tvůrčí sí
ly národa. Češi a Slováci si zasluhují
lepší zacházení než jim uštědřuje poli
cejní režim ve jménu ideologie, která
už dávno prokázala svou škodlivost

JAROSLAV KREJČÍ
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Dopisy redakci
Odezvy
(Red. nekrolog: Milda Lówy; PL 3/89
str. 20)
...VELICE se mi líbil článek o Mildowi
Ldwym. Skoda ho. Byl můj nejlepší přítel.
JÁRA KOHOUT
Jackson Heights, USA
.. JELIKOŽ zde v Izraeli nemám českou
společnost, vaše noviny, které vycházejí
každé tři měsíce, mi dávají mnoho, neboť
alespoň nezapomínám česky a též se
cítím nadále Češkou, i když jsem už dva
cet let v Izraeli.
MARTA LAICHTER
Petach Tikva, Izrael

V malé obci Schwante blízko Berlína byla 7.října založena „Socialné demokratická strana NDR (SDP)“ po více než čtyřicetile
tém pronásledování sociálních demokratů ve východní části
Německa; členy prozatímního ústředního výkonného výboru
jsou převážně mladí lidé kolem třicítky, mezi nimi několik
evangelických duchovních. Čs.sociální demokracie navázala
26.njna stranické styky s SDP a zaslala jí srdečné poselství
sympatii a solidarity. Uveřejňujeme výtah ze Stanov a z programatických zásad nové sociální demokracie v NDR:

Za demokracii sociální
a ekologickou
§ 1
Strana se nazývá Sociálně demokratická
strana v NDH (SDP). Rámec její pů
sobnosti je vymezen územím Nemecké
demokratické republiky.

Zásady strany
§ 2
Sodálně demokratická strana v NDR
sdružuje osoby rozličného přesvědčení
a vyznání, které se hlásí k tradicím de
mokracie, sociální spravedlnosti, jakož
i k zodpovědnosti za zachování zdravé
ho životního prostředí. SDP se hlásí
k tradicím demokratického socialismu
evropských socialistů a sociálních de
mokratů

.

§ i*3*S

Úsilí o zachování lidských a občanských
práv, zakotvených ve všeobecném pro
hlášení lidských práv a obou konvencích
o lidských právech (1966), patří k nej
přednějším úkolům a nezadatelným
principům každého člena i strany jako
celku.

§ 4
SDP je stranou demokratickou, otev
řenou všem vrstvám obyvatelstva. Rov
noprávná spoluúčast žen a mužů musi
být zajištěna na všech úrovních. Stranic
ká prače spočívá na vnitrostranické de
mokracii, která vychází ze stranické zá
kladny a určuje všechny její ostatní sféry.

§ 5
Rozhodným odmítnutím totalitního poli
tického myšlení a jednání usiluje SDP ve
spolupráci i v rovnoprávném soupeřeni
s jinými demokratickými silami o demo
nopolizaci, demokratizaci a dělbu moci
ve státě a společnosti, s cílem vybudo
vat ekologicky orientovanou sociální de
mokracii. Takováto demokracie vyžadu
je co nejzřetelnější rozlišení státu a spo
lečnosti, což znamená mimo jiné
i odluku státu od stran, jakož i státu od
církví. Proto se SDP vědomě pokládá za
společenskou sílu, která si činí nárok na
formování společnosti a státu podle
svých politických představ a zásad jen
do takové miry, do jaké se jí prostřed
nictvím demokratického zápolení podaří
získat většinu hlasů občanek a občanů,
případně do jaké miry může ve svobodné
koalici s jinými stranami tyto své před
stavy uplatnit. Na tomto zakladě se stra
na zasazuje za pariamentám i demokracii
se stranickým pluralismem. SDP se zříká
používáni násilí.

b) vytvářet instituce (právní postupy) pro
nenásilné řešení a omezování spo
lečenských konfliktů;
c) ochraňovat přirozené životní prostředí
a zabezpečovat zdroje a životni pod
mínky pro budoucí generace;
d) zasazovat se všemi silami o mírové
a spravedlivé soužití národů, o demilitarizaci vnitřního i vnějšího počínání stá
tu a o vybudování evropského i světové
ho mírového řádu.
•

§ 8
Je nutno zabraňovat jakékoliv mono
polizaci a centralizaci ve státě a společ
nosti, omezující sociální a politická práva
občanů. V ekonomice, zejména s při
hlédnutím k státnímu sektoru, to zname
ná, zajistit demokratickou kontrolu ne
zbytných monopolů a prověřovat jejich
hospodářskou účelnost i ekologickou
únosnost.

§ 9

§ 10
SDP podporuje nezávislé demokratické
odbory, spolky a jiné organizace
(sdružující cizince, invalidy, ženy, mlá
dež. důchodce, na ochranu dětí, životní
ho prostředí aj.) a zasazuje se o jejich
práva.

§ 6

§ 7

Kronika
(Redakční rubrika: KRONIKA: Právo
lidu 3/89 str. 4-5)
.RUBRIKA vypovídá souhrnně - i když
heslovitě - o událostech ve světě za
uplynulé čtvrtletí. Mě osobně rubrika v té
to podobě nadchla. Jednak proto, že pře
ci jen v každodenním ruchu semtam ně
jaká informace člověku uteče a jednak
též proto, že když odpadá při této úpravě
časový odstup, jeví se tyto zprávy i v
trochu jiných souvislostech. Proto se po
mlouvám za pokračování takového zpra
cování, přestože věřím, že musí být ve
lice pracné.
ALEŠ JANOUŠEK
D-8622 Burgkunstadt
... DĚKUJI za .Kroniku". Dle mého názoru
to byl výborný (i když značnou námahu
vyžadující) napad. Mohu-li prosit za sebe, tak prosím: pokračujte.
MIROSLAV NOVÁČEK
D-5620 Velbert

... Noviny se mi moc líbí, zvláště poslední
číslo s kronikou, co se událo za poslední
tri měsíce. Je to výborné, pokračujte!
FRANK NOVOTNÝ
Darien, USA

...KRONIKA je výborná, pokračujte v ni!
ALEX. G. TEPERA
Stroud, Kanada
...ANI NEVIETE koíko radosti a duševnej pohody mi pripravia Vaše noviny.
Obzvlášť prehlao tzv. KRONIKA je jeden
z vefmi zaujímavych článkov. Viem, že
zpracovanie informácií zo světa je iste
veími pracné a zložité. Ak sa však
móžem vyjádřit' ku KRONIKE, prosím
Vás o jej dalšie pripravovanie.
GABRIELA BAŠISTOVÁ
D-5300 Bonn

Usilujeme o ekologicky orientované so
ciální tržní hospodářství se smíšenou
ekonomickou strukturou a rozličnými
formami vlastnictví. Cíle:
a) Zabránit nedemokratickým a neso
TA KRONIKA v Právu lidu mi moc vy
ciálním důsledkům a koncentraci hos hovuje. Dobře se to čte a člověk ziská
podářské moci.
přehled aspoň na pár hodin než to zas
b) Zabezpečit zdravé životní prostředí vše zapomene. Přeju hodně čtenářů!
Jlňí JANKA
zahrnutím ekologických nákladu do tržní
D-4600 Dortmund 1
ho dění.
c) Ti, kteří vytvářejí hodnoty se musejí
podílet na rozhodování (účast na řízení),
Zlosť nad strateným
na produktivním majetku (spoluvlastnict
ví) i na dosaženém zisku.
grošom?
d) Práva spotřebitelů je nutno posílit.
(Marie S., Jižní Německo: Dopis

Respektování důstojnosti, osobní odpo
vědnosti a svobody člověka, jakož i jeho
politicky, hospodářský, sociální a kultur
ní podi na státě a společnosti jsou zá
kladními postuláty sociální demokracie,
o kterou usilujeme.

Demokratický právní stát se striktní děl
bou moci spočívá na rovných právech
a povinnostech svých občanek a obča
nů. Na tomto základě je úkolem státu,
a) umožňovat, posilovat a chránit osob
ni, sociální, kulturní a politická práva
občanů a jim odpovídající přejímáni
odpovědnosti;

...POTĚŠIL MÉ článek Dušana Šimko
o Dominiku Tatarkovi. A také zarmoutil
zprávou, že zemřel. Já jsem žil léta na
Slovensku, ale jak krásná řeč je sloven
ština, to vím az z Tatarkových knih.
JOSEF SYROVÁTKO
D-8390 Passau

id seinz
MLÁDEŽ NDR odmítá kompromisy,
nevěří slibům včerejších stalinistů.
Požaduje .radikální obrat".
Foto: NAF dementi

z exilu; PL 2/89 strana 9)
...ČLOVĚK, ktorého niekto požiada
o pomoc a ktorý odpovie falošným
.ANO", lebo nedokáže otvorene povedať: ,NIE, prepáčte nemóžem, nedá
sal" si vlastně dobrovolné pletie bič na
seba samého. A ak vopred neráta
s alternativou: .čo dáš - dostaneš“, napriklad za skrytů rafinovanosť spontánnu
priamosť, resp. za vypočítavost vypocítavosť - móze mu .bicovanie" připadat
takmer kruté, nezaslúžené. bezohiadné
ba až katastrofálné. Lenže zdanie bývá
klamné. A pravda, hod je rálatřvna, nakoniec predsa len vždy vyjde najavo.
Zrazu je tu a ...bolí". Strašné boli. Táto
ukrutná bolesť by však vóbec nemusela
byť, keby... keby bola takáto alternativa
absurdná. A absurdnou móže byť len
v pripade nezištnej a úprimne mienenej
pomoci. Lebo v nej nejde o vzájomne
účtovanie - má dat a dal - ale o niečo
úplné iné. O princip 1'udskosti bez malichemej matematiky. Avšak předpokla
dem ozaj skutočnej a nefalšovanej po
moci je v prvom radě dobrosrdečnosť,
velkorysost a nezištnost'. Oplatí sa po
užívat .maškérňu" aj mimo dosiek, ktoré
znamenajú svět?
SANDRA BEST
Stredne Nemecko

Neštastná země
(Marie H.: Dopis z domova; PL 2/89
str. 8)
. VZPOMÍNÁM na svá dětská léta, kdy
ještě naše česká země nebyla zpustoše
ná chemií a různými zákroky ne
zkušených lidí, kteří se právě dostávali

k mod. Vzpomínám na Berounku s ry
bami a čistou vodou, na tajné loupeže
třešní nebo lusek. To byla ještě krásná
země, taková už nebude nikdy.
Sedlákům s krásnými mozoly brali půdy,
a já se divil proč, proč to musí být, vždyt
nic neprovedli. Později jsem tu hroznou
pravdu prohlédl a od té doby jsem zažil
moc zklamáni, největší v roce 1968
Tak proto jsem tady, aby mi synek (ted
sedmiletý) jednou neřekl, táto, proč ži
jeme v takové nešťastné zemi? Snad
jednou se tam podívá, a já mu vše vysvětlim. Zatím žijeme tady a snažíme se,
aby z néj byl pořádný člověk, slušný
a čestný.
Možná, že by bylo lepši zůstat doma
a udělat tam pořádek. Ale řečí u piva
bylo už dost a léta utíkají...
JOSEF FRANČE
Rancho Santa Fé, USA

PL patří do Prahy
(Jiří Loewy: Proměna kvantity; PL
2/88 str. 1)
...Z ČLÁNKU jsem si uvědomila, kam
nás komunisti dostali. Mluvíte mi z duše,
o moc jsme za těch 41 let přišli. Jenom
nám lhali, lžou a budou lhát. O nic ji
ného jim nejde než o MOC a panování.
Oč byli před 110 lety delegáti Břevnovského sjezdu pokrokovější.
Narodila jsem se v Č. Můj dědeček byl
spoluzakíadatel sociálně demokratické
strany v Č. Můj otec, jako většina so
ciálních demokratů v C., nepřestoupil
v roce 1948 do KSČ. Nemusel se bát,
byl jen zednik. To jen úředníci a kdo
chtěli funkce.
Mám dva syny. Oba jsou inženýři, žádný
z nich není v KSČ. Já i synové i man
žel, kdyby se obnovila sociálně demo
kratická strana, volili bychom jedině tu.
Kéž bych se toho dočkala a mohla si
koupit Právo lidu v Praze, kam patří.
ALICE J.
Střední Čechy

Byl chuti lahodné, nebylo po něm bo
lehlavů, protože obsahoval údajně che
micky čistý akohol Ten pocházel z che
mického kombinátu, postaveného Němci
(údajně I.G.Farben) krátce před začát
kem druhé světové války Výchozí su
rovinou bylo dřevo, převážné březové,
a jedním z produktů byl právě ethylalko
hol používaný ve výrobě onoho koňaku.
Fabriku jsme měli v rámci kulturního pro
gramu navštívit, ale pak z toho nějak
sešlo. Byli jsme příliš společensky činní.
Já o to více, protože v tom památném
předolympijském roce náš Emil Zátopek
pobil finského boha sportu Nunmiho a já
jako jediný reprezentant ČSR jsem se
stal tudíž polobohem.
Fakt je ten, že v té době bylo ve Finsku
málo chleba, málo cukru, žádná řepa
cukrovka, brambor málo, a rozhodně ne
třtina cukrová. Zato moře .finského
koňaku". Že to byl nápoj dobré kvality
bylo jasné z toho, že dvě flašky, které
jsem propašoval na zpáteční cestě
z Helsinek do Švédská, - kde byla ještě
poslední rok prohibice -, mně umožnily
strávit skoro dva příjemné týdny v této
zemi blahobytu.
Tvrzeni Antonína Měšťana, že destilací
dřeva se dá vyrobit jen alkohol zdraví
škodlivý a že byl v SSSR přimíchán do
vodky, nesouhlasí v jednom bodě. Tzv.
dřevitý líh, neboli methylalkohol, je prud
ce jedovatý, a přinejlepším se z něho
oslepne. .Přimíchat“ jej tedy nelze. Jistě
ale existuje .souček“ dobrý a špatný,
stejně jako existuje vodka stoličnaja
a vodka, která spise připomíná mazáni
pro pneumatiky. Proč tedy nemít „sou
ček“ sice bez metyláku, ale špatný, ane
bo dobrý .souček“ jako byl .finský
koňak"? Nevidím důvodu, proč by ne
mohla existovat .vodka z pilin", když metylák (CH3OH) a ethylalkohol, ten dobrý
(C2H5OH) jsou sí chemicky tak blízcí.
S.HONTELA, M.D.
St.Albert, Kanada

Lyrická duše
Věřím v budoucnost
sociální demokracie
(Robert F.Lamberg: Trapnosti kolem
J.H., Právo lidu 3/89, str. 17)
OBDIVUJI udatnost a odvahu všech
členů Charty 77 a jiných občanských ini
ciativ. Po dvaceti letech v exilu jsem ne
zapomněl. jaké tam jsou poměry a že
se nám zde mluví, jedná a píše
nesrovnatelně lehčeji. Ve svobodě by
chom vystačili s tím, když se trochu umí
me vyjádřit, tam je k tomu zapotřebí ne
jen toto uměni, ale především nesmírná
dávka civilní kuráže. To však nijak nesmí
být zábranou toho, abychom se zde vy
jadřovali i nesouhlasně a kriticky k ně
čemu, co tam - a nebo i v zahraničí prohlásí někteří chartisté. Pevně věřím
v budoucnost sociální demokracie a by
la to vlastně jediná politická strana, která
se v Pražskem jaru hlásila oficiálně k sa
mostatnosti. Čeho tehdy nedosáhla, to
ho dosáhne určitě v budoucnosti a jsem
přesvědčen, že se přihlásí k životu i ty
strany, které byly po roce 45 a 48 bud
zlikvidovány, nebo nezákonně zakázá
ny.
DR. OTAKAR ZOUFALÝ SEN.
D-7265 Neubulach 1

(Zdena Hertlová: Dušan, duše ly
rická; čtenářský dopis reagující na
článek V.Hanáka: O družbě měst,
novém maratónu a velvyslanci
v reklamním tričku, PL 3/88; Právo li
du 2/89, strana 9)
. AUTORKA napsala, že čs. velvysla
nec v Bonnu dr. Dušan Spáčil je ne
obyčejná individualita a osobnost, neboť
je prý inteligentní právník, malíř jemných
akvarelů a lyrik únikových témat, a re
dakce připojila informaci, že také hraje
na harmoniku a na zobcovou flétnu. Pa
ní Hertlová také ráda dodává .komu čest,
tomu čest.“ To vyznívá jako doporučení
ostatním, aby téz považovali pana velvy
slance za úctyhodného člověka.
Tato argumentace není přesvědčivá, ne
boť: Goebbels byl též inteligentní, Hitler
byl také malířem akvarelu a Richard
Wagner komponoval úchvatnou hudbu,
ale ani jeden z nich nebyl dobrý a slušný
člověk. Úctyhodnost člověka se nefriěri
inteligencí, uměleckými zálibami či poe
tickými sklony, nýbrž příkazy etických po
vinnosti respektovat důstojnost a práva
člověka. Při tom vůbec nezáleží na tom,
jaké má tričko na těle á čapku na hlavě.

. ..SOUDRUZI stalinského typu spoléhají
na zapomětlivost svých vrstevníků, na
nedokonalé šíření informací a také na
pochopitelnou neinformovanost nových
generací. Především ale spoléhají na
slušnost těch ostatních, na jejich nechuť
ke kádrování a praní špinavého prádla.
Už brzo - měřeno časem historického
vývoje - bude nutno se rozhodnout. Dej
me si pozor, aby nám někdejší ultrastalinisté v novém převleku neproklouzli
mezi prsty a nechtěli nám znovu po gottwaldovsku zakroutit krkem anebo aspoň
nahodit ohlávku, aby nás ochránili před
.buržoaznímí žvásty" o .křesťanské ci
vilizaci", před „svobodou“, „demokracií"
a dalšími pojmy, keré dávali tak dlouho
do pohrdlivých uvozovek.
ANTONÍN HINŠT
D-5600 Wuppertal 2

O lihovinách
(Antonín Měšťan: Vodka z pilin; Prá
vo lidu 2/89)
...NEJSEM EXPERT v lihovarnictví. ale
zkušenosti s pálením samohonu mám
značné. S velikou ovocnou zahradou
v Brně jsme za války zkoušeli vyrábět
lihoviny ze všeho možného. Článek
Antonína Měšťana ve mně vzbudil staré
vzpomínky, které kupodivu souvisejí
s mou dávnou příslušnosti v Čs. sociální
demokracii.
V r. 1947 jsem se zúčastnil prvního po
válečného mezinárodního sjezdu so
ciálně demokratické mládeže v Kodani.
Naši delegaci vedl Brňák Olda Haselman, pozdější náměstek Vysokého
komisaře pro uprchlíky. Po skončení
sjezdu jsem si odskočil na měsíc do Fin
ska, kde se právě konal Mezinárodní
sjezd vysokoškolské mládeže a kde
k životu blaženému přispíval, mimo
mnoha jiných radostí, všude hojný, vý
borný a hlavně laciný tzv. .finský koňak".

Pan Spáčil je oddaný a ochotný služeb
ník režimu zla a nejhorších špatností
a zvrhlostí. Jestli je skutečně inteligentní
a lyricky založený, tak by jistě poznal
a pochopil rozdíl mezi dobrem a zlem.
Jestli je si vědom toho rozdílu a přesto
slouží režimu zla a násilností, pak je to
problém charakteru, člověk bez cha
rakteru či špatného charakteru nemůže
být považován za úctyhodného člověka,
i kdyby byl inteligentní jako Komenský,
psal basne jako Mácha ci Erben, maloval
obrazy jako Josef Mánes, či hrál na har
moniku jako Jan Kubelík na housle. Není
tedy příhodné řídit se v tomto případě
příslovím .komu čest, tomu česř, nýbrž
více přiléhavými slovy: komu hanba, to
mu hanba. To je mui názor.
ČESTMÍR JEŠINA
Arlington, USA

S tímto názorem souhlasí nejen* redak
ce, nýbrž i autorka Hertlová, [ejíž .chvá
la'pana velvyslance byla míněna značně
ironicky, ba nepokrytě sarkasticky.
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PRÁVO LIDU

Blahopřejeme

RUDOLF BATTĚK , jedna z nejvýraznějšich postav ducnovnho odporu
v naši zemi, dlouholetý vězeň normalizátorského režimu, oslavil 2. listopadu
v Praze v kruhu rodiny a četných přátel
své 65.narozeniny. Nezávislému demo
kratickému socialistovi, signatáři Charty
77 a mluvčímu hnutí za občanskou svo
bodu (H.O.S.) blahopřáli k životnímu ju
bileu velice srdečně i představitelé
Čs.sociálni demokracie, která před šesti
lety udělila Rudolfu Batikoví čestné
členstvíve svém ústředním výkonném vý
boru. Esej pražského autora, věnovaný
oslavenci uvízl bohužel kdesi cestou na
Západ, takže nedošel na redakční stůlani
do prodloužené uzávěrky.
ANTONÍN
KRATOCHVIL,
novinář
a spisovatel, dlouholetý pracovník roz
hlasové stanice Svobodná Evropa, do
vršil 31.srpna v mnichovském exilu svou
pětašedesátku Brněnský rodák z rodiny
filozofa Josefa Kratochvíla,po válce bo
jovný studentský funkcionář na Masary
kové univerzitě, byl hned po únorovém
puči vyloučen ze studia, v exilu shromaždoval Antonín Kratochvil materiály
o vězněných spisovatelích, psal články
do rozhlasu i do exilového tisku a je do
dnes neúnavně činný v exilovém P.E.N.klubu. Kromě tří svazků známé doku
mentace „Žaluji" vydal antologie prózy
a poezie „Básnici ve stínu šibenice"
a portréty a antologie „Via dolorosa".
Právo lidu, k jehož občasným spolu
pracovníkům a upřímným přátelům smí
me Antonína počítat, se ke gratulantům
sice připojuje se značným zpožděním,
nicmene velmi srdečně.

Jlňí SLÁMA, pilný ekonom a publicista,
rodem Brňák, přestupuje 7 prosince
v plné své mladistvé vlasatosti a rozvernosti práh šedesátky. Kdo Jirku zná (či
aspoň jednou vyslechl některý z jeho
temperamentních diskusních příspěvků
na libovolné téma), jistě s námi souhlasí,
že na zhodnoceni jeho životního díla je
příliš brzy. Nejvíce práce leží ještě před
ním - doufejme, že doma v Českoslo
vensku, až bude možno tu ekonomickou
spoušťzačít napravovat. Za zmínku stojí,
že si J.S. usmyslil oslavit své kulatiny
prací - jeho ústav pořádá zrovna 7.-8.
prosince v
Mnichově
sympozium
„Čs.hospodářství - situace a vyhlídky",
na které bylo pozváno i sedm předních
ekonomů z domova, „strukturních" i ji
ných.

JÁRA KOHOUT - němá tvář to věřit nechcel - vstupuje 9.prosince mezi starší
dorostence: bude mu rovných 85. Praž
ský rodák Jaroslav studoval na reálce,
a už od roku 1923 bvl profesionálním
hercem, úspěšným komikem, nadto
autorem řady divadelních her, písní, roz
hlasových skečů, ba i humoristických ro
mánů; své pohnuté životní osudy vypsal
v knížce Hop sem, hop tam (Curych
1978). Plných dvacet let byl redaktorem
Svobodné Evropy, kde si denně sám
psal všechny relace; kromě toho stačil
napsat asi 600 příspěvků do novin. Na
vlnách Svobodky nas Jára rozveseloval
v oněch nejtemnějších dobách, kdy nám
moc do smíchu nebylo. Budiž mu za to
dík. Ze svého domicilu v Jackson
Heights, NY, napsal nedávno pár milých
řádků Právu lidu. Aspoň jednu větu mu
síme ocitovat pro ponaučení: „Kdybych
býval věděl, že budu tak dlouho žít. tak
bych se byl v mládí víc šetřil ..."

Všichni tři dosavadní čeští svati zemřeli rukou vrahů: Sv. Ludmilu poručila zavraždit její snacha Dra
homíra, matka druhého svátého, sv. Václava. Václava má na svědomí jeho bratr Boleslav I. První Pře
myslovci se nevyznačovali, když šlo o moc, křesťanskými mravy. Třetího českého svátého, sv.Jana
z Nepomuku, přikázal utopit ve Vltavě nevydařený syn Karla IV., král a císař Václav IV. Mezi svaté
původem z českých zemí lze počítat sv. Vojtěcha z rodu Slavníkovců, ale ten byl svatořečen pro své
zásluhy za kristianizaci Pruska; tam ho Prusové za to v roce 997zabili. Českého původu byl i sv.Klement
Maria Hofbauer, „apoštol Vídně“, a sv.Jan Nepomuk Neumann, kdysi biskup v americké Filadelfii.
Se svatořečením (od 28.listopadu 1874
blahoslavené) Anežky České jsme měli
skoro 700 letjen obtíže a jeden odklad
za druhým. Později si řekneme proč.
První dva svati, kteří působili v Čechách
a pro Čechy, sv.Ludmila a sv.Václav,
mohli být svatořečeni brzy po smrti, pro
tože tehdy, koncem 10. a počátkem
11.století, spadala kanonizace do pra
vomoci místních biskupů. Jan z Ne
pomuku, svatořečený Vatikánem až
v roce 1729, čekal na svou kanonizaci
přes 300 let Na sv.Anežku jsme po svá
tém Janu z Nepomuku museli čekat 260
let. Anežka, čtvrtá česká svátá a třetí
svátá z rodu Přemyslovců, byla sva
tořečená papežským dekretem ze 16.
února 1989. Nyní 12.listopadu ji Jan Pa
vel II. při slavnostní mši v chrámu sv.Pet
ra ve Vatikánu pozvedl mezi svaté.
Psal jsem o sv.Anežce pro německý de
ník a pro Hessenský rozhlas a měl jsem
možnost svatořečeni rešeršovat přímo
u pramene, tedy ve Vatikánu. Musel
jsem však slíbit, že neuvedu pramen
informací. Vatikán klade velký důraz na
dvě hlavní zásady: na téměř absolutní
spolehlivost svých informací a na dis
krétnost.
Sv.Anežka, dcera krále Přemysla Ota
kara I. a jeho druhé ženy Konstance, se
narodila 1211. Už ve věku tří let byla
Anežka zasnoubena, tedy přislíbena Bo
leslavu ze Slezska, synu pozdější
sv.Hedviky. Podle tehdejších zvyklostí
poslal král Otakar I. svou dceru k výcho
vě na dvůr budoucího ženicha. Tam, tedy
pod dohledem budoucí svaté Hedviky,
se malá Anežka seznamovala s oprav
dovým křesťanstvím a přijala jeho hlavní
zásady, tedy zbožnost, dobročinnost
a pokoru, za svůj budoucí životní pro
gram. K sňatku s Boleslavem nedošlo,
protože snoubenec zemřel, když Anež
ce bylo šest let. Anežka se vrátila do
Prahy. A jak tehdy bylo zvykem, pokou
šeli se Přemyslovci dělat pomocí zásnub
a svateb velkou politiku. Neměli v tom,
bohužel, takový úspěch a tak šťastnou
ruku jako později Habsburgové. Anežka
byla zasnoubena nebo přislíbena synu
německého císaře Friedricha II., potom
se dokonce mluvilo o sňatku s anglic
kým králem Jindřichem lil., nakonec,
Anežce už bylo přes dvacet, o svatbě
s německým císařem. Tehdy 11. čer
vence 1234, se Anežka postavila proti
snahám dělat s ní a s jejím zasnubováním velkou politiku. Nechala si ostříhat
vlasy, svlékla zlatém vyšívané šaty české
princezny a oblékla jako první královská
dcera v dějinách křesťanství šedý hábit
řádu Klarisek. Svůj veškerý majetek, kle
noty, drahé šaty a nemovitosti, Anežka

prodala a z výtěžku postavila v Praze
tři kostely a nemocnici. Její korespon
dence se sv.Klárou patří dnes k literár
ním skvostům latinsky psané středověké
literatury.
Když Anežka 2.března 1282 zemřela,
přihodilo se několik zázraků: Na smrt ne
mocní se uzdravili, slepí prohlédli a uto
nutím ohrožení dosáhli břehů. Malý Vác
lav, syn poslední české (i polské) krá
lovny z rody Přemyslovců Elišky
(manželky Jana z Lucemburgu a Anežciny pratety), někdy kolem roku 1320
onemocněl. Zoufalá Eliška poklekla
v chrámu sv.Salvátora, který postavila
Anežka a ležela v něm pochovaná,
a modlila se za uzdravení svého syna
Vádava, pozdějšího císaře a krále Karla
IV., otce vlasti. Když Karel IV. umíral,
pověřil svého nevydařeného syna Vác
lava IV., aby se postaral o svatořečení
své vzdálené příbuzné Anežky. Václav
IV. měl však už jiné starosti, tak třeba
světské spory s pražským arcibiskupem
a svůj osobní spor s Janem z Nepomu
ku, kteiý.Jak víme, skončil pro Jana
smrtelné. Pak přišly husitské bouře, tři
cetiletá válka, protireformace.
1 když lid na Anežku nezapomněl, pro
tireformace kladla důraz především na
Jana z Nepomuku. K Ánežčiné bla
hoslavení došlo, jak jsme už řekli, až
1874 Potom se ale na Anežku znovu
jaksi zapomnělo Až v roce 1983 zahájil
pražský arcibiskup, František kardinál
Tomášek, církevní proces, který kriticky
prozkoumal a posoudil možnosti Anezčina svatořečení.
A potom se znovu přihodily zázraky:
Předseda sv. Kongregace, která ve Va
tikánu zkoumá a doporučuje sv.Otci
osobnosti k svatořečení, kardinál Pallazini, napsal kardinálu Tomáškovi do

INDEX nabízí
Václav Havel: DO RŮZNÝCH STRAN
Sborník esejů, článků a rozhovorů nositele literární ceny frankfurt
ského knižního veletrhu v r. 1989. Spolehlivá antologie všech textů
(s výjimkou divadelních her), které autor napsal po návratu z vézení
1983. Publikaci připravil dr. V. Prečan, vybavil ji bibliografickými údaji
a chronologickým přehledem autorova života a díla, a opatřil doslovem.
Publikace je vydávána ve spolupráci s Dokumentačním střediskem ne
závislé Čs. literatury. Index má výlučná práva na distribuci. Kniha dopl
ňuje již dříve vydaný sborník (Rozmluvy, Londýn) Havlových textů
z let 1969-79.

Pavel Kohout: HODINA TANCE A LÁSKY
Jeden z nejůspéšnčjších autorů v exilu předkládá v této knize zvlášt
ní phbčh: Milovaná žena slaví čtyřicítku a přeje si k ní od milujícího
muže návštévu jejich vzdálené dcery. Nadané dceři je současné osmnáct
a rodiče jí darují hodiny baletu. Ona však dřív prožije svou první hodinu
lásky - a první zklamáni. Jarní romance? Nikoliv. Pnbčh^e odehrává
v příliš neromantjckém čase a místč.
Tím časem je úterý 6. června 1944, kdy se v Normandii začínají
vylodbvat Spojenci, aby uspíšili soumrak nacistické moci Tím místem
je tereziánská pevnost v Proteklorátu Čechy a Morava, kde sídlí i s ro
dinami důstojníci zvláštní nčmecké jednotky, střežící a popravující od
souzeně evropské odbotáře.
Marek Hofman: SEDM DNÍ
Sedm dní, které sice neotřásly světem, zato však svědomím vědec
kého pracovníka jedné z českých vysokých škol. Jde o příběh fyzika,
kterého jedna z každoročních afér kolem přijímacích pohovorů na vy
soké školy přivede ze závětří „znorrnalizovanc" vědy do konfliktu s po
litickou mocí. Pochopí v Životní praxi svoji teorii „iracionálních měří
tek". kterou čtenáři přibližuje Escherovými grafikami, jimiž je kniha
ilustrována.
Jazykově i kompozičně výborně napsaný příběh, odrážející dosud
v české literatuře podobným způsobem nezpracované prostředí a atmo
sféru vysokých škol.
Mlcbad Konúpek: BOHMERLAND 600 cc
Bdhmerland 600 cc Long Touring byl nejdelší motocykl světa vyrá
běný do r. 1939 skutečně v Československu. Román, který je podle něho
(nikoliv náhodou) pojmenován, vám předkládá - jako svou českou
prvotinu - v Norsku dnes už známý spisovatel českého původu. Je to
příběh několika sourozenců rodiny Jamborovy v českém pohraničí po
„odsunu" Němců a před druhým příchodem Rudé armády v r. 1968.
Období, v němž se Čechy pod povrchem všedních dnů postupně měnily
až k nepoznání.
Bedřich Utltz: SVĚDKOVÉ REVOLUCE VYPOVÍDAJÍ
Kniha (vyšla s úspěchem předtím již německy) přináší rozhovory
$ řadou ještě žijících pamětníků, kteří se pohybovali v blízkosti Lenina,
Stalina. Trockéno a jiných a dostali se - dříve či později - do konfliktu
s komunistickým hnutím.

Prahy dopis, v němž - stručně shrnuto
-sdeluje: Teď, když byl proces zahájen,
nezbývá nic jiného, než se modlit,
abychom objevili Anežkou způsobeny
zázrak novějšího data. A takový zázrak
se našel! Ležel totiž uchován, zapsán,
lékařsky ověřen, vědou nevysvětlen,
v archivu vinohradské nemocnice:
V roce 1941 zjistili dr.Marek, dr.Havránek a dr.Štencí, že v roce 1871 naroze
ný pacient Karel Reisinger trpí nevy
léčitelnou, smrtelnou chorobou. Příbuzní
přinesli do nemocničního pokoje obraz
blahoslavené Anežky a modlili se za
uzdravení na smrt chorého Karla Reisingera. A hle, stal se zázrak! Nemocný
se uzdravil a žil ještě 7.7.1943. Ten den
zanesl dr.Marek do jeho chorobopisu
slova:
Pacient je v dobrém zdravotním stavu.
Nemohu si jeho uzdravení vysvětlit jinak,
než že se stal zázrak!
Letos v lednu prohlásili vedoucí italští lé
kaři po té, když prostudovali Reisingerův
chorobopis (už fakt, že se spis dostal
v roce 1988 z vinohradské nemocnice
do Vatikánu, je malý zázrak), že ani pn
současném stavu lékařské védy by padenta nedokázali zachránit. Sv kon
gregace usoudila, že v případě Karla
Reisingera jde o zázrak třetí třídy. Anežčině svatořečení tedy nestálo už nic
v cestě.
Při rešerších ve Vatikánu jsem nehodlal
zatajit některé kritické hlasy katolíků
z Československa. V souvislosti se sva
tořečením Anežky české napsal mi jeden
věřící z Moravy:
„ Všichni si dnes Anežky vážíme. Byla to
první česká, v tom pravém křesťanském
smyslu slova emancipovaná žena. Jen
že my bychom dnes více potřebovali bo-
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17,Z Jifíniký: Národní rada.......................... 15.V Kadíte Dubček 1968........................... 15./ KadlečiE Rapsódie a miniatury------------ 12.E. Kantůrkovi človék v ilvtsu ............. 20.E. Kantůrkovi Černi hvttáe
.
.20.D Kii Hrobka pro B Dovidoviče ..........18.J. Klefit Soc strokrura ČSSR................... 18.PKohout Kde je zakopán pes ................. 28,P Kohout I lodma tance a lásky . . .......... 22,L- Kolářová ki Nebeklíč........................... 19,J Kolář: Odpovčdi .............................. 20,M Konůpek Bóhmerland 600cc................ 20.T. Koftwkh: Malá apokalypsa.................... 19,J Kotík. Neúplný kompas........................... 15,P. Kouba Lekce jízdy................................. 24,J.Krejdí. M Tyti.......................................... 16E. Krutovi. Arboretum................... ... 20,B Kubeicvá Kočičí dlalba...................... -23.B. Kubeiovi. Romance pro Žorlínu . ...„21,-

J. Ledtrtr: Mč Polsko .................................. 19,
4 J Utkm: Generace............ ................ 25.F. Littop ad Černý, bílý... (poezie) .......... 10,P Lotto. ... domov mb] .. .. ......................... jo,4 Lmitg Ulice ztracených......................... 14,L MtrtlmE FTedstavení............... .......... 18,l R MtdvftUv Kdo lili............................. Hr
K. Mu:kal Bulalo........................................ || C. Milort Hymnus o perle.......................... 13.—
J. Mlynářík Česká inteligencia.................. 15,-

Z Mlynář Mráz z Kremlu.......................... 18.Z Mlynář Problémy potil ryt limu.........15,—
Z Mlynář Krize sovět. systémO.............. II,Na střepech.. - Almanach čs poezie....... 30,H. Novákovi Nevma.................................. 18,J Opal TG.M-filozof............................... 34,J Patočka - osobnost ■ dílo ......................... |7,—
J.Ptlc
abudehM................................... 28,/ Pfafl Reformní myílení.......................... 17,L. Protkitkovi FTijerf ochutnat................ 19.—
L Prockitkavá Hlídač bolubO.......... ..
19.J Pidík Mul i břitvou................................ 25.
5 Rickterovi. Místopis.......... .. . ........... 15,K Sídon Dvě povídky o utopencích........ 26,L Sockot: Úvahy............ ............
15,—

Srpen '68 (sborník). . ..................
19,K Sitinbach. SvMek lámčf stoletý
. >7,Z Strmitků Systém a rozpory..................... 20.
/. Sviták. Dialektika pnvdy......................... 19.
/. SviidL Kámen mudrců......................
15.I.SvďiL Dialektika dčjin............................22.O. Sik Ekonomické reformy...................... 26,M. Simtfka Obnovení pořádku II. vyd... 11,—
M Stmetka Kruhová obrana...................... 19.M M Simtfka Žabí rok............................. 20.D. Tatar i a Navrávačky........................... 16.N Terltcký. Plál u S Medarda............... 14.P Tignd Dělnické bouře............................ 19.J. Trefulka. Zločin pozdviienf.................... 16,J Trrfulka Velká stavba............................. 18.V. TltiAik Babylon.................................... 20.V.Třtikák Bermudský trojúhelník
...24V. Tltlhák. Tonejdůlel op. Montzovi . 22,P Uhl Progr společ. samosprávy............. 20,B. Unit Svědkové revoluce........................ 19,M Vacik Zahrada na dva rámky (verie) 13.L Vacutik. Jaro je lady (fq.)...................... 20.E Vaitnia žil jeáiě jednou................. ..21,V. Vladimov Věrný Ruslan .......................... 18,J. Zam/atin My ......................................... 20,K.íinovjev. ZáínézMky.............................20,-

PŘIPRAVUJEME NA ROK 1990/91

P. Ldvi. Potopení a zachránění
J Kratochvíl Medvědí román
O. Sulcová Pohled do hlubin dělníkovy duie
P. Loiar ... zemi, kterou ukáli Tobě
Č. Vtjddltk Tultpán
M Nápravník Na břehu
J S Mclnioth Malířem froti «vé »Ďli
Z. Btnýftk. Výzkumný ústav Videi ...
E Kritcovi. Ryby, raky
J. Fantl Dr. E Beneá (l-II)
E Komůrková Jan Hus
R Selucký Sever je sever
P. Placák. Medorek
Ceny jrllř nestanoveny

Chcete-Il se dozvědět více, napište si o katalog.
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jovného svátého z nedávné minulosti,
který by nám byl bližší, než sedmset let
mrtvá Anežka'.
Pisatel dopisu z Moravy uvedl i dva kan
didáty na svatořečení, o nichž se v ka
tolické duchovní opozici zřejmě dis
kutovalo: farář z Lidic, kterého spolu se
všemi muži z vesnice nacisté 10. června
1942 zastřelili, a komunisty umučený fa
rář Toufar. Diskrétně, leč zřejmě úředně
a s prosbou neuvádět pramen, jsem se,
jak se elegantním opisem říká, ^e za
svěcených vatikánských kruhů" do
zvěděl: Nacisty zastřelený farář z Lidic
nepřichází k svatořečení vůbec v úva
hu, i když jeho lidský osud je tragický.
Po roce 1918, když se v rámci tehdejší
ateistické kampaně i v okolí Kladna
odstraňovaly ze školních tříd kříže, bylo
několik krucifixů spáleno v Lidicích. Teh
dejší farář, v roce 1942 nacisty zastřele
ný duchovni pastýř obce, v roce 1918
proti tak nehorázné blasfemii vůbec ne
protestoval. i když to byla jeho - při
nejmenším - úřední povinnost. Příběh se
spálenými kříži má, a vatikánské prame
ny nelžou, ještě jeden děsivý rozměr: Kří
že v roce 1918 hořely u zdi Horákova
statku, tedy v místě, kde o 24 let později
nacisté zavraždili 184 lidických mužů...
Farář Toufar z Čihoště (v době sta
linského teroru a boje proti církvi in
stalovala StB do jeho kostela zázrak"
s pohybujícím se křížem) byl při vý
sleších doslova a do písmene umlácen.
Farář Toufar by se býval mohl zachránit,
kdyby byl veřejně prohlásil, že zázrak
s křížem instaloval sám proto, aby jako
.agent Vatikánu' mohl působivěji .štvát
proti straně a proti lidově demokratické
republice'.
Církevní archívy shromaždují už čtvrt
století dostupné výpovědi svědků. Chybí
vlastně ien jedna výpověď: Člen StB, kte3t Toufara vlastnoručně v Ruzyni uoukl, ještě žije. Podle procesního řádu
by tedy církevním historikům známý,
v Praze žijící vrah-důchodce měl před
církevním soudem, který o svatořečeni
rozhoduje, vypovídat.
Církev je však moudrá i opatrná.
V dnešní politické situaci nechce komu
nisty v Praze procesem o Toufarově
mučednictví příliš dráždit. Už svatořeče
ní Anežky české, chudé, asketické,
oddané služebnice Pána, je vyděsilo.
Když kardinál Tomášek požádal letos
v březnu soudruha Janků, který na mi
nisterstvu kultury má „na starosti církev",
aby svatořečeni povolil za účasti sv.Otce
na Strahovském stadionu - pražské
arcibiskupství počítalo s tím, ze sva
tořečení by se zúčastnilo 1,5 až 2 milióny
věřících - nastalo v ÚV KSč a na minis
terstvu kultury zděšení.
Komunisté odkládali odpověd tak dlou
ho, až sv.Otec nemohl už déle čekat
a svatořečení stanovil na 12.listopad
1989 v chrámu sv. Petra. Až potom se
Janků ozval: Jelikož papež Jan Pavel
II. stanovil svatořečení do Vatikánu, je
Vaše žádost o propůjčeni nebo proná
jem Strahovského stadionu bezpřed
mětná...
Závěrem: Smrtelné ostatky sv.Anežky se
v bouřlivých dějinách Prahy ztratily. Ve
španělském Escorialu uchovávají jen její
spodní čelist Poslední zub z čelisti vě
noval španělský král Juan Carlos ví
deňským Křižovníkům. Pražským Knžovníkům, kteří sv.Anežku ctili jako za
kladatelku řádu a ochránkyni, král relikvii
věnovat nemohl, protože už od roku
1948 v Praze, kde řád v době sv.Anežky vznikl, neexistují...
OTA FILIP

PRÁVO LIDU

14

BOHEMIA STORE (
Pastrhák Petr
A-1070 WIEN,Undengasse 5

Tel.: 96 37 79

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

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

Žijete v jižním Porýní-Vestfálsku:
v Bonnu, Kolíně, Aachenu a okolí?
Hledáte potřebné ke koupi, nebo snad nabízíte
nepotřebné k prodeji? Hledáte nové přátele, či
dokonce partnerku nebo partnera pro život?
Bezplatný privátní inzerát Vám přinese řešení!

AKTNONCE---------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 vysvětlení: vse se financuje z výtěžku prodeje novin)

ANTJOTJCE je k dostání všude, kde denní tisk!
Zaměstnáni, počítače, auta (rozdělené podle ceny a značek),
motocykly, vše pro domácnost (nábytek, elektro, dom. dílna),
vše pro děti (oblečení, hračky atd.), sportovní potřeby, foto,
hifi, hobby, byty, nemovitosti a samozřejmé - seznámeni! Přes
130 rubrik, kde jisté každý z Vás najde pro sebe tu správnou!
ANTJONCE je též členem "FAPIA”, mezinárodní organizace
podobných novin, která umožňuje všem našim čtenářům
inzerovat po celém svété a to samozřejmé - též bezplatné!
Los Angeles, Vancouver, Rio de Janelro, Mexico City, Auckland,
Buenos Aires, stejné tak jako téméř všechna velkoměsta
západní Evropy, všude tam muže být Váš inzerát, který nám
pošlete na našem mezinárodním kupónu, zdarma uveřejněn!
Speciální servis pro krajany v Československu:
Pokud' nám napíšete s uvedením Vaší adresy, pošleme Vám
vydání ANTJ0NCE s několika mezinárodními kupóny zdarma!

ANTJONCE-Verlag KG, Borsigallee 8, 5300 Bonn 1

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

PRODÁM signovaný originál nár. umělce Ja
na Zrzavého - portrét (studie) básníka K.H.
Máchy. Ověření na zadní straně obrazu. Ce
na DM 2.800,- Zn. „Německo "
PRODÁM OBRÁZEK od V.Radimského .Kra
jina s řekou" dle odhadu Kunsthaus am Mu
seum. Kdln DM 400,- a rytinu .Mistra
s kostkou" - .Útěk z hořícího města“ odhad DM
300,- Staré asi 200 let, autor neznámý. Zn.
.Reichshof-Alpe"

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

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

Bohemia
Zeitschrift fůr Geschichte und Kultur
der bóhmischen Landér
A Journal of History and Civílisation
in East Central Europe

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

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

NOVÉ KNIHY
Novinky exilové literatuiy došlé redakci Práva
lidu mezi uzávěrkami čísel 3 a 4/89
INDEX e.V„ Postfach 41 05 11,5000 Kóln 41
JIČÍNSKÝ, Zdeněk: Vznik české národní rady
(v dobé Pražského jara 1968 a její působen Ido
podzimu 1969), studie z roku 1984 podle sa
mizdatového vydání v Praze. Knižnice Listů
sv.3. Kart. 143 s., DEM 15,KADLEČlK, Ivan: Rapsódie a miniatury; slo
venský. Zhruba polovina vyšla 1981 jako stro
jopisný samizdat v Československu, nyní do
plněno až do roku 1987. Kart. 65 s„ DEM 12,Klš, Danilo: Hrobka pro Borise Davidovlčea tři
další povídky. Překlad Drahomíry Novotné. Čte
nářská prémie 1988 časopisu 150 000 slov.
Kart. 157 s„ DEM 20,KOHOUT, Pavel: Hodina tance a lásky - Ně
mecká romance. Román paralelně vycházející
také v němčině. Karl. 246 s., DEM 22,SOCHOR, Lubomír: Úvahy o ideologii a praxi
reálného socialismu- vybrané statě z let 196986. Kart.146s., DEM 15,STEINBACH, Karel: Svědek téměř stoletý.
Vzpomínky (dnes 94letého) lékaře, někdejšího
4>atečnika", zpracované Viktorem Fischlem.
S četnými fotografiemi. Kart. 130 s., DEM 17,SVITAK, Ivan: Dialektika dějin. Soubor politic
kých stati; připraveno k 110.výročí založení
Čs.sociální demokracie. Kart. 260 s„ DEM 22,TATARKA, Dominik: Navrávačky. Poslední
kniha nedávno zesnulého slovenského spi
sovatele. Kart. 114s., DEM 16,UTlTZ,Bedřich:Svědkovérevoluce vypovídají.
Soubor rozhovorů s dvanácti někdejšími před
ními komunisty. Kart. 195 s., DEM 19,-

DIAIOG
České knihkupectví Dialog
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 nadále provádí zásilkovou službu do celého světa. Kromě čes
kých a slovenských knih a kazet jsme specializovaní na cizojazyčné tituly. Vyžádej
te si naše novější seznamyl

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 - pňjcfte si pro informace!

Čs.středisko nezávislé literatury, Schwarzenberg 6, D-8533 Scheinfeld
HAVEL, Václav: Do různých stran. Eseje
a články z let 1983-89. Uspořádal Vilém Prečan. S.svazek ediční řady Acta creationis
a 254 svazek pražské samizdatové řady Edice
Expedice. S bohatou dokumentací. Detailní
distribuce prostřednictvím Indexu. Kart. 526 s„
DEM 35,OBRYS/KONTUR - PmD, Max Wonner Str.
31, D-8000 Múnchen 50
HRUBÝ, Zdeněk (vybral a uspořádal): Na stře
pech volnosti - almanach české poezie. Výběr
z tvorby 48 českých básníků; jako předlohy ke
knižnímu vydám bylo použito strojopisu praž
ské České expedice z roku 1987. Kart. 167 s..
DEM 30,-

Palm Sprlngs Publlshlng Co., 1277 S. Palm
Canyon Dr., Palm Springs, CA 92262, USA
FILÍPEK, Jan: Odlesky a perspektivy - Čtyřicet
let československých exilů. Redakce českého
vydání Jan Beneš. Kart. 296 s., USD 12,POLYGON - VERLAG, Postfach 1737,
CH-8048 Zůrlch
SlK, Ota: Jarní probuzen I - Iluze a skutečnost;
vzpomínky .otce čs.ekonomické reformý, dů
ležitý (i když nutně subjektivní) příspěvek
k čs.dějinám posledních čtyř desetiletí. Četné
fotografie, rejstřík osob. Kart. 287 s., CHF 33,-

Vlastním nákladem Vladimíra V.Dostála, 8409 60th Rd., Elmhurst, NY 11373, USA
DOSTAL, Vladimír: Antonín Svehla. Dokumen
tový profil československého státníka. Krásně
vypravená kniha s bohatou fotografickou pří
lohou. Kart. 223 s., USD 15.00 plus poštovné,
v Evropě DEM 27,-

NAČIM ČTENÁŘŮM v německé jazy
kové oblasti — ale i mimo ni, včetné
zámoří— doporučujeme, aby si i cizo
jazyčné, zejména německé publikace
zásadně objednávali u exilových knih
kupectví (adresy viz inzerce PL).

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 řídicích znaků v textu. Na obrazovce je pouze
.čistý' texL
• 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

Edltlon Veritas, C.P.2130, Ste-Julle, Ouebec
JOL 2C0, Canada
ROMAN. Petr: Vlečen pod šibenici. Dokumen
tární biografie očitého svědka, odsouzeného
Gottwaldovou třídní justicí k trestu smrti. S ma
pou a rejstříkem komunistických věznic a kon
centráků v Československu. Kart 225 s. DEM
35.- včetně poštovného.

Cizojazyčné publikace došlé redakci
V POLŠTINĚ
ASH, Timothy Garton: Polska rewolucja - Solidamosc 1980-1982. Wydanie II. Wydawnictwo KRAG, WARSZAWA 1989. Kart. 193
str., PLZ 3.200,BRZEZINSKI, Zbigniew: Mysl i dzialanie w politycemiedzinarodowej.AneksPublishers, Lon
don 1988. Kart. 69 s„ PLZ 600,BUREK, Tomasz: Zadnych marzen. Pamiecl
Andrzeja Kijowskiego. Oficyna Wydawnicza
„Pokolenie", Warszawa 1989. Kart 224 s., PLZ
3.700,GIELZYNSKI, Wojdech: Ani wschód, ani zá
chod. O.W.RYTM, Warszawa 1989. Kart. 234
s., PLZ 4.30O,KERSTEN, Krystyna: Jalta v polskiei perspektywie. Aneks, London - Nowa, warszawa
1989. Kart. 260 s., PLZ 3500,MIČUNOVIČ, Veljko: Dziennik moskiewski 1956. Niezalezna Oficyna Wydawnicza, War
szawa 1988. Kart. 168 s., PLZ 1.300,-

LIBUšE MONlKOVÁ, úspěšná česká
autorka píšící německy (Eine Schádigung, Pavane fůr eine verstorbene Infantin, Die Fassade), narozená 1945 v Pra
ze, četla 12.řijna ukázky ze svýchpráci
v knihovně Goethe-lnstitutu v Paříži.

ANNA ČECHOVA, výtvarnice žijící ve
Frankfurtu, vydala sérii velice zajímavých
koláží v pohlednicovém formátu, kterese
dobře hodí jako originelní dopisnice
k nejrúznějšim účelům. (Jednu z nich otiskujeme na vedlejší straně.) Můžete si
je ostatně objednatpřímo u autorkyLať ži
jete kdekoliv: Séne 15 převážné ba
revných motivů stojí včetně poštovného
25,-DEM. Objednávku s platbou v hoto
vosti nebo šekem pošlete na adresu Anna
Čechová, Holbeinstr. 44a, D-6000
Frankfurt.

ODOJEWSKI, Wlodzlmierz: Zapomniane, neusmierzone... Oficyna Wydawnicza Margines,
Warszawa 1989 (domácí přetisk knihy vydané
v exilové edici Bibliotéka Archipelaga, Berlin
1987). Kart. 137 s„ PLZ 950,Redakd kromě toho došly časopisy Krytyka
č.30/1988, Akces 2/89, Wezwanie 15/89
a Podpunkt - gdanskie zeszyty literackie 5/88.
Omlouváme se čtenářům, že vynecháváme
všechny polské akcenty lišící se od znamének
českých. Náš kompjútr je bohužel zatím nemá
v programu.
V NĚMČINĚ
BERWID-BUQUOY, Jan: Die Abenteuer des
gar nicht so braven Humoristen Jaroslav Hašek
- Legenden und Wirklichkeit. Zábavná, intimní
biografie s četnými snímky a kresbami. BI-HI
Verlag, Berlín 1989. Kart. 242s., DEM 29,80
ROBEJSEK, Petr: Abschied von der Utopie.
Óstliche Reformen und westliche Interessen.
Busse Seewald, Herford 1989. Kart. 238 s.,
DEM 28,-

JOSEF PEKAŘ: Tschechoslowakische
Geschichte, ojedinělé historické dílo, kte
ré česky vyšlo naposledy roku 1938, na
bízí v němčině Sudetoněmecký archiv
v Mnichově za výhodnou cenu 34,- DM
Objednávky přijímá: Sudentendeutsches
Archiv, z.Hd. Frau Schróder. Hochstr.
8/11, D-8000 Múnchen 80

Ideálnídar pod stromeček
ANO, chci, aby se moje dítě (anebo dítě mých přátel) hravě naučilo doko
nale česky čist a psát. Objednávám proto slabikář Jiřího Gruěl a Miroslava
Wagnera "Máma, táta, já a Eda" a přikládám (Sekem anebo v hotovosti)
50,- DEM, 45,- CHF, 350,- ATS nebo (letecky do zámořf) 35.- USD; poštovné
je zahrnuto v ceně.
Jméno:

Adresa:

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

PRÁVO LIDU
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KNIHY 1989
Krásná próza
Bohumil Hrabal: Městečko, kde se zastavil
čas
První autorizované vydáni klasického
Hrabalova textu. Vydáváme k autorovým
pětasedmdesátinám.
Cena $12.00
Antonín Jareš: Výstraha
Napínavý kriminální příběh českého
exulanta v Kanadě. Román je zajimavý ne
jen pro svou napínavost, ale je plný nád
herných postřehů a komentářů k současné
mu životu v Kanadě.
Cena $15.75

Koláž: Anna Čechová

Bohemika z Buchmesse
Na frankfurtském knižním veletrhu v říj
nu prezentovalo rakouské nakladatelství
Múller knihu Gertrudy Fussenegger .Der
Goldschatz aus Bóhmen" (autorka se
nar. 1912 v Plzni), čtyři vyprávění z je
jího dětství. Známé nakladatelství Styria
představilo loni v německém překladu
husitskou kroniku Vavřince z Březové
(vyšla nedávno i česky) pod názvem
.Die Hussiten"z let 1414-1421 (DM 49,-)
a letos přišlo se studií bohemisty Jórga
K.Hoensche .Přemysl Otokar II. von
Bóhmen - Der goldene Kónig" (DM 49,-).
Vídeňský Karolinger připravil knihu Herberta Cysarze (1896-1985) .Prag - im
deutschen Geistesleben. Zehn Jahre
Prag" (DM 25,-).

Co se chystá
ČS.LÉKAňl V EXILU, kteří letos uspo
řádali úspěšné setkáni v Německu,
. chystají další na jaro 1990. Má se konat
ve dnech 25.-27 května opět v Braunbachu-Dóttingenu v okrese Schwábisch
•Halí Podrobné informace rádi poskytnou
dr.J. a L.Vašíčkovi, dr.Zoufalý a dr.
Bouz, jejichž adresy a telefonnícisla naj
dete na straně 18 v pátém sloupci dole

ČS.PLES 1990 ve frankfurtské Palmové
zahradě už je pevně naplánován: na
20 leden. Čtyři sály, dvě hudby, výstava
knih a jiné atrakce. Informace, předpro
dej vstupenek, případná pomoc s uby
továním - vše v Dialogu ve Frankfurtu
nad Mohanem, adresa a telefon v inzer
ci na straně 14
KNIHKUPECTVÍ DIALOG uspořádá ně
kolik předvánočních výstav knih, kazet
atd.
Termíny:
Curycb
g.prosincev Kirchenratu, Hirschgraben 7, od 13-19
hodin spolu s výstavou Čeští autoři
v překladech. Basilej 10.prosince 12-18
hod. Studentenheim v Herbergsgasse 7.
blízko Kantonní nemocnice. Norimberk
17_prosince od 11 hod. na Velehradě
v Zufuhrstr.8.

KULTURNÍ WEEKEND mimo Frankfurt
chystá Dialog po dvouleté přestávce na
rok 1990. Terna: perestrojka v českém
a polském filmu; videofilmy, setkání s fil
maři. Předběžné přihlášky pnjímá knih
kupectví Dialog ve Frankfurtu.

Kultura
GALERIE KRAUSE ve švýcarském
Pfáffikonu, Tumbelenstr. 37, zahájila
11 .listopadu velkou vánoční výstavu děl
čs.výtvarníků — Jiřího Koláře, Jana Kristoforiho, Vávro dravce a patnácti dal
ších. Výstava je denně otevřena od 16
do 20 hodin a potrvá do 22.prosince.
KAREL TRINKEWITZ vystavoval od
16.září do 2.řína řadu svých prací
v hamburském Literárním domě. Výsta
va byla zahájena v ráma mezinárodního
setkání autorů, jimž byla řada koláží,
obrazů a objektů věnována formou
Jiommage" V německém tisku byla
Trinkewitzova expozice velmi kladně
hodnocena.

LANDGOED GROENENDAAL v ho
landském Heemstede byl letos 11 listo
padu už počtvrté dějištěm českosloven
ského populárně vědeckého sympozia
s kulturním pořadem. Přednášeli mj.
prof.Mojmir Povolný z USA, J.Adámek,
M.van Duikeren, Karel Hvízdala, B.Rejda a S. Langová z Londýna; s one-manshow na téma Jak se dělá smích vystou
pil Vladimír Škutina z Curychu.
SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ je název sbor
níku veršů a snímků, který právě vyšel
v Los Angeles. Publikace je holdem čes
kých básníků národním patronům, kteří
shlížejí na Václavské náměstí z Myslbekova pomníku; vychází v omezeném
nákladu a stojí deset dolarů. Výtěžek
z prodeje připadne Literárnímu fondu
Jana Zahradníčka. Objednávky pnjímá
Klub čs,kultury. P O Box 66453, Los An
geles. CA 90066, USA.

Ze západního Německa je nezvyklou no
vinkou cestovní průvodce Prahou, ten
tokrát pouze pro ženy, od Ulrike RinkKovacič „Prag fůr Frauen" (DM 19,80).
O štěstí v sci-fi literatuře se pokouší ma
lé nakladatelství Fabylon i překladem
knihy Josefa Nesvadby „Einfálle eines
alten Psychiaters" (DM 25,-). Větší pro
pagace i v televizních novinách se do
stalo knižním ilustracím Ivana Steigera
z Mnichova. „Ivan Steigersieht die Bibel"
obsahuje 350 kreseb k textům Starého
i Nového zákona (DM 38.-)
Dvě knihy přicházejí z NDR: první z nich
je kniha Lenky Reinerové „Die Premiére
- Erinnerungen an einen denkwúrdigen
Theaterabend..." (DM 12,50). Nakla
datelství opomnělo dodat, že autorka by
la v Praze v padesátých létech obža
lována a odsouzena. Druhá je kniha vý
jimečného autora Jana Faktora, nar
1951 v Praze, který r.1978 přesídljl do
NDR a živil se jako učitel mateřské škol
ky, zámečník i nakonec překladatelstvím. Titul: „Georgs Versuche an einem
Gedicht und andere positive Texte aus
dem Dichtergarten des Grauens" (DM
17.80).
Knihy má na skladě frankfurtský Dialog.
-vah-

První vlaštovky
Jeden z nejvíce čtených autorů exilové
literatury, žijící ale v Praze se zákazem
publikovat, Ivan Klima /nar.1931/smí po
dvacetiletém nuceném odmlčení opět
vstoupit do české literatury. V červenco
vém Kmeni vyšla jeho povídka „Myriam"
ze sbírky Lásky příliš zmateného jinocha,
která má vyjít v Mladé frontě. Redakční
poznámka vyjmenovává dokonce jeho
knihy, které vycházely česky v Torontu
a nyní ponejvíce v Londýne.

PRO
ART

Benefice
Jubilejní publikace našeho nakladatel
ství, sestávající z interview se Zdenou Salivarovou, zakladatelkou a manažerkou
Nakladatelství 68 a z literárních výpovědi
téměř všech autorů, jejichž díla nakladatclka s pomocí svého manžela Josefa Škvoreckého vydala.
Cena $15.00

Zdeněk Urbánek: Stvořitelé světa
Vzpomínky a povidký umlčeného české
ho spisovatele, který žije v Praze
Cena $12.00

Jan Křesadlo: Vara Guru
Nové dílo autora úspěšných románů
Mrchopívci (Cena Egona Hostovského 86)
a Fuga triům, jenž se rychle prosadil jako
jeden z nejvýraznějšich spisovatelů české
současnosti
Cena $12.00

Poezie

Milan Kundera: Žert
Prvni. dnes už klasický. Kunderův ro
mán o totalitním systému, kde nevinný stu
dentský žertík může vést k tragédii pozna
menávající celý lidskv život.
Cena $14.00

Petr Král: P.S. íili Cesty do ráje
Sbirka známého surrealisty, jehož básné
nikdy doma neprošly sitem cenzury.
Cena $8.00

Arnošt Lustig: Král promluvil, neřekl nic
Panoramatický obraz o lásce, sexu a
mravnosti, o přátelstvích, pravdě a lži,
o emigraci a smrti, a o touze člověka Jit ně
čím vic než jen světlem pohaslých hvězd.
Cena $18.75

Jan Novák: Miliónový jeep
Historie člověka, zničeného nejprve to
talitním systémem a potom americkým
snem o šťastném a úspěšném životě v Chi
cagu. pro něho už neuskutečnitelným, pro
tože přišel pozdě. Román byl ve své anglic
ké verzi navržen na Pulitzerovu cenu v r.
1985.
Cena $16.00
Iva Pekárková: Péra a perutě
Román mladé autorky, která odešla do
USA teprve nedávno, líčí mnohé stránky
života v dnešním Československu, o nichž
máme sotva tušení.
Cena $13.25

Ivan Diviš: Konec štísti
Sbirka našeho nejlepšiho Žijícího básní
ka. jehož dílo ocenila m.j. také Cena Jaro
slava Seiferta 19SS.
Cena S 13.50

Milan Nápravník: Básně, návěští, pohyby
Průřez Nápravnikova básnického díla,
které se čestně řadí po bok velkým českým
moderním básníkům.
Cena $10.75

Arthur Milter: Strop v Arcibiskupském
paláci
Úspěšná hra největšího žijícího americ
kého dramatika, odehrávající se v Praze.
Cena $10.00

Bedřich Fučík a Karel Bartošek: Zpovídáni
Kniha rozhovorů z let 1978-1982, zachy
cujíc! celou galerii známých postav české
kultury, tvůrčích i zhoubných.
Cena $10.45

Eseje a články z let 1983-1989

Uspořádal Vilém Prečan
XVI+526 stran formátu 14 x 20 cm. Cena 30 ĎM. ISBN 3-89014-055-6
Sborník esejů, komentářů a dalších, pro různé příležitosti napsaných příspěvků Vác
lava Havlaz let 1983-89. které dosud vyšlyjen časopisecky nebo v různých zahranič
ních publikacích. V oddílu Dodatky je zařazeno několik textů z let 1965-69, mezi nimi
dosud nikdy nezveřejněný obsáhly Havlův dopis A.Dubčekovi z 9.srpna 1969.
Kniha je vybavena edičními poznámkami s informacemi o okolnostech vzniku jed
notlivých textů, bibliografii Havlova dramatického a knižního díla a 35stránkovým chro
nologickým přehledem údajů o jeho životě, dile a společensko-politické aktivitě. Vy
dalo ji Čs.dokumentační středisko nezávislé literatury ve spolupráci s Nadací Charty
77 ve Stockholmu jako 5. svazek ediční řady Acta creationis a 254. svazek pražské
samizdatové řady Edice Expedice v říjnu 1989.
Distribuci převzal a objednávky přijímá: INDEX e.V, Postách 41 05 11, D-5000
Kóln41.
Objednávky ve velkém (knihkupci, instituce apod.) zasílejte na adresu: Dokumentationszentrum, Schwarzenberg 6. D-8533 Scheinfeld.

PRO SVÁTEČNÍ CHVÍLE VÁNOC 89

CENA JIŘÍHO LEDERERA - 5000 fran
couzských franků - byla letos udělena
již po čtvrté Polská revue Zezsyty literackie spolu s redakci Svědectví jí vy
znamenaly Piotra Godlewského (pseu
donym Pawel Hartman), vynikajícího
překladatele moderní české literatury,
zejména z děl zakázaných autorů.

„STRAKONICKÝ DUDÁK“

De-Mar Enterprises

Český venkov, Jihočeské kroje a písně, kultivovaný český
jazyk - zpříjemní prožití vánočních svátků 1989.
STRAKONIČKÝ DUDÁK - národní báchorka podle J.K.Tyla - pro
děti i dospělé na videokazetách firmy PROART, v barvě PAL, dél
ka 1 hod. 45min. Hrají: Ladislav Pešek, Rudolf Hrušínský, Jaroslav
Vojta, Rudolf Deyl st., Marie Tomášové, Josef Mlxa, Vlasta Fabiáno
vá, Jiří Průcha, Josef Bek, Josef Hllnomaz a další.

Florida 33738
USA

Nadále v Prodeji „NOC NA KARLŠTEJNĚ“ - romantický muzikál
podle Jaroslava Vrchlického s hudbou Karla Svobody, texty
písní Jiří Štaidl.
Hrají: Jaroslav Marvan, Karel Hóger, Jana Brejchová, Vlastimil Brodský, Wal
demar Matuška, Miloš Kopecký a mnoho dalších známých herců a zpěváků.
Barva, délka 88 min.
Videokazety nahrané přímo z filmu, dokonalé obrazové a zvukové kvality, v ba
revné knižní obálce, v systému VHS/Pal k okamžitému dodání. Video 2000 a Be
ta pouze na objednávku. Cena kazety DM 60.- plus poštovné (nebo ekvivalent).
K dostání pouze u smluvních firem PROART.
• v Rakousku: BOHEMIA STORE, Petr Pastrňák, 1070 Wien, Lindengasse 5
.
(poštou i na prodejně)
•
ve Švýcarsku: B.Smetana, Postfach 67, CH-8360 Eschlikon
•
ve Skandinávii: BOHEMIA VIDEO, Box 3119, S-183 03 Táby, Sverige
•
v NSR, Beneluxu, Anglii, Francii, Itálii, Austrálii, N.Zélandu: u firmy
PROART, D-8045 Ismaning b.Múnchen, P.O.Box 12 32, West Germany
•
v USA a Kanadě: v syst.NTSC (dokonalé kvality) u firmy: Active-Video, P.O.
Box 1218, SNOWDOWN, Montréal, Que H3X 3Y3, Canada. Cena: 44kan dolarů (nebo ekvivalent) + poštovné.

Karel Kaplan: Mocní a bezmocní
Portréty komunistických prominentů
založené na znalosti tajných stranických
dokumentů a na osobni zkušenosti.
Cena $17.95
Jan Křen: Konfliktní společenství
Objevné dílo zakázaného pražského his
torika o česko-německých vztazích za po
sledních dvě stě let.
Cena $17.95

Hana Ponická: Lukavické zápisky
Dílo zachycuje události jednoho roku
(před a po Sjezdu slovenských spisovatelů
1977) v tichém koutě středního Slovenska,
kam se autorka s manželem uchýlila po
drastických zásazích moci, avšak ani lam
nemohla uniknout moderní podobě horrorového strašidla normalizace.
Cena $19.50

Jcsef Škvorecký: Hlas z Ameriky
Výbor nejůspěšnějších hovorů o kni
hách a o českoamerických kulturních udá
lostech, jak je autor již patnáct let připra
vuje a natáčí pro Hlas Ameriky.
Cena$ 12.95

Kromě uvedených knih letošního ročníku
můžete si objednat i knihy ročníků minulých,
mezi nimiž najdete řadu známých a oblíbe
ných autorů z domova i z exilu.

Literatura faktu, historie, politika,
filozofie, paměti

DO RŮZNÝCH STRAN

AODRESS: P O. BOX/POSTFACH 12 32* GOTTFRIED-ZIEGLER-STR. 11
0045 ISMANING b MUNCHEN • W GERMANY
TELEFON: (0) 89/96 79 85 • POSTGIROAMT MUNCHEN • KTO. 426840-804
BLZ 700 100 80

Vilém Hejl: Rozvrat
Poslední slovo na téma Eduard Beneš,
jeho podíl na mnichovské tragédii a jeho
sporná poválečná politika.
Cena $12.25

NAPIŠTE SI O KATALOG

Václav Havel

VIDEO + MUSIC SERVICE-W. GERMANY

Václav Havel (cd.): Hostina
Sborník současné české zakázané filo
zofie. “filozofická čítanka", do niž přispě
ly čelné osobnosti naši filozofie z českého
undergroundu i z exilu.
Cena $19.50

Drama

K zahájení letošního mezinárodního knižního veletrhu
ve Frankfurtu a v předvečer udělení Mírové ceny
německých knihkupců Václavu Havlovi vyšla obsáhlá kniha:

Směšná msta
Na jaře dávala pražská televize znovu
oblíbený jedenáctidílný seriál „Chalupáři"
s J.Sovákem a J.Kemrem natočený
v r.1975. Diváci však mají dobrou paměť
a tak se celé Československo ironicky
směje tomu, jak na začátku a konci kaž
dé části seriálu byla vynechána Ma
tuškou zpívaná písnička a nahrazena jen
hudbou. Ještě štěstí, že na export do
Švédská jej prodali v původní verzi.

Lukáš J. Řehůřek: Mládi
Novela o tragédii mladého člověka, je
hož. zcela nevinného, rozdrtí soukolí soci
alistického systému.
Cena $10.45'

P O. Box 8596

Madeira Beach

:

J SIXTY-E1GHT PUBLISHERS CORP.
1 BOX 695, STATION A
TORONTO, ONT. M5W 102, CANADA

ERICH KULKA vyhrál před obvodním
soudem pro Prahu 1 svou při proti na
kladatelství Melantrich a spol. ve věci
uveřejnění tiskové opravy pomluv, uve
dených v komunovlajkarském paskvilu
Josefa Šebesty .V zemi zaslbené", Me
lantrich 1986. Svobodné slovo bylo
odsouzeno k uveřejnění opravy, nicmé
ně Šebestová kniha nebude sesrotována
a soud také nepřiznal žalobci nárok na
náhradu dvouletého řízení. Rozsudek
ještě nenabyl právní moci.
CENA OLOFA PALMEHO, kterou kaž
doročně udílí podpůrný fond založený ve
Švédsku na paměť zavražděného sociál
ně demokratického politika, byla letos
udělena Václavu Havlovi v ocenění jeho
.důsledného a odvážného vystupování
ve prospěch pravdy a demokracie” Ha
vel věnoval cenu ve prospěch nezávislé
čs.kultury, stejně jako část Mírové ceny
německých knihkupců.

SEIFERTOVA CENA za rok 1989 byla
udělena básníku Karlu Šiktancovi za jeho
zatím poslední sbírku .Srdce svého ne
jez", shrnující jeho lyricko-epickou tvorbu
z let 1981-86. Zdůvodnění Nadace
Charty 77 uvádí, že se Šiktancovi po
dařilo přesvědčivě vyjádřit novodobý mý
tus člověka.
Peníze nesmrdi
Ve chvíli, kdy se Honeckerovo neslavné
panství už chýlilo ku konci, rozdávalještě
anglický tiskový magnát bratrské polibky
prvnímu tajemníkovi a prezentoval kni
hu, která už zřejmě bude makulaturou
nebo nostalgii. Na frankfurtském knižním
veletrhu se proti magnátovi konaly de
monstrace, nebot se právě chystal vy
hodit na dlažbu řadu redaktorů. Tím
smutnějšíje zjištěni, že v Maďarské re
publice odkoupil polovinu stranických no
vin. Budou nuceni dosavadní redaktoři
psát ódy na bývalé komunistické veličiny,
o nichž pan velkonakladatel vydal již řa
du monografii?
-ji v

FILM

A

MR

'wíWT^f

WALDEMAR A OLGA Matuškovi se
rozhodli obnovit v exilu někdejší Fan
Club W.M., který v Československu ne
chali po roce 1968 zaniknout, když režimisté chtěli vynutit jeho začlenění do
SSM. Za roční příspěvek 15 USD do
stanou členove automaticky kazetu
s dvanácti písničkami, kromě toho bude
vylosováno deset videokazet a každé
dva roky jeden desetidenní pobyt na Flo
ridě u moře pro dvě osoby. Zájemci si
mohou napsat nezávazně o podrobné
podmínky na výše uvedenou adresu.

38.mezinárodní filmový týden v Mann
heimu zahajoval snímek Ivy Švarcové ze
západního Berlína „With Love Rita” v malé české vesnici sní dědeček svůj
„americký" sen pomocí televizoru.
Iva Švarcové se nar. 1961 v Čechách
(v tomto roce se také film odehrávána s
rodiči emigrovala r. 1969. Studovala špa
nělštinu a angličtinu i překládala do
němčiny, od r. 1985 studuje filmovou
a televizní akademii, její první film „Viola"
(30 min.) byl o tělesne postižené ženě.
V Mannheimu byl v obnovené premiéře
uveden i třicetiminutový kanadský sní
mek .Obchod v obchodě" - příběh če
ského emigranta v kanadském obchod
ním domě, který přistihne kleptomanku
a nabízí jí výkupné za jisté služby. Roli
hraje Valdimír Valenta, kterého známe
především z Ostře sledovaných vlaků ja
ko přednostu stanice. Československo
bylo zastoupeno hraným filmem z loň
ského roku .Horká kaše" (podnázev: roc
kové memento z panelového města) re
žiséra Radovana Urbana.
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Pryč s nadměrnými kily
Jak na to bez strádáni a zdravotní újmy, s vyváženou, vědecky vyvinutou speciální
dietou Vám rádi prozradí dietní poradci v Německu, Itálii, Rakousku. švédsku a Švý
carsku. Napište jim (česky nebo slovenský), anebo jim prostě zavolejte - i z jiných
zemi. Adresy:
• BlO-Center, Ing M.Hrabák, D-7890 Waldshut 1, Wallstr. 54, tel. (07751) 46 64
• BlO-Center. Ing.K.Juchelka, 1-39012 Merano, via Roma 82, tel. (0473) 34 341
• BlO-Center, Ing.M.Hrabák, A-6800 Feldkirch, Postfach, tel. (05522) 25 274
• BlO-Center, Ing H.Mikoláš, S-61301 Oxelósund, Box 17, tel.(0155) 34 646
• BlO-Center, Ing.M.Hrabák, CH-8437 Zurzach, Postfach 50. tel. (05951) 46 64

POZOR: PAZDEROVA
POJISTKA PLATÍ
PO CELÉ PLANETĚ!

Vyváženou výživou
k trvalému úbytku na váze!

Finančná istota
so životnou poistkou
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 nemenl
• Hodnota peňazí narastá bez platenla daní
• Možnost výběru alebo póžlčky na protihodnotu
• Rozdlelna splátka na pomoc prl Tvojom plánovaní
A čo viac, dnešně splátky mohli byt menšie, keby si začal před 10 rokmi
Takže: Spýtaj se ma, Tvojho agenta z NEW YORK LIFE, na všetky vý
hody zivotnej poistky. Těším sa do počutia.

Čambridóe

ALPA

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

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

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

Dejte si odborně poradit.
Nezávazné informace v češtině:
BlO-Center, Wallstr.54
Ing Miloš Hrabák
D-7890 Waldshut-Tiengen 1
NÁVŠTĚVY Z ČSSR - a ze zahraničí
vůbec - se mohou někdy stát závažným
problémem a takřka neřešitelnou finan
ční zátěži. Pro klidný spánek Váš
i Vašich 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 životni - dokonce i nad stáří 85
roků, které zahrnuje i evt. převoz one
mocnělého či zemřelého na účet po
jišťovny. Kdo je pojištěn, není překva
pen.
Agentur Pazdera Vám nezávazně po
skytne podrobné informace. Můžete se
dovolat 24 hodin denně, také v neděli
a ve svátek.

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

Obchodní spojení
LÉKAŘSKÉ PRAXE v celém světě: 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.

PODÍLNÍK HLEDÁN pro úspěšný, slibně se
rozvíjející obchod s uznávanými partnery
v ČSSR a Maďarsku. P.Philipp, Postfach 1008
62. D-5620 Velbert 1, tel. (02051) 6 46 74
HLADAME ZAUJEMCOV o dovoz primitivněho umenia prvotných obyvateiov Austrálie
do Europy a kdekolvek Inde vo svete.
Zn. ^Aboriginal Arts'

SVATBA, PLES, narozeniny, k tomu musí být
muzika k poslechu i k tanci, muzika od profí
ka! GEORGIE 1-Mann-Profiband. tel. D (0231)
51 64 63
ČESKÝ ŠTUKATÉR restauruje a doplňuje
starý, zanedbaný štuk. Vytvářím též nový
s vlastními motivy. Pracuji 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.
PROBLÉMY S NADVÁHOU? V celé němec
ké jazykové oblasti poradí a pomůže Bio-Center, Wallstr. 54. D-7890 Waldshut 1. Napište si
(česky nebo slovenský) o podrobné informace.

OBYTNÉ AUTOMOBILY levně pronajmu.Tel
(Německo) 0621 - 70 92 20
Pfil NÁVŠTĚVĚ PRAHY můžete bydlet levně
v centru u metra a popovídat si s byv. emigran
tem, který - pokud si to host bude přát - ho
provede po Praze i po zemi České. Jsem rád
k dispozid i pro Vaše západní přátele, .mluvím
německy, částečně anglicky'

„Moldau”

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

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

V restauraci ..Moldau" se Štefan a To
máš se svými českými specialitami těší
na Vaši návštěvu.
NAVŠTIVTE NAŠI RESTAURACI v
Neuhofenu u Ludwigshafenu. Nabí
zíme Vám nejen dobrou kuchyni a pří
jemné prostředí, ale také prostory do
600 míst vhodné pro menši i větší pří
ležitosti - svatby, zábavy, schůze,
srazy apod. Těšíme se na Vásl
Miloslav Bohn, Tuš Gaststátte
Jahnstraíše 25
D-6708 Neuhofen (Pfalz)
tel. (06236)54738

• zprostředkovává jednotlivcům i orga
nizacím styk s krajanskými spolky a klu
by
• Objasňuje podstatu sponzoračního
imigračního programu Československé
ho sdružení
• Poskytuje přímé i referenční služby
nově příchozím, kteří hledají práci, uby
tování a pomoc při styku s kanadskými
úřady
• Zajišťuje tlumočnické služby, doprovod
a onentaci v nejrůznějších aspektech
kanadského života

Kdo pomůže?

NOVINKA
firmy ALPA

SYN S MATKOU (22 a 42) hledají sponzora
v Austrálii nebo Kanadě. Mám střední průmy
slovou školu hutní, 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"
MANŽELÉ, on: VŠ. 6 let proj. prače NN-VVN,
znalý i montáž, prací apod., 31 let. znalost
angličtiny; ona: 33. hotelová škola, praxe
v gastronomii, dvě děti 4 a 9 let. hledají spon
zora pro Kanadu. .Tč. v Rakousku"
HLEDÁME spolusponzora v Kanadě. Jsme
dva mladí kluci (r.1971), student a kuchař-číšník. tč. v Rakousku. Dobrá znalost angličtiny.
.Napište do Pol-Verlagu"
STAV.INŽENÝR architekt, 30, a inženýrkaprogramátorka, 28, čekající v Německu, hledají
sponzora nebo spolusponz. s porn, organizací
pro Kanadu. Dlužni nezůstanemel Fam Ma
cha, Birkenhófe 1. D-7117 Bretzfeld-Bitzfeld
ČESKÝ KUCHAŘ a číšník, 41. s německým
občanstv ím, žij lei v Norimberku hledá .novépů
sobiště“
MLADÍ BEZDĚTNÍ manželé 26 a 25 let, katolí
ci. SŠ vzdělání, tč. v Německu, hledají sponzo
ra v Kanadě. Technik spojových zařízení s pra
xí. znalost němčiny a angl., spojovatelka na
mezinár.ústředně, znal, angličtiny, španělštiny,
část, francouzštiny a němčiny. Ooa máme také
praxi v pohostinství (recepce, obsluha, ku
chyň). Přijmeme jakoukoliv práci. Prosíme po
mozte nám a bezvýchodné situace“!
ĎIPL.ING., 26. strojař s 2 r. praxe v konstrukci
a zkoušení diesel, motorů, schopný též jako
automechanik, truhlář, řidič nákl. auta, a jeho
snoubenka, SÉRVÍRKA s maturitou, 22, s pra
xí také jako referentka v zahraň, obchodě, hle
dají sponzora v Kanadě. .Střední znalost
angličtiny“

OBRÁBĚČ KOVŮ vyuč., 25,4 r. praxe jako frézař, tč. v Německu, hledá sponzora nebo zpro
středkovatele v Kandě. „Vše uhradím"

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

NÁSTROJAfi, absolvent vyšší prúm.školy
strojní. 47. hledá sponzora do Kanady. Zn.
.Cekám v Rakousku“

Původní výrobek býv. Závodů ALPA
v Brně-Králově Poli. Od roku 1913!
2-3POKOJOVY BYT k pronajmutí, případně
s prací, hledá 39letá žena s 11letým synem.
.Nejraději jih Německa’ KP
ČESKÉHO KUCHAŘE hledá česká hospoda
nedaleko Norimberka. Měl by umět dobře vařit
a být kolegiální a spolehlivý v každém ohledu.
Nabídky pod zn. .Švíčková’do Pol-Veriagu.
KDO POMŮŽE čs. rodině (34,31) tč. v SRN za
moře? .Pomoc za pomoc“
ČÍŠNÍK, 26, tč. v Německu, bez azylu, hledá
sponzora v Kanadě. .Přijmu jakoukoliv práci“.
PRÁ VOL IDU velicedoufá.žetyto smutné apely
- které tak často zůstaly bez odezvy - nebude
už v budoucnu
nutno tisknout. Věříme,
že bude opět možné, aby občané Českosloven
ska mohli důstojně a svobodně žít ipracovat do
ma a nemuseli se doprošovat blahovůle imi
gračních úřadů někde v zámoří

Různé
ČS.SVOBODNÉ ZEDNÁASTVÍ: Kdo vlastni
památky nebo písemnosti, má osobní vzpo
mínky anebo zájem o spolupráci? Napište pod
šifrou .Lože T.G M.“ na adresu Pol-Verlagu.
PRODÁM VYNIKAJÍCÍ OBRAZ O Blaž Íčka,
též možná výměna za byt nebo domek
v Evropě Písemné nabídky na zn.,D-71O7"do
Pol-Verlagu.
PRODÁM CENNÉ ZNÁMKY a aršíky ČSR,
hlavně z 1 .republiky. Zájemcům zašlu seznam.
Richard Fanta, Postfach 1143, D-8964 Nessewang

PŘEKLADY & INFORMAČNÍ SLUŽBY (BAVORSKO)
"A Smart Plače to ba Wlthout Formality”

PLÁNUJETE dovolenou
NA FLORIDĚ?

SVATBA, PLES, narozeniny, k tomu musi být
muzika k poslechu i k tanci, muzika od profíkalGEORGIE 1-Mann-Profiband. tel. D (0231)
51 64 63.

JASMÍN villa

WEINHAUS

AMERICAN FUND FOR
CZECHOSLOVAK REFUGEES
AMERICKÝ FOND PRO
ČESKOSLOVENSKÉ UPRCHLÍKY

Gablenberqer Hauotstr, 112
tel.(0711) 46 32 49

ČESKÝ DŮM DŮCHODCŮ v Anglii Vám
umožní prožít příjemné stáří mezi Čechy. Bližší
informace ve velké Británii telefonicky na čísle
021 - 4558269, ze zahraničí písemně na zn.
.Mezi svými“ do Pol-Veriagu.

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

PORADY novým čs. uprchlíkům

Pohostinství
KONEČNĚ MÁME VLTAVU
PRlMO VE STUTTGARTU!

Nabídka služeb

AFCR

ALRA-Crěme
KOSMETIKŮM
PRO CESTY
A SPORT

Navštivte krajanský motel
801 S. Oceán Blvd.
Pompano Beach, Florida 33062
Tel: (305) 941-7930

Těšíme se na Vás.
Lajoš a Janet Naňákovl

SANDRADSTRASSE

NOVÝ DŮM VÍNA v Monchengladbachu, s obsáhlým výběrem bádenských a jiných německých vín i s kolekcí znamenitých fran
couzských, španělských a italských druhů. Zásilková služba na
celém území Spolkové republiky Německo; vyžádejte si nezávaz
ně ceník. Psát či telefonovat nám můžete samozřejmě i česky
a slovenský. A budete-li mít cestu kolem, určitě se u nás zastavte.
Přátelsky Vás uvítají

KAREL A URSULA KANĚROVI
D-4050 Mónchengladbach 1, Sandratstr. 33,

tel. (02161) 3 18 88

Kdo zná adresu?
OZVU SA Ml Cyril Pavlov zo štátu Connecticut,
USA a Valika Bačkovská z Kanady? Moja
adresa: Gabriel černický, Lassingrotle 15, Á3222 Annaberg, Rakůsko.
VNUČKA JOZEFA TVRĎAKA z Kapušian,
okr. Prešov, hladá v Kanadě jeho sestry Máriu
Kokoškové rod. Tvrďakovú, Helenu a Annu
Tvrdakovú
Prosím,
pomóžte
nájsť;
.spomienka na starého olea“
MŮJ OTEC - hoHelmuth Kobler - žil od r.
1949 v USA. ješte před pěti lety bydlel v New
Yorku. Od té doby chodí dopisy zpátky
s poznámkou .adresát neznámý". Kdo by
o něm cokoliv věděl, ať mi prosím podá zprávu
pod značkou .Dcera a vnuk“
RODINU MUSILOVU, která pochází z Puklic
u Jihlavy a žije již dlouho v USA, hledá příbuz
ný v západní Evropě. .Prosím ozvěte sel’

STANISLAVA CHALUPKU, pravděpodobně
v USA híadá Betkaz Trenčianskych 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,žijícíhos ro
dinou v USA od r. 1980 nebo 81, hledá Václav
H., kdysi Avia Praha. .Šumava’
MUDr.FRANTIŠEK ĎAT^K, který odešel
z ČSSR v roce 1983, necht se laskavě přihlá
sí na adr. Jana Kolářová, 3. West Boylston 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 administrací. A nezapomeňte Vaši adresu.
.Kloten’.

Překlady pro žadatele o azyl ♦ Úřední spisy * Tlumočení na úřadech
a soudech ♦ Porady v životních otázkách * z češtiny a ruštiny do němčiny
a naopak provádí a ověřuje veřejně ustanovený a přísežný překladatel a tlu
močník s velkou zkušeností. Pomohu při kterémkoliv problému.

ANTONÍN MAREŠ, člen BBK
SchleiBhelmerstr. 14, D-8000 Múnchen 2

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.
Matrlxové tiskárny s Českými
downloadovýml znaky.
Korekturní program .Amos*
včetně českého slovníku a roz
dělování slov.
Program Ventura Publlshers
s českými znaky na obrazovku
a na postseriptovou tiskárnu.
Postscrlptové laserové tiskárny.

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

Přemysl Janýr EDV
Lóssweg 3/7/3, 1220 Wlen. Austrla
tel. (0222) 25 31 26
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NEW YORK JE KOLÁŽ III
Můj newyorský deník má více než dvéstě stran. Ale Jiří Loewy mi
kladl na srdce, abych byl stručný. (Pozn.red.: Autory ke stručnosti
vybízeti rovná se hrách na zeďházeti...) Zkolážuji tedy svou repor
táž z útržků, jak je nacházím při listování doma v Hamburku. Ko
láž je přiléhavá technika i proto, že jsem do New Yorku jel na
vernisáž výstavy, kde jsem představoval své výtvarné koláže obrazy a objekty.
2máje 1989 newyorský čas 14,30. Už
nám oznámili, že se máme chystat k pnstání. Vzpomínám na širokooeché ver
še Walta Whitmana o Americe a zdra
vím ho svým prvním americkým haiku:
Vzduch chvi se v trysku
horkém
První verš risknu
teď nad New Yorkem
Večer Sedím u stolku a dívám se přes
ulici na protější rohový dům. A mezi le
vým rámem mého okna a tím protějším
rohem vidím asfaltovou cestu, která ve
de Central Parkem na protější Fifth Ave
nue - tam za stromy je Goethe House
a Guggenheim Museum - cíl mé cesty.
Parkem jedou už rozsvícená auta a mí
její skupinu joggerů Všední večer v New
Yorku. Byl pozdní večer - druhý máj...
3.máje Jdu nejdříve ke Goethe House, který je zavřený - restaurují ho Ale
považuji za svou povinnost složit hold
jménu, které uctívám a instituci, která
mě do New Yorku pozvala. Teprve po
tom jdu ke Guggenheimu. Vse znám
z fotografií a map. Jsem tu hned jako
doma.
Před muzeem si kupuji Coca-Colu. Je
to pro mne rituál, neboť po celém svě
tě sbírám plechovky od coly - dělám
z nich velké objekty. Vstupuji do muzea s plechovkou v ruce. Uvnitř sami
černí zaměstnanci. Jeden mi říká, že
s plechovkou nesmím dovnitř. Tak ji
zmačkám a říkám, že je to _Art-Work".
Smějeme se. Muzeum je však pro diváky zavřené - instalují výstavu Ra
kušana Amulfa Reinera. Jdu před mu
zeum. Sedím na lavičce a dívám se na
veverku, která sem přeskočila z Cen
tral Parku. Hledá cosi v odpadkovém
koši. Vtom cítím vůni sena! Po Fifth
Avenue jede vůz se senem, táhne ho
bílý kůň:
Ke Guggenheimu
krok nese mne:
čich zajmul
potah se senem

Pokračuji v cestě k parku, chci projít
zpátky oo .naši" ulice - 89 Street. Ces
tou objevuji .Cleopatras Needle" - egypt
ský obelisK, který stával do roku 1600
př.n.l. v Helíopolis, odkud ho v roce
1200 Římané odvezli do Alexandrie.
Američané ho v minulém století odvez
li až do New Yorku. Vzpomínám na vý
rok Napoleonův za egyptského tažení:
.Vojáci, z těchto pyramid se na vás dí
vají tisíciletí!“ I na mne nyní shlížejí do
kamene vyrytá písmena z tisíciletého
dávna. Symbolizují mi kontinuitu písma:
od hieroglyfů až k písmenům mých ob
jektů.

Jdu parkem v blízkém
dávnu
Tím obeliskem
mi New York mávnul
Ale myslím i na vzdálenou Prahu. Ta
ké tam jisté voní na Kampě šeřík jako
zde v Central Parku:
Kvetoucí šeřík
v Central Parku
Verš měří
teď k Praze dálku
Zastavuji se před kvetoucími sakurami.
I to je pro mne rituál. Jako básník hai
ku - Japonci říkají haijin - mám povin
nost psát verše o kvetoucích sakurách.
Tak to ukládal svým žákům Mistr Basho. A jak tak veršuji, jdou kolem mne
dva Japonci. Zdravím je: Konniči wal
Starší udiveně špytne: 'cva... Mladší se
ke mně vrací a ptá se, zda mluvím ja
ponsky. .Watakši wa Nihongowo naraimasu", říkám, a připojuji anglicky, že

japonsky se nedohovořím Jsem haijin,
říkám. Ptá se zda píši o sakurách. Ano.
A o měsíci? Tím naráží na slavný vý
rok Bashoúv: .Pišeš-li haiku, necht jsou
v tom květy. Píšeš-li haiku, nechť je
v tom měsíc!" Tak mu recituji:
Mangetsu ya
Basho shinobitsu
ku o hineru
A vysvětluji mu, že to jsou mé verše,
které přeložil do japonštiny Hiro Kamimura z němčiny: Vollmond heuťabenď
und - was schon? - Haiku schreibend/ehre ich Basho. Což v češtině vol
né přeloženo znamená: Dnes je úplněk,
co jiného bych dělal: píši haiku k poc
tě Bashoově. Usmíváme se. ukláníme
a říkáme: Saroyanal
23,00 hodin Dívám se na siluetu New
Yorku. Na protější straně Central Par
ku tisíce osvětlených oken. Mléčná drá
ha (také to je častý námět haiku). Slav
ná skyline z mnoha fotografií. Budu spát
— jsem unaven:
New York máš v údech,
chodce...
TAO je všude
i v dálce od Čech

Haibun *
o návštěvě v Americe
"Haibun je cestovní deník - próza kom
binovaná s verši (haiku)

plakátových stěn a ony tisíce letáků, re
klam, novin... Celý New York se mi je
ví jako obrovská vizuální báseň. Musím
často myslet na Kurta Schwitterse, kte
9.máje Hamilton, Colgate University, rý tento materiál učinil nositelem este
09,00 V osm hodin me profesor Hof- tické informace, zdrojem krásy:
mann odvezl na vrch nad Colgate, kde
Ve tvých stopách jdu,
je instituce univerzity zvaná Chapel Hou
Schwittersi:
se Je to kaple pro meditace příslušní
z odpadu
ků všech vyznání a patří k ni i ubytov
New York vyber sil
na pro poutníky. Sem smí přijít ano
nymně kdokoli; žít tu za pár dolarů jak 23,45 Večer jsme byli v Greenwich Vlk
dlouho chce - nesmí však vůbec s ni lage v kostele sv. Josefa na koncertu.
kým mluvit. Seděl jsem v knihovně s re The Greenwich Village Chamber Cho
gály plnými teologických spisů mnoha rus hrál a zpíval Haydnovy skladby:
náboženství a díly krásné literatury, pře
Májově chladná
devším světové poezie. Vybral jsem si
Greenwich Village,
zas Haydna
knihu _An Old Chinese Garden" - mal
mi z dávna přibliž
by a básně umělců dynastie Ming. Lis
tuji v ní a čtu texty v angličtině vedle O přestávce se dovídám, že během
kaligrafovaných znaků. Vybírám si jarní koncertu byl za zdí kostela kdosi za
báseň Yi Yu Shi: The Bower Adjoing vražděn. Slyšeli jsme sanitku a policej
the Rock. Konči verši: Všude najdeš ní auta.
dech jara...
Jaký to svět! Ve stejné chvíli vraždy,
10,15 hodin Sedím na mramorové la o kus dál spekulují na Wallstreetu mavičce uprostřed hřbitůvku nad Chapel fiosi se zlatém - a v kostele sv. Jose
House. Opět jednou se poddávám me fa zní latinský zpěv:
lancholii nrobů v májové přírodě. Na
Wall Street zlatí nám
mramoru jména hamiítonských občanů
dolar
a těch, kdo měli co činit s univerzitou.
Z Greenwich latina
Profesorů se zvučnými tituly a řády. Ji
mší Haydna volá
ní dali vytesat jen své jméno a nekteří
13.máje, 13,45 V pioledne jsem obédspí pod kamenem beze jména. Ve stro val s Maxem Bensem a Elisabeth Walmech ťuká datel:
terovou u „Tiffanyho". Bense si v noci
V Colgate datla
přečetl rukopis mé knihy aforismů a řekl
zaslechls
mi: .Hned v noci jsem si začal dělat
Na hroby nastlal
poznámky k článku o semiotických
máj lístky zaschlé...
strukturách těchto aforismů. Po návra
12. máje, New York 13,05 Odjel jsem tu z Ameriky ho uveřejním." Jeli jsme
potom lodí do Brooklynu a zpět, napsali
podzemkou na Brooklyn Bridge Station
jsme pohlednici do Prahy Bohunce Gróa od 12,15 do 13,00 jsem si nakreslil
gerové a Hiršaloví. A povídali si o fas
pohled na mrakodrapy u budovy OSN.
cinaci New Yorkem, který je pro nás
Ted bych chtěl jít přes Brooklynský most
lettristy velikou vizuální básní.
a nakreslit si ho.
19 00 Hodin Když jsem se rozloučil
14,25 Přecházel jsem most a byl tak
s Benseovými, kreslil jsem si v Battery
fascinován jeho konstrukcí a vším ko
Park pomník padlých s pozadím sochy
lem, že jsem zprvu neměl odvahu za
Liberty. Opodál jsem viděl malíře, kte
čít kreslit. Fotografoval jsem a rozhlížel
rý prodával své obrazy New Yorku a gra
se. Lidé na mne mávali: viděli, že ob
fiku. Dal jsem se s ním do řeči. Když
divuji jejich město, jeden černý cyklista
se mne ten mladý muž ptal, odkud jsem,
se dal se mnou do řeči. Vládla jakási
vypukl ve smích: .Proč nemluvíme spo
všeobecně povznesená nálada. I dělní
lu česky, vždyť já jsem taky Pražan!"
ci na konstrukci mostu na mne přátel
Už osm let žije v New Yorku, nevrátil
sky posunkovali. Bylo to jako veselý
obraz od Femanda Legera. Takto povz se z turistického zájezdu. Tak malý je
ten náš svět!
buzen jsem sedl a kreslil most. Také
22,00 hodin Šel jsem potom po Broadjsem odtud poprvé spatní sochu Svo
wayi domů na 89 Street.
body. Za svobodou jsem pošel sem na
Západ. Ted se dívám na její symbol.
New York se noří
Zase jeden dávný sen se mi splnil. Ce
do černě
stou zpět si béřu několik drobných ko
V světelném moři
vových kroužků z konstrukce mostu:
plavu obžerně
vmontuji je doma do obrazu na počest
Na
úrovni asi 93 Street jsem narazil na
New Yorku. Nejraději bych si toho ces
Ulici E.A.Poe. Nad uliční tabulkou stál
tou sbíral co nejvíc. Především útržky
kulatý měsíc.
16.máje. 22,00 Na návštěvě k Solomonu Volkovovi jsem se vydal pěšky:
od nás z 89 Street na Broadway a po
tom dolů, směrem k jižnímu koná Cen
tral Parku - downtown, jak říkají zde.
Dům, kde Volkov bydlí, je mrakodrap,
jedu do 23. poschodí Jako ve všech
těchto domech se musím dole vykázat
ke komu jedu, vrátný volá nahoru, zda
mě očekávají. Dívám se potom z oken
bytu na Hudson. V obou výklencích ok
na moderní ikony: Volkovovi si dávají
od návštěvníků nakreslit autoportrét
a ten potom zarámovaný pověsí do své
ho .Ikonostasu". Sama slavná jména:
Vosněsenskij, Balančin, Něizvestnyj, Někrasov, Bitov, Brodskij. . Volkov je s ni
mi všemi spřátelen. Já jsem se s ním
spřátelil v roce 1966 v Praze. Hrdě mi
ukazuje památky z té návštěvy - knížeč
ky Josefa Hiršala, Jiřího Koláře. Říká
mi, že velkou koláž, kterou mu tehdy
Kolář věnoval, mu ukradli policajti na

letišti, když emigroval. Nyní mu tedy
musím nakreslit i já svůj autoportrét.
Mluvíme o spisovatelích, Volkov dobře
zná české spisovatele. Četl Hrabala,
Kunderu, Havla. Na oplátku mi vypráví
o Siňavském, Aksjonovi, Brodském.
Mluvíme ruský, a já zjišťuji, že jsem to
ještě nezapomněl, ac jsem naposled
ruský mluvil 21.srpna 1968 s gruzínskými vojáky na Staroměstském náměstí.
Vyprávím Solomovi. že jsem jim tehdy
říkal: Jak by bylo vám, kdyby na Rustaveliho náměstí v Tiflisu stály ruské
tanky? Tehdy to byla fiktivní předsta
va, dnes je skutečností.
17,máje, 03,00
Vzbudil jsem se
a slyším, jak na římsu ťuká občasná
kapka Poprvé se rozhlížím po knihách
v pokoji, můj hostitel je starsí pán (kla
sik českého a světového filmu Alexan
der Hammerschmidt - spoluautor filmů
jako .Loupežník", .Erotikon", žem spieva" nebo .The Crisis", vlastník Oscara
z roku 1966) a má ve své knihovně
české klasiky.
Vidím tu vedle starých básníků, vedle
Máchy a Nerudy i Sládka. Napadá mě,
že v tom starém vydání z minulého sto
letí by mohly být i překlady z ruštiny.

Dávno už hledám Sládkův překlad jed
né básně Žukovského - .Lísteček". Před
více než třiceti lety jsem si tu báseň
vystřihl z nedělních novin. Ano, nachá
zím ji, je až předposlední básní v knížce.
A čtu si teď tu báseň v New Yorku:
Od větve družné odloučený,
pověz mi lístku opuštěný
kam letíš...
Před chvíli jsem seděl na místě, odkud
hleděl na Hudson Josip Brodskij a teď
si reátuji báseň Žukovského v překla
du J.V Sládka , který býval zde v New
Yorku redaktorem a doma překladate
lem Shakespeara, miláčka J. Brodské
ho. Z mé koláže pro výstavu na mne
shlíží Franz Kafka, který nikdy v New
Yorku nebyl, ale poslal sem hrdinu své
ho románu Amerika" Karla Rossmanna. A mně se vše koncentruje v haiku:
Spí newyorský Žid
Hossmann
Franz Kafka shlíží
na dávný román...
Všechno se v tomto okamžiku setkává:
Praha i svět, česká a německá litera
tura, Amerika i Rusko.
22,30 hodin Z instalace ve Franklin
Street jsem odjel na jakousi recepci
Goethe House v Kent Tower na 42.ulid. Když jsem vyprávěl, že jsem insta
loval svúi objekt .Free Václav Havell",
řekl mi Dr.Seel, že rádio právě hlásilo
novinku: Vašek Havel byl propuštěn
z vězení. .Jestli chcete, můžete no od
sud zavolat. Ale, pardon, v Praze jsou
dvě hodiny v noci!" Ó to nevadí, řekl
jsem. Je-li Havel propuštěn, tedy to
Charta slaví u něho v bytě na nábřeží.
Zavolejme tam!
Samozřejmě, že slavili. Zavolali mi Vaš
ka k telefonu, když jsem jim vylíčil, od
kud volám. Přišel unavený, ale veselý.
A hned se mi omlouval, ze mi zkazil
Íointu obrazu: že už je na svobodě.
ypický Havel, omlouvá se i za to, že
byl propuštěn.
20 máje 00,30 Vernisáž začala včera
ve 20,00 hodin. Mluvil Dick Higgins o vi
zuální poezii obecně a o Pražanech
zvlášť. Potom Dr.Mahlow. Těšil jsem se
z přítomnosti svých přátel z Prahy.
A z Bratislaváka Stáno Filka: kdysi před
čtvrt stoletím jsme vystavovalijako první
hosté Galerie na Karlově náměstí. Vzpo
mínali jsme na ta léta potom při vecen
v čínské restauraci v China Townu.
Sjxilečně s Dickem Higginsem a Alicí
Knowles, kteří byli v roce 1967 v Pra
ze. S Mahlowem jsme vzpomínali na
kongres AICA 1966 v Bratislavě, když
tam Pierre Restany zahajoval výstavu
Alexandra Mlynaráka na jednom pisoá
ru - za účasti výtvarných kritiků z ce
lého světa.
22.máje, 16,45 V jednu hodinu jsem
mél sraz s redaktory časopisu Aufoau"
na Columbus Avenue, roh 94 Street,
v restauraci Green House. Pňšel i vy
davatel časopisu Czechoslovak Jews
Revue, inženýr Wiener. A iak jsme se
při objednáváni jídla dohadovali česky,

povídá nám číšnice: .Ale pánové, tak si
objednejte česky. Já jsem taky z Pra
hy!"
Já už se takovým překvapením v New
Yorku nedivím, tady narazíš všude na
Pražany. Jan Koblasa, který zde byl ně
kolikrát, říká, že si tu připadá jako
v_ Praze. Ta restaurace patři Čechům,
všechen personál je český. A vaří i čes
ká jídla, tož, kdo pojedete do New Yor
ku: zastavte se na Columbus Street,
roh 94. ulice.
23,máje, 15,00 Proběhl jsem Central
Parkem a šel do Metropolitan Museum.
Nejdřív jsem si prohlédl Goyovu výsta
vu a potom šel do stálých sbírek, viděl
jsem díla, která znám jen z reprodukcí.
Byl by to dlouhý seznam - od gotiky
az po baroko. Nádherný pohled EIGrecúv na Toledo - antidpovaný Cézanne. A mou lásku: Brueghela.
24,máje, 10.30 Každý den, když vracim newyorské kanalizaci, co jsem zkon
zumoval v restauracích, dívám se z ok
na koupelny na ulid v úrovni střech.
Často pozoruji na sousední střeše dvo
jici ptáků. Téměř vždy opakuji stejný ri
tuál. Holub odhání vrabce. Ja se dívám
na špinavé fasády 89. Street a vždy
znovu mě napadá báseň z Čapkových
.Povídek z jedné kapsy": (doplňuji si ji
do formy haiku)
Marš tmavých domů
ráz dva
A věřte tomu,
někdy i vražda
Jak jsem záviděl Čapkovi, že jezdil po
světe. Hovonl se spisovateli a kreslil.
A psal o tom cestopisy. Jak se těším
z toho, že to mohu dělat teď i já.
17.30 S Jarmilou Mařanovou, malířkou
z Prahy, jsem šel z Broadwaye, kde
jsme obědvali, zpět do naší 89.ulice.
Blízko křižovatky mi ukázala dům, kde
bydlel po léta Jiří Voskovec. Sem jsem
mu psával, a ted tu už tři neděle den
ně chodím kolem jeho bývalého bytu.
Byt je teď sešlý. Je to v parteru, asi
tam nemíval Voskovec moc světla.
25.máje 11,00 Jdu Central Parkem. Joguji tu davy a voní pokosená tráva.
Vzpomínám na krásnou báseň Walta
Whitmana o béžd na dráze. Jemu by
se ti atleti líbili. Ženy i muži.
New York mě zdraví
letně
Ke stéblům trávy,
Whitmane, veď mě!

25^maje 16,00 Snad poslední zápis
v New Yorku. Zašel jsem ještě s Jar
milou Mařanovou na sandwich do Green
House. PovídaliJsme si s osazenstvem.
Jarmila také uz ukončila přípravy na
svou výstavu. Ještě jsem si ji vyfoto
grafoval s jejím obrazem Jana Amose
Komenského, jehož dílem se teď obírá.
Na obraze ho namalovala nad labyrin
tem světa. Také byl emigrantem, který
se toužil vrátit zpět.
18,30 Vzlétáme.
Nad New York vzlétám
prudce
Labyrint světa!
A kde ráj srdce?

KAREL TRINKEWITZ

PRÁVO LIDU
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Specializovaná poradenská
služba pro
Čechy a Slováky
v Rakousku
Úspěšná integrace v zemi s odlišným jazykem, společenským systémem,
•jinými zákony a předpisy je především věcí kvalitních informací.
Pro Cechy a Slováky, kteří se rozhodli usadit v Rakousku, existuje naše
informační a poradenská služba už řadu let. Poradíme Vám, jak to
zařídit, aby vaše auto dostalo bez problémů rakouskou poznávací
značku. Sdělíme Vám detailně, jaké jsou Vaše konkrétní nároky ve
statním sociálním 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 hledání tytu.
Zprostředkujeme Vám právní pomoc při otvíráni lékařské praxe ci
zakládání firmy. Poradíme Vám, jak se orientovat v rakouských
daňových předpisech a jak získat daňové úlevy.
Specialistou pro řešení Vašich problému je

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

Mag. Zdeněk Motloch
Hauptstr. 29/26, A-2332 Hennersdorf, tel. (02235) 815 67
LA PEDRERA II — vesnička klubového rázu: Fáze
1 je dokončena a beze zbytku vyprodána, fáze 2
a klub jsou ve výstavbě.

nový život kdekoliv. Seznámeni vítáno jzři vzá
jemných návštěvách" 9328

Bližší informace, prodej a pronájem:

UNIV.PROFESOR v pracovní době, o víken
dech a prázdninách chalupník 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

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

Seznámení
MLADÝ MUŽ 36Í18&85, žijúd s devaťročným
synom v Rakúsku, sa rád zoznámi s příjemnou
mladou ženou, ktorá dokáže mať rada. ^Adresa
v administrádi PL" 9401
PODNIKAVÝ DIPL.ING.,26/183/70,sportovec
žijící ve Vídni, hledá rozhodnou a hezkou
partnerku - odkudkoliv - pro osobní život
i společné podnikáni. .Věk nerozhoduje" 9402
TEMPERAMENTNÍ pohledný SŠ 21/178/70,
elektrotechnik pův. z Moravy, tč. v Německu,
hledá touto cestou i starší dívku, která mu
sňatkem pomůže ve svobodném světě najít
.nový domov" 9403
KTO POMOŽE SOBÁŠOM mlád, mužovi,
35/185/86 s 9roč. synom, žij. v Rakúsku, ktorý
túži zostať tu v Európe? Vsetkým odepSem,
nesklamem. .Vyměním loto" 9404
ŽIJI V NĚMECKU a rád bych poznal upřímnou
ženu mezi 45 -55 lety, Zn. .Hory' 9405
AKADEMIK, 42/185 v dobrém postavení,
rak.obč.. rád by se seznámil s Českou nebo
Slovenkou. Dítě není překážkou. .Případný
sňatek možný" 9406
KTERÁ DÉVA Z Cech by si chtěla dopisovat
s Čechoaustralanem? Jsem
svobodný,
45/182/74, mám dobře vyvinutý smysl pro hu
mor a zajímám se o všechny sporty kromě kri
ketu. .Crocodile Dandy" 9407
POHLEDNÝ MODROOKÝ blonďák 24/184
s azylem v SRN, žijíci v Bavorsku, hledá ve
selou dívku, ktere se libí sport a český humor.
Na odpovědi s fotem .odpovím všem!" 9408
MORAVANKA 26/160 SŠ žijící v SRN hledá
přítele (nejen) z Evropy. Pomůžeš mi zoriento
vat se v novem světe? .Zvol je labyrint" 9409
PRAŽÁK VE ŠVÝCARSKU, 45/180 rozv., hle
dá partnerku sportovního ducha se zájmem
o přírodu a humor.. Ve znamení býka" 9410
DVAJA BUDÚCÍ Australania, 26 a 30 r„ hťadajú nové priateíky (i jednotlivo) pre .Nový živoř
9411
MUZIKANT usazený ve Španělsku hledá kon
takt s pohlednou zpěvačkou ovládající němčinu
a angličtinu. .Costa Brava" 9412
TOULAVÝ AUSTRALAN, rok. výr. 1944, svo
bod a bez závazků, se chystá na další cestu
kolem světa. Která sympat. česká či slovenská
dívka ho uvitá na molu některého z přístavů.
.Může být i z vnitrozemí 9413
MORAVÁK 42/184/92 SŠ, žijící v Holandsku,
by se rád seznámil se sympat. ženou do 40r.,
se smyslem pro humor, k navázáni přátelství.
Jsem rozv., kuřák, mám rád přírodu, knihy
a hudbu. Prosím foto. Jen z Evropy (včetně
ČSSR)" 9414
ŽENU do věku 40 a výšky 170, kterou také tíží
samota a která dovede bytvěmá a také umí pro
lásku něco obětovat, hledá Moravák-Američan.
.God is Love" 9415

ČECH 41/172/77 s něm občanstvím, všestr.
zájmů, hledá krajanku, kteráje také sama. Foto
vyměním nebo vrátím. .Norimberk nebo okolí"
není podmínkou. 9416
ČEŠKA 50/169 žijíci v SRN by se ráda sezná
mila s milým mužem, kterého samota tiž i a do
ufá, jako já, že nás osud sblíží. .Naděje" 9417
PĚTADVACETILETÝ učitel, žijíci v republice,
se zájmem o literaturu a kulturu vůbec, ma
nuálně zručný, by se rád seznámil s dívkou,
která by mu i sňatkem pomohla důstojně žít.
.Nelze žít ve lži" 9418
ČECH V SRN, 48/180 s dítětem (4 r.) hledá fh
nančné také nezávislou partnerku, delší dobu
žijící na Západě, evt. s dítětem přibližně stejné
starým. Pro mé (i případné vlastni) dítě by mela
mít .porozumění' 9419
STREDOŠKOLAČKA 46/166/65 Žijící v Ra
kousku hledá charakterního, inteligentního
partnera se zájmem o kulturu a sport ke spo
lečnému žiti..Rakousko nenípodmínkou"9420
KTERÝ MUŽ, vzhledově kluk do 40 let. by si
anglicky nebo německy dopisoval s lékařkou
v Československu, bydíici tam. kde lišky dávají
dobrou noc? .Vysvětlím"9421
STREDOŠKOLAČKA, 59, žijící v Hamburku,
společenská, praktická, která si ví rady s pro
blémy, hledá sobě rovného partnera žijicho
i.v jiné zemi" 9422
PRO MAMINKU v ČSSR, učitelku 45/170. ve
selou a upřímnou, hledám životního partnera
Čechoameričana. Pouze vážné nabídky. .Dce
ra fč. v Rakousku" 9423

sympatický Cech 53/178/78 sš žijící
v Praze, se zájmem o kulturu a cestováni, rád
by poznal ženu pro spol. život ve Švýcarsku ne
bo SRN. Jsem nekuřák, rozv., společensky
zal., intelektuál, domácí kutil. .Nový začátek*
9424
KOMU POSTAČÍ bohatství ducha, něha, poro
zuměni a vše to, co činí i všední dny sváteční
mi, ať odepíše vdově 52/158/55 žijící v Praze.
.Všude je nádherně ve dvou" 9425
MLADA RODINA 35/34/10/8 hledá české
a slovenské kontakty v Aschaffenburgu a oko
lí. .klábosení, výlety apod.“ 9426
KNIHOVNICE 47/168/60 žijící v CSSR, zatím
se synem (14), hledá přítele v D. A. CH (není
podm.) pro hezké chvíle vzájemných návštěv.
.Česky ráj" 9427
PRAŽAČKA 34/164/58 s dcerou (12), dosud
v CS, hledá príma partnera žijícího v Německu
pro (snad?) .nový start" 9428
CECHOAUSTRALANKA 35 VŠ se synem (9)
hledá inteligentního přítele do 50 let. .Západní
Evropa" 9429
HEZKÁ DVOJČATA, 17. budoucí zdravotní
sestra a nastávající zlatnice, by si chtěla do
pisovat (i jednotlivě) s krajany za účelem váž
ného seznámení. Věkový rozdíl není rozhodují
cí. .Žijeme blízko Prahy" 9430
ATRAKTIVNÍ VŠ, 44/164, žijící v SRN pozná
ráda sympatického partnera .pro budoucnost"
9431
PĚKNÝ HNEDOOKÝ 27/165, věrný a zo zmyslom pre humor, nefajčiar, hladá ženu do 35r. zo
zámoria. .Za Tebou až na kraj světa" 9432
ČECH 27/184 s holandským občanstvím, tč.
studující na umělecké akademii, hledá děvče.
.Evropa" 9433

SLOVENKA 45/168 plnoštíhlá so 17ročným sy
nom by rada našla dobrého mažela a priatela
pre syna v novom svete. Jdravotná sestra"
9301

ZABÝVÁM SE celostní terapii a hledám celost
i v životě, proto odpovídající JIN, ženu do 40
let, kteráje .ráda bohyní i děvkou“. Prosim 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, cestováni. Prosím
foto. .Kraj Regensburg" 9304
SLOVÁK 20/177, pracovitý, nefajčiar, tč. v Ra
kúsku čakajůci na interview na US-ambasádě,
híadá 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-servírka, a ráda bych
si dopisovala s českým chlapcem odkudsi
,z dalekého světa' 9307

PŘÍSNÝ A ZÁSADOVÝ 38/177/80, so zmyslom pre všetko čo robi životzadúšajúcim a nesmierne krásným. Ako voda z prameňa. chcem
naplnit' dlaně ženy. .Múdrej zeny" 9310

INZERCI V PRÁVU UDU se prý vyplácí
pozorně čísl Tvrdí to náš čtenář Miloslav
Brepta ze Švýcarska, který to viz vlast
ní zkušenosti. Diky důkladnému studiu
seznamovacích inzerátů, po kterém
ovšem následovala akce, bylo 27.dubna
na pražské Staroměstské radnici občan
sky požehnáno jeho sňatku s MUDr. Ale
nou Zbořilovou z Prahy 10. Srdečně bla
hopřejeme - a vyzýváme další úspěšné
dvojice, které spojila inzertní rubrika PL,
aby se ozvaly redakci.
PRE MOJU MATKU, 59/164, vdovu s vysokošk. vzděláním, nefajčiarku, tč. nehovoriacu
anglicky, dohovoriacu sa nemecky a maďarský,
s terajsím pobytom u mňa, híadam charakterného intelektuála ako partnera hlavně na ce
stování a potulky přírodou. Finančně je
zabezpečím. Jijem 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
ŠEDESÁTILETA ŽENA s 23letým synem, oba
v Německu, hledají přátelství krajanu z daleka
i blízka, kterým nevadí, že .nejsme motorizo
vaní" 9318
VODNÁRKA 33/160 Sš by sa chcela zoznámit s kultivovaným, existenčně zabezpečeným
mužom pre spoločnú budúcnost. .Nový zaciatok" 9319
VELMI AKTÍVNA 34/162 čaká na podnikavé
ho, samostatného muža do 40 rokov. .Nelajdar" 9320
MIREK 33/180/70 hledá příjemnou dívčinu pro
dny všední i nevšední, poslech rockové hudby,
společné koncerty a cestování. Jsem z USA
a plánuji jaro v Evropě. Jen vážně. .Velmi ci
tově založenou’ 9321
TÁTA 34/175 s patnáctiletou dcerou ve vlast
ní péči hledá fajn ženu a kamarádku v Kana
dě nebo i jinde. Stav, národnost ani vzdělání
nerozhodují, d íté v (táno. Čekám v Rakousku od
1.1.89. Foto rád vyměním. .Společně žít a smát
se" 9323
OSMATŘICETILETÁ s 18més. 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 štíhíou dívkou světlých vlasů. .Čestný, Šikovný
a upřímný" 9325
MLADÝ SKORORAKUŠAK žijící ve Vídni, jis
té zaměstnání, hledá touto cestou z nedostat
ku jiné příležitosti štíhlou dívku do 35 let.
.Neodpovídejte všechny najednou!" 9326

BLONDÝNA 26/178 SŠ. rozved, s pětiletým
synem, zatím ještě v Česku, hledá partnera pro

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. Ne/sme vázáni žádnou společností; může
te se spolehnout, že Vám objektivně poradíme spojení, které je pro
Vás osobně nejvýhodnější.
Velice záleží na tom, do jakých rukou se dostanete, kam sahají
možnosti příslušného pracovníka.
Znáte desatero výhod POJIŠTĚNÍ VAŠEHO KAPITÁLOVÉHO SPO
ŘENÍ 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.
Váš Hubert Pazdera
fůr Versicherungs-, Finonz- und Unfernehmensberofung
sowie Immobilienhondel und Vermittlung

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

MANŽELÉ (34), tč. v Německu, by si rádi do
pisovali s českou rodinou z USA nebo Kanady.
. Věk nerozhoduje" 9331
VlM, 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 tmavovlasá38/161
s maturitou nekuřačka. štíhlá a pohledná, bez
závazků. Jiří na Moravě’ 9336
RÁD SA ZOZNAMIM s jemnou, veriacou že
nou z kruhu krajanov. Som tmavoblond 26/180
s německým štátnym občianstvom. .Spoločná
cesta životom" 9338
ENGINEER + TRADESMAN, zdatný, kultivo
vaný. lyžař, hledá partnerku (30 - 40) do Ka
nady nebo na sever USA. .Sportem ku zdraví’
9201
KDO POMŮŽE SŇATKEM (dítě vítáno) třeba
i formálním, anebo sponzorováním, radou ne
bo skutkem dostat se do USA nebo do Kana
dy všestrannému pracovitému Ptzeňákovi, 24,
nar. ve znamení Panny, s praxí v elektrotechni
ce a autoopravárenství? čekám v Německu.
.Zaplatím’9202

SLOVÁK, 20/177, blond, pracovitý, nefajčiar,
čakajůci na azyl, hladá Čechoslovačku s ame
rickým alebo německým občianstvom. Prosím
foto - vrátím. .Pre všetko’ 9205
SLOVENKA, 60, žijící v Praze ráda by si do
pisovala se starším mužem v zámoří. Čeká
mne cesta do USA v přištím roce, proto hle
dám krajana, který by mi mohl dělat průvodce
při návštěvě Ameriky. Pište na adr.: Helena
Jurová, U družstva Ideál 7, CS-140 00 Praha
4 Nusle. 9209
OBČAN SRN 39/170, nekuřák a abstinent, trpí
samotou v městečku nedaleko Bonnu a rád by
našel partnerku pro vážný vztah anebo alespoň
dopisování. .Porýní’9436
NEFAJČÍM, NEPIJEM, ale som veselá blondý
na 42/160 Hťadám milého partnera pre všedné
i sviatočné dm. Mám nemecké št. občanstvo.
.Sfastie" 9437

Nemovitosti
• DOMY VE ŠPANĚLSKU za výhodné
ceny už od 60 tisíc švýc. franků opět
na prodej. Zajistíme financováni na
50% ceny, výborná možnost celoroč
ního pronájmu.
Info: Agentur Pazdera, CH-8008 Zůrich, adr. a tel. viz plošný inzerát.
NA PRODEJ: Menši rekreační chata ve vý
chodních Cechách 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. Pqlovica domu je podpivničena. Při dome je dvojtzbová chata a záhrada. Celá plocha pozem
ku = 10 árov. ZN. .Dohoda'
NA PRODEJ: Studio La Pedrera 32 m2. nové,
nezařízené, jen s lednicí, v krajanském stře
disku DENIA. .Pro nemoc’

SOUKROMOU VILU v Praze s pozemkem mi
nimálně 10 arů. koupím ja DM’
MYSLIVNA NA VYSOČINĚ, renovovaná, jednoposchodová, prostorná s velkou zahradou,
voda, elektřina, obklopena lesy, koupání na-'
blízku, se prodá .za valuty’
PĚKNOU CHATU k celoročnímu bydlení u Sá
zavy 30 km od Prahy - ústř. topení, garáž, za
hrada, les, řeka - prodám za .DM 60.000."
NABÍZÍME KRÁSNÝ, komfortnírekreačnídům
ke koupi za marky nebo dolary pro příbuzné
v Československu. 50 km od Prahy směr Plzeň,
se zařízením, krásná poloha, velká zahrada.
.Vysoká kvalita"

VELKOU VILU v Praze 6 prodám .pouze za
valuty“.

Pojištění
ODBORNÉ, NEZÁVAZNÉ, SERIOZNĚ pora
dí na^im krajanům ve Švýcarsku v jakýchkoliv
poiištovacícn 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 Kedtoulej Kurfúrstenstr. 16, D-8034 Germering bei Munchen, 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
vitostí (bytů, domů, pozemků,
firem);
— zajištění v případě nemocí, ne
zaměstnaností, stáří, pracovní
neschopností;
— půjčky a pojištěni všeho druhu
nabízí: Zdeněk Kedroutek, KurfOrstenstr. 16, D-8034 Germerlng bel
MUnchen, tel. (089) 841 40 18
ZAJIŠTĚNÉ STÁŘÍ je přáním každého o nejrůznější nabídky pojišťoven proto není
nouze. Než uzavřete pojistku, důkladně se
informujte, neboť není vše zlato, co se třpytí.
Vyplácí se hledět na dobré jméno a tradici
pojišťovny. V Německu má velmi serióznipovéstHamburg-MannheimerVersicherungsAG.
Chcete-li se s jejím zástupcem dohovořit česky
nebo Slovensky, zavolejte ing.M.Hrabáka ve
Waldshutu, tel. (07751) 46 64. Poradí Vám
objektivně a nebude Varn malovat straky na
vrbě.

ČAKÁTE NÁVŠTĚVU z českosloven
ská aleboJného státu? Iste Vám príde
vhod možnost výhodné uzavriet ne
mocenské a úrazové poistenie (nie ie
věková hranica). Informujte sa na adr.
Vladimír Sýkora. 5 Bertine Street, Bellingham, MA 02019, USA, tel. 508-883
3642. Služba 24 hodin denne, 365 dní
do roka.

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 Schussenried, priv.: Uhlandstr. 2, D-7953 Bad Schussenried, tel. (07583) 20 09
MUDr.Vlado Llpták, odb. lékař pre vnútome
choroby. Zelinkagasse 12, A-1010 Wien, tel.
(0222) 533 58 34
Dr. med. Katar!na Matěj, dětská lekárka, Kólner Str. 28, D-5600 Wuppertal 1, tel. (0202) 42
1500
MUDr. Aleš Novotný, odb. ženský lékař, zá
stupce šédékaře 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, Simmeringer Hauptstr.
80. A-1110 Wien. tel. (0222) 74 12 08
Dr.(CS) Ivan Třešňák, stomatolog se specia
lizací implantologie. parodontologie. Asistent
v praxi J. Spira, Neusser Str. 2, D-5000 Kóln
1. Tel. (0221)72 77 64.
MUDr Jarmila Vašíčková, dětská lékařka.
MUDr. Luděk Vašíček, praktický lékař.
Schulstr. 20. D-7176 Braunsbach. tel. (07906)
595
Dr.med. Světomír Wolf, odb. lékař pro dermatologii a venerologii, Althofstr. 46. D-4330
Múhlheim-Ruhr. tel. (0208) 36 09 08
Dr.med. Thomas Wůrtherle. zubní lékař.
Freiburgerstr. 20, D-7812 Bad Krozíngen, tel.
(07633) 49 41
Dr.med. Otakar Zoufalý sen.,
Dr. med. Otakar Zoufalý jun., praktičtí lékaři,
Brenzstr. 2, D-7265 Neubulach 1, tel. 07053)
60 80

PRÁVO LIDU 19
Stála před nim,a najednou to nebyla
Zdeňkova manželka a máma roční
Olinky, byla to malá holka; ostatně
měla pořád ještě po zádech ten cop
— dlaně spuštěných rukou se ji podél
šedivé sukně rozevíraly a zavíraly a
byly vlhké. Nevěděla o tom ...
Rikala si: dobré je to, konečně jsem
se k němu dostala, a ted — jen nic
nepokazit! Olina bude spát jistě ještě
hodinu... Když za takových dvacet
minut chytnu rychlodráhu do Meziboří, doběhnu domů než se probudi.
Ale ted jen nespěchat.. Kdybych se
tak na něj dovedla trošku usmát. Jitka
by to byla uměla jinak. Vůbec holky z
košlřského gymplu... Já prostě na
tohle nejsem No jo, ale tim to taky
možná prohraju.. Ne — neprohraju!
Nesmím! Já se na tu vysokou musím
dostat, jinak zde shnijeme oba, Zděnda i já. I to dítě... Kdýby aspoň v tom
baráku už začali topit. Konec řijna, v
noci pod nulou. Na zítřek už v rádlu
hlásili sníh...
Listoval v nějakých poznámkách, ale
připadalo ji. že ji nespouští s oči...

Výborně, soužko!
Z rodinného archivu padesátých let vybrala
Milá Pachnerová

Po sedmé hodině stála před sborov
nou a brzy přišel i Pazdera. Později
zjistila, že to byla výjimka, přišel včas
zřejmě jen kvůli nové učitelce.
iVzdal čest té práci, kterou zřejmě od
ní očekával, a Lucii nezbylo než mu
tu čest vrátit. Je pravda, že mohla jen
němé poděkovat, ale tahle malá hr
dinství, to znala už z gymplu, se ne
vyplácela.
„Tak pojdte" řekl a vzal ji kolem ra
men, „já vás seznámím..." Časem zji
stila, že se sem hodí lépe než tušila:
polovina učitelského sboru byla jaká
si trestanecká kolonie daleko od Pra
hy, pro politicky nespolehlivé, avšak
zatím těžko postradatelné živly Děje
pis v prvních dvou třídách učil napří
klad mladý archeolog, doktor filozo
fie, se slibnou odbornou pověstí,
dokud si ji nezmrvil politicky. Jednou
totiž vešel se zpožděním do místno
sti, kde se už shromáždili všichni
zaměstnanci ke schůzi ROH. a na tá
zavý pohled předsedy, proč nepřišel
včas, pronesl památná slova; „Pěkně
prosím, většina z vás asi neví, že
členství v ROH je naprosto dobro
volné, nikterak povinně. Já budu,
pěkně prosím, mezi vás milerád cho
dit jako, řekněme, pozorovatel, ale
člen, to teda, prosím, ne..." Mladý ar
cheolog tak vyřkl ortel nad svou vě
deckou dráhou, než po letech ode
šel, bez úředního dovolení, na Nový
Zéland, kde se na jedné z tamních
univerzit směl vrátit ke své archeolo
gii.
Krom archeologa-dějepisce tu byla
manželka inženýra ze Škodovky, kte
rý byl z trestu přeložen z ústředí do
bezvýznamné filiálky na severu. Z
dlouhé chvíle začala učit přírodopis,
ačkoliv učitelkou předtím nikdy ne
byla.

Pěkně ho dostali, Zdeňka, říkalo si
něco v ní... Ano, pustíme tě, soudru. hu, z tý radiologie v Ústí, když teda
říkáš, že tě nějak začínají zlobit ty
krvinky, teda komise nenašla žádné
závady, ...akorát že slíbili vyměnit
sklo v tý přepážce, aby nepropouštělo
to zářeni... ale teda „fenstrglás"jak tys
to napsal, to snad přece nebyl. No jo,
ale to bys nám nejdřív musel za sebe
najit náhradu, jinýho doktora..."
Sháněli, ona i Zdeněk, kde se dalo,
ptali se kdekoho, psali na všechny
strany... Nakonec našli doktora Miku
láše někde v malé obci u Prahy.
Všecko bylo v pořádku, toužil dostat
se pryč, měl nějaké opletačky, snad
potraty nebo co. Jinak kvalifikaci měl,
žádnou manželku, která by mu do
toho mluvila... Pomohli mu sesmolit
žádost tak, aby to určitě vyšlo. Muse
lo to vyjit, aby se z Ústi dostali...
Soudruhu doktore, v úterý bude ko
mise... Soudruhu doktore, pochop
přece, nemáme zde jen tu tvoji záleži
tost... Soudruhu, jak už jsem řekl
minule: v pátek to jde do komise..."

Po týdnech mu řekli: „Máš smůlu,
toho člověka, toho Mikuláše, nemů
žeme potřebovat, měl tahačky se
soudy a (podezíravě} že bys tohle
nebyl věděl, když’s ho doporučil na
místo sebe? No nic. tak se podivej,
ono se časem něco najde... a na jaře
se ta bezpečnostní opatřeni určitě
zlepší... už tu byli souzi z předsed
nictva vlády... (podezřívavě}: To jim
někdo musel něco napovídat... Fenstrglás, hahaha, ty liluto... No nic..."
A pak. po dalších třech týdnech:
„Kdybys teda, soudruhu, chtěl, že
byste teda měli s děckem byt a
nemusel bys za manželkou jezdit do
Prahy. Vidiš, že se staráme... bylo by
něco v Litvínově... teda nahoře v
Meziboři... soudruhu, povídám ti, ber
dokud dávají... A bylo by to mezi
našimi horníky, tam je doktora za
potřebí... Co ty na to?"
Tak byli už půl roku v Meziboři. A
minulou neděli, koho nepotkali v Ústí,
jako — doktora Mikuláše: Taky už
tam byl půl roku, na bývalém Zdeň
kové místě, na radiologií, takže by si
pomalu už měl taky začít hlídat bílé
krvinky. Ale nějak mu snad na tom
tolik nezáleželo, anebo už. možná —
spíš ale ne — doopravdy vyměnili to
obyčejné sklo za předepsané, které
nepropouští
radioaktivní
záření?
Možná, že ten Mikuláš tohle všecko
vůbec nevěděl. Ano, nastoupil týden
poté, když se konečně podařilo obsa
dit to dávno volné místo v Meziboři,
kam nikdo nechtěl...
Trhla sebou, jakoby se probudila ..
Chlápek za úředním stolem něco
říkal. Snad si nevšiml, že neposlou
chala.
.... takže... soužko, — výborně!., vy
byste teda chtěla učit na tě národní
škole v Litvínově... no, to by se nám
moc hodilo, jak říkáte, vy zase potře
bujete, abysme vás jako doporučili na
tu pedagogickou fakultu... No, to
bude docela jednoduchý: ted se pěk
ně seberte a jedte do Litvínova k
soudruhu řediteli, že vás posilám a že
teda byste v pondělí začala... Co
byste chtěla učit?"
To už věděl, že Lucie má maturitu, i
to, že pak pracovala ve zdravotnictví,
ale kantorkou že se teprve chce stát,
chce vystudovat. Takže...... prozatím
snad teda nejnižši třídy, čteni, psaní,
počty... To jistě zvládnu..."
(Asi to měla říct nějak jinak, ne tak
váhavě... Postřehl to...?)
„No vidíte, soužko, výborně! Přesně
to potřebujeme, a vy zase potřebujete
to naše doporučeni, jinak se na vyso
kou nedostanete, takže si rozumíme,
že?... Čímpak je ten váš?"
„Lékař" hlesla zahanbeně. Věděla, že
„lékař" je kádrové dost na pováženou.
Ale jen se ušklíbl a neřekl nic. No jo,
neřekl, ale poznamenal si něco na
tom papírku, kde si už předtím udělal
pár poznámek. ..IZ/fe," řekl teprve pak
významně, „jsou ženské, které takové
místo potřebují víc nežli vy... ale" —
vstal, jakože slyšení je u konce, obe
šel stůl a bodře jí potřásl rukou.

Kresba:
JIŘlDURAS

(Pořád ještě stála vedle volné židle,
kterou jí nenabídl.) Jeho tlapa měla
masité prsty a ne právě čisté nehty.
Byla ráda, když se octla na schodech.
Než dovřela dveře, zavolal ještě za ní:
„Von mi ten Pazdera — soudruh
Pazdera — potom zavolá, jak jste se
dohodli. Řekněte mu, aby mne zavo
lal!"
Doběhla ke stanici rychlodráhy a
celou cestu z Mostu do Litvínova se jí
myšlenky v hlavě přesypávaly: spi
ještě Olina nebo už vzbouřila křikem
celý barák? Měla jsem nechat klíče u
Neřadové, jenže pustit si do bytu
tuhle drbnu... V kuchyni prádelní
hrnec s nevyždímanými plínkami a ve
dřezu včerejší nádobí. Vždyt odjížděla
tak nakvap. . a je to tak daleko
Tak ted bych teda snad měla to
místo... Jak to budu dělat s Olinou?
Vezmou mi ji do jesli? Mají tam
přeplněno, říkala Vlasta. Copak, té je
hej, mají babičku, teda její tchýni. Ale
pořád lepší, než. . To budu muset
holku ráno zabalit do nánožníku a
běžet s ni k autobusu a pak honem...
Ráno je autobus plný, chlapi jedou
fárat... jezdí každých dvacet minut.
Ráno mi nesmí ujet, jinak se nedosta
nu včas do Litvínova Ale zase dřív
než otevřou jesle tam nebudu ted v
zimě s děckem stát... Navečer by
mohl Zdeněk malou vyzvednout a
dovézt domů. Jenže on nikdy neví,
kdy se dostane z práce. A ted mu
přidělili ještě ten cikánskej tábor. A
někdy i třikrát za noc... Jak se mi
vysmáli, když jsme si chtěli do bytu
pořídit telefon... Ted by se hodil! Co
kdyby holce něco bylo a chtěli mne
zavolat? Ve škole asi telefon je.. Tak
to by bylo dobré.
Soudruh Pazdera rozevřel náruč, ja
koby se vrátila dávno oplakávaná
dcera.
„Tak tohle je ta naše nová soužka.
Výborně, soužko, tak vy u nás v
pondělí nastupujete?"
Podotkla trošku nesměle, že vlastně
nikdy neučila, ale hned se provinile
opravila: dávala kondice slabším
spolužákům, ale to už je taky pár let
(co to kecám. Ježíši! zas jsem to
zvorala). Myslí, — dodala, a doufala,
že to nezní moc bezradně — že to
dělala dost dobře a že by na ty
prvňáčky stačila.

„A vy teda jako byste ráda studovala
dálkově na té pedagogické, říkal sou
druh Pleva... on mne prve volal, že
sem přijdete..." zářil Pazdera.
Nebyla hloupá. Zaznamenala v duchu
dnes podruhé, že o kantory mají
zřejmě nouzi.
Mnul si ruce a řekl: „Tak výborně, to
bysme teda měli! V pondělí se uvidí
me... Jo, abych nezapomněl: malá
změna, potřebujeme někoho na che
mii pro osmý ročník. Takže budete

tohle první loučeni, než se holčička
probere z údivu. Vrátila se. aby ne
chala číslo telefonu manželovy ordi
nace. „Co by ji bylo?" řekla sestřička
otráveně, „nic ji nebude." Ale pak si
uvědomila, že by v tomto připadě asi
bylo na místě. .
„Je to vaše první, vidte?" zeptala se
profesionálně. A nevyčkala ani od
povědi, už se obracela k frontě ma
tek, každá s děckem v náručí, šatna
jich byla plná: „Tak kdo je na řadě?
Pojdte, nemáme kdy! A večer, neza
pomeňte, v půl šesté zavíráme!“

učil ty větši. Ono je s nimi také lepši
pořízeni," dodal a ani se nezarděl.
„A tělocvik. No, to vy jistě ráda..?"
Lekla se, nestačila to zastřít: „Che
mii... to já... já nevím."
„No, soudruhu Plevovi jste přece
říkala, že jste pracovala ve zdravot
nictví, tak to přece, chci říct chemie
přece..."
Hlesla, že to by snad spíš biologie.
Uvědomila si, že ho neměla opravo
vat.
*
Prohlásil však rozšafně, „v tom přece
neni žádný rozdíl". Ted už mlčela,
když podotkl, že přece potřebuje to
doporučení k dalšímu studiu. Roz
loučili se s tím. že v pondělí nejprve
zajde k němu do ředitelny a úderem
osmé, vidíte, hodí se to, chemie je v
pátém ročníku zrovna první hodinu...
Ale ted si má zajet zpátky k soudruhu
Plevovi - bleskl okem na své náramkové
hodinky a projevil naději, že jmenovaný
tam ještě bude, a pospsí-li si soužka.
mohla by zrovna teo chytit rychlodráhu
- (proknstapána, Olina!)

No ale co mám dělat? Samo
zřejmě rozhodla, že musí zajet ho
nem do Meziboři. Neradce ty klíče
přece jen svěřit — Zdeněk bude
zuřit, ale co mohu...? A hned na
tu rychlodráhu, tahle už jí stejně
ujela.) „Máte s sebou přece dokla
dy? On vám musí dát prozatímní
dekret... no, snad ho teda stihnete
— a — taky tedy přislib toho
doporučeni na tu fakultu..."

Stihla ho. ale jen taktak. Právě si na
sazoval čepici a v ruce už držel sva
zek klíčů, když bez dechu vyběhla do
třetího patra. Moc se ani nemračil,
čepici už nechal na hlavě a klíči vý
znamně zacinkal, než je vstrčil do
kapsy zimníku. Pak ale řekl téměř
vlídné: „No, tak vidíte..." (Nebude na
škodu mít tuhle kočku u Pazdery, ta
kovou spojku dávno potřeboval.) Za
sedl v čepici a v zimníku zpátky za
psací stůl, a jen šířka stolní desky mu
bránila, aby ji nepoklepal bodře na
rameno Najednou byl méně úřední,
všimla si teprve ted odvážné kravaty
s puntíky (měl tuhlectu už dopoled
ne?) A náhle jí nabídl trochu pomač
kanou partyzánku z načaté krabičky.

A ted dokonce obešel stůl, aby ji při
pálil. (Jak ví, že kouřím?) Už zůstal
vedle ní, opřen o hranu stolu, nohu
přes nohu, kotničkové boty dávno
necídéné, volné khaki ponožky plan
davě přes nárty. „No vidíte" opakoval
a tvářil se otcovsky, „vy se nám tam
zrovna hodíte... Koukám, jste taková
šikovná... A vůbec... pěkná..." Zaob
lenými vnitřky dlaní, konečky prstů
směrem ke klopám svého saka, na

značil co má na mysli. „Vy nám tu
chemii a matematiku budete učit jed
na báseň...“
„Matematiku..?" vydechla, „ale já
přece matematiku nikdy... já odjakži
va... Matematiku?" opakovala zdrce
né.
„Podívejte, soužko“ — vrátil se za
stůl. Chvíli bubnoval tužkou s ulome
ným hrotem na desku. Na čele mu
vyvstala rýha z usilovného přemý
šlení. „vy přece chcete to doporučení
na vysokou. Chcete je nebo ne?"
„Chci" řekla tiše a byla ted docela
malá.
„No, tak se pěkně v pondělí přihlásíte
u soudruha Pazdery, já už s ním mlu
vil, a převezmete osmý a devátý
ročník, na tu chemii, matematiku, tě
locvik a zpěv... No co. taková ženská
jako vy se přece nelekne něčeho
nového! Soudruh Pazdera vám dá
příručky, a ostatní ve sboru vám jistě
ze začátku rádi pomohou... Kolik
říkáte, že vám je? Brzy dvacet... No
tak, to už si přece dokážete poradit
sama! Soužko, jak řekl náš veliký Le
nin, učit se, učit se. učit se! — a my
to našim pionýrům musíme usnadnit,
my jim musíme pomáhat, my vůbec
musíme pomáhat jeden druhému, a
když vy ted pomůžete nám, my zase
pomůžeme vám, abyste se dostala na
tu vysokou. Tak hotovka, a v pondě
lí..."
Rozevřel nějaké spisy, jako že do
mluvil. Odešla plna strachu, že by mu
ted něco řekla a navždy pokazila, co
pokazit nesměla; chtěla přece na tu
pedagogiku!
V pondělí zabalili malou do nánožní
ku. na hlavičku přes pletenou karkuli
ještě vlněnou Zdeňkovu šálu, a ve vy
sokém sněhu vyrazili s kopce dolů už
po šesté ráno ke stanici autobusu.
Jezdil každé půl hodiny, běda kdyby
býval ujel...
Tak šli dnes všichni tři, muž ner
vózně pokukoval na hodinky, zdržel
se, měl už být dávno dole v ordinaci.
(Jak to bude, až se mnou takhle ne
bude moci chodit s malou ráno do
jesli? A jak já s brašnou knih navíc
pak do školy, chytnu-li příští auto
bus... Ale tak časně ráno tam asi bu
du muset čekat před vraty, než škol
ník odemkne... Do téhle holinek mi
už teče, z prvního platu abych si kou
pila nové, jenže...) Nic z toho neřekla. Stáli mlčky a čekali. Dva autobu
sy plné horníků ani nezastavily: to
tak, ještě mámu s miminem! Ate poč
kat, kluci, von to je ten novej dok
tor..." Řidič zastavil. (Jak bude zítra,
když Zdeněk nebude s námi?)
Dnes však jí někdo dokonce uvolnil
místo k sezeni, dítě držela v náručí..
V jeslích přestrojila Olinu do ústavní
košilky a punčocháčů a zbaběle utí
kala. aby neprozradila, jak těžké je

Nakonec měl asi ten Pazdera pravdu,
hodím se jim, asi se vůbec hodím
sem. říkala si v duchu Možná, že
jsem měla víc štěstí než rozumu. To
jsou chudáci jako já. Nemáme si co
závidět. Všichni jsme chtěli něco do
cela jiného. Ted jen pozor, který z
nás je ten obvyklý všivák, provokatér
a donašeč.
Je to tamhlecta modrooká, zlatovlasá
paninka, která jakoby neuměla ani
do pěti počítat, „naše soužka Voráčková učí fyziku" — řekl Pazdera, „to
si budete rozumět".(Fyzika, biologie,
chemie to je přece jedno, prolétlo ji
hlavou.) „A tadyhle, souzi a soužky,
je naše nová soužka..."
Nebo je to tam ten v rohu, co dělá
jakoby četl Rudé právo a zatím mu
neujde jediné slovo? Nahlas řekla
jen: „Mám učit v osmém ročníku"
(stejně to věděli, a věděli asi vic než
ona sama, přesto o devátém raději
pomlčela) — „matematiku a chemii".
To na přímý dotaz členky sboru, kte
rá měla rusalčí oči a odznak strany i
na poněkud těsném svetříku.

„I toto" zamával Pazdera laškovně
ukazovákem, „malá změna, soužko.
budete jisté spokojena. — Soužka"
obrátil se nyní k ostatním, „totiž hod
lá vzdělávat se dále na vysoké a my
ji, samozřejmě až podle toho, jak se
osvědčí, hodláme doporučit, nebol,
jak pravil velký Stalin...“ Nedokončil,
asi mu vypadlo z paměti co přesně
velikán pravil v této souvislosti.
„Nastupujete, soužko, v osmém roč
níku, tam budete učit tu svou biologii
spolu s chemií, a jen na doplnění
předepsaného počtu hodin nějakou
tu češtinu. Ruštinu vám nedáváme,
máme na ni na slovo vzatého od
borníka, tady kolegu Chytila. — Tak
výborně! Soužko. vítám vás do na
šeho pracovního kolektivu a myslím,
že mohu slíbit za všecky přítomné, že
vám budeme kdykoli radou i skut
kem...
Uvidíte, jen s chutí do toho, za něja
ký den vám bude, jako byste zde byla
odjakživa... Nemám pravdu?" Řeč
nická otázka — usoudila — nevyža
duje odpovědi.
A konečně to doopravdy udělal: po
klepal jí na rameno, a v tom už zazněl
zvonek. Ranní vyučování začínalo.

★
Proč jsem sl na tenhle příběh své
dcery po tolika letech vzpomněla?
Nedávno ml psala přítelkyně z praž
ského okolí, jak už se tak píše o
sobě, o rodině a ovšem hlavně o
počasí; a najednou větička, která vů
bec nesouvisela s předešlými řádky:
„Kdybys nás přiletěla navštívit, myslim, že by ses cítila rázem jako do
ma — od padesátých let se zde
docela nic nezměnilo..."

PRÁVO LIDU___________________________________________________________________

VE VĚCI VLASTNÍ I VE VĚCI VEŘEJNÉ
PRÁVO UDU 4/89 vyšlo nákladem
12.000 výtisků Rádi bychom v průběhu
roku 1990 dospěli k nákladu ještě pod
statně vyššímu. To je docela realistický
záměr, jestliže nám všichni pomůžete
získat další čtenáře - pokud možno pla
tící. Předem dík za aktivní pomoc!

NÁŘKY NAD NEPLATIČI jsou v Právu
lidu poměrně řídké, zvláště ve srovnáni
s řadou jiných exilových sdělovacích
prostředku. Vážíme si naopak vysoké
platební morálky našich čtenářů - už po
řadu týdnů docházejí platby na rok 1990,
bez účtů a upomínek. Nelze ale zamlčet,
že několik desítek čtenářů - navzdory
účtům a upomínkám - nezaplatilo dosud
ani ročník 1989. Dluží Právu lidu částku,
která není zanedbatelná a v rozpočtu
chybí. Prosíme tyto čtenáře, aby nyní
spolu s novým předplatným urychleně
vyrovnali i staré .záplatne".

PŘIBÝVÁ NÁS! V srpnu se přihlásilo
třiadvacet nových abonentů Práva lidu,
v září 26 a v rýnu 24, celkem tedy 73.
Za stejnou dobu jsme zaznamenali úby
tek 29 čtenářů pro úmrtí, odstěhování ne
známo kam anebo skončeni odběru (4).
Celkem došlo od začátku roku do 31. října
248 nových přihlášek.

Kdo zná adresu?
NEZNÁMO KAM se odstěhovali naši
čtenáři v Německu D.Betáková, P.Bě
loch. Z.Kubiš, M.Kolář, P.Pešek, I.Pilař,
P.Pešata,
H.Sayderová,
J.Stejkosa
a J.Smutek; v Rakousku L.Conka,
A.čejka, P.Doležel, P.Lenhart (inze
renti), V.Mrázová, J.Příbojová a P.Trupl;
ve Švýcarsku F.Stanik; v Itálii D.Vaculíková a v USA K.Frank a J.P.Veselka.
Prosíme o udání nových adres.

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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redakce a administrace:
POL-VERLAG e.V., Posilách 13 09 31
D-5600 Wuppertal 1, Spolk. rep. Německo
Vedoucí vydavatelství
a odpovědný redaktor: JIH Loewy
Právo lidu vychází čtvrtletně. Roční před
platné za čtyři čísla činí 20 DEM (nebo ekvi
valent v jiných měnách); od 1.1. 1990
v Evropě 24 DEM a v zámoří 15 USD (nebo
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VĚTŠÍ FORMÁT: Právo lidu, které letos
na jaře přešlo jako zatím jediný exilový
časopis z plochého tisku na opravdovou
novinovou rotačku, využije počínaje čís
lem 1/90 výhod nové techniky a přejde
na větší (tzv. berlínský) formát: místo do
savadních 300x420 mm bude stránka
měřit 315x470 mm. Zůstane při do
savadních pěti sloupcích, místo 50 mm
ale budou široké 54 mm a na délku jim
phbude 37 mm - pň počtu 20 stran to
znamená signifikantní rozšíření obsahu,
tedy ještě více textu i ilustraci.
HRANICE ČSSR směrem západním už
nejsou tak neprůchodné, jak dlouho bý
valy. Jen do Spolkové republiky Němec
ko letos přijelo přes 300 tisíc návštěvníků
a turistů z Československa, další do Ra
kouska a jiných zemí. Mnozí z nich pro
jevovali značný zájem o Právo lidu (ten
se dnes rostoucí měrou ozývá i z do
mova) - a my se snažíme ze všech sil,
abychom tuto rostoucí poptávku uspo
kojili bezplatnými výtisky. Nemusíme jisté
vysvětlovat^že tito lidé neoplývají deviza
mi a že Kcs stále ještě není ve světě
všeobecným prostředkem směnným.
Rozdáváme tudíž tisíce výtisků zdarma,
a rádi bychom jich rozdali ještě mnohem
víc, kdybychom na to měli prostředky.
Každým předplatným vyrovnaným včas
a bez upomínek, každou platbou mírně
zaokrouhlenou nahoru, každým darem
na tiskový fond Práva lidu nám pomáháte
pokračovat v této (nepochybně velice
potřebné) práci.
ZVYŠOVAT CENY je počínáni nemilé,
kterému se vždy hledíme co nejdéle vy
hnout. A tak jsme dosavadní roční před
platné DM 20,- (nebo ekvivalent) skuteč
ně dokázali udržet rovných pět let, ačkoliv
papírny i tiskárny mezitím zvedly ceny
dvakrat, západoněmecké poštovné zdra
žilo v průměru o 40procent(!) a kromě to
ho objem Práva lidu vzrostl z 12 na rov
ných 20 stran. Nyní, bohužel, musíme od
Nového roku předplatné aspoň ve skrom
né míře upravit. Činí DM 24,- ve všech
evropských zemích, v zámoří letecky pak
jednotné 15,-US dolarů (nebo ekvivalent
v jiných měnách). Prosíme o pochopeni
pro toto sice nepopulární, ale ekonomicky
nezbytné opatření. Kdo si ročník 1990již
předplatil-anebo tak učiní do konce roku
- pro toho platí i nadále staré ceny,
k nímž nic připlácet nemusí.
PRÁVO UDU 3/89 je navzdo7 vysoké
mu nákladu rozebráno až na několik má
lo archivních výtisků. Omlouváme se
všem, kteří si toto číslo vyžádali na ukáz
ku a jimž jsme už nemohli vyhovět. PL
4/89 bylo vytištěno s větší rezervou a bu
de tudíž v dostatečném množství k disoozid.

CTENKRI V REPUBLICE: Před
pokládáme, že už brzy bude
možno Právo lidu (exilové a
snad zanedlouho i domácí)
odebírat normálně, legálně.
Přijímáme přihlášky k odbě
ru zatím bezplatnému; pla
tební modality se jistě ča
sem upraví. Pošleme noviny
zdarma každému, kdo si o ně
napíše, za bezpečné a pra
videlné doručení ovšem za
tím ještě nemůžeme ručit.

Milí čtenáři a spolupracovníci
Práva lidu, drazí přátelé!
Rozhodlijsmeseletoskekroku, který
jsme vlastně chtěli podniknout už
leckdy v minulosti, ale nějak se nám
k němu nedostávalo odvahy: Ne
čekejte prosím od nás žádné vánoční
a novoroční lístky, žádné

|90
Přejeme Vám raději už dnes touto
cestou pěkné a poklidné svátky vá
noční a hlavně hodně zdraví, síly
a ničím neotřesitelné naděje do no
vého roku a nového desetiletí.
Pokud nám napíšete a popřejete, bude
me se z toho upřímné těšit, ale Vy se
prosím nezlobte, že tentokrát neodpo
víme.
Doby jsou nesmírně rušné - a jsme tomu
rádi Pro nás to ale znamená, že po
třebujeme každou volnou hodinu pro
práci ve prospěch naší věci společné.

A pro stejný dobrý účel potřebujeme
i každou marku, každý dolar, který by
chom v dobách normálních, poklidných
vynaložili na známky. Za ušetřené pe
níze raději pošleme ještě více výtisků
tam, kde na ně netrpělivě čekají - do
Československa.
Pokud by někdo z Vás chtěl našeho pří
kladu následovat - ne z pohodlnosti
a už vůbec ne ze skrblictví -, jistě najde
vhodný způsob, jak vydat ušetřené pe
níze účelněji, lidštěji. Je kolem nás, zel,
všude hodně neštěstí, všude dosti těch,
kteří potřebují naši pomocnou ruku Kaž
dý zná nějaký ten .sodálni případ" ne
zaviněné nouze - ve svobodném světě
i doma v Československu S pocitem,
že jste pomohli bližním, kteří to potřebují,
prožijete svátky nejšťastnéji.
Peníze nejsou všechno. Leckdy ale šek
aspoň na deset dolarů anebo dvacetimarková bankovka v obálce mohou
nejen zcela konkrétně pomoci, ale navíc
také vrátit nešťastným víru v solidaritu
slušných lidí.

A pokud nikoho potřebného osobně ne
znáte, seznámíme Vás rádi aspoň s dvě
ma případy, o kterých jsme se dočetli
v exilovém krajanském tisku.
* Český exulant Strnad, otec dvou dě
tí, našel v americkém Coloradu za
městnání jako řidič dálkového nákladaku. Letos 28.kvétna se náhle skácel nad
volantem; než ho převezli do nemocnice,
podlehl srdečnímu záchvatu. Pojištěn
nebyl, pracoval u firmy teprve krátkou
dobu Paní Strnadové je rozhodnuta se
postarat o sebe i o čtyřletou dcerku
a _ devítiměsíčniho chlapečka. Není
ovšem lehké najít zaměstnání,pň kterém
by se mohla starat o dvě male děti. Pří
buzné ani přátele Strnadovi na Západě
nemají.
Pokud i Vám někdy v těžké situaci cizí
lidé pomohli, pomozte nyní Vy rodině,
která se bez vlastní viny octla v bezvý
chodném postavení. Šeky či bankovky
je možno zaslat na adresu: Czechoslovak Club of Colorado, 894 South Flamingo Court, Denver, CO 80222, USA,
s poznámkou Jor Mrs.Dana Strnaď.

* Jan a Radka Zmekovi žijí v Arizoně.
Jan onemocněl před dvěma lety leuké
mií. lékaň mu dali naději nanejvýš na tn
roky života. Těžké pomyšlení pro člově
ka, Kterému je teprve 28. Pomoci by mohl
vhodný dárce kostní dřeni. Byl nalezen.
Pak se však Zmekovi dozvěděli, že
transplantace stoji v USA neuvěřitelných
145 tisíc dolarů Neptejte se jak, avšak
mladým manželům se takřka zázračně
- za pomoci dobrých lidí, církví, novin,
rozhlasu a televize - podařilo na tento
účel shromáždit rovných 100 tisíc dolarů
Získat ten .malý zbytek" - ještě 45 tisíc,
ovšem bude mimořádně těžké. Leda, že
bychom spojili síly. Jako jednotlivci jsme
slabí, když se ale dáme dohromady, do
kážeme moc.
Kdo pomoci chce a pomoci může - a pro
koho humanita a láska k bližnímu ne
jsou jen líbivá hesla, ten snad pomyslí
na to, že pětiměsíční Janička Zmeková
v Arizoně by neměla vyrůstat bez táty.
Adresa: Mrs.Radka Zrnek, 1800 S.Panteno, 4F-1036, Tucson, AZ 85710, USA.
Společně to dokážeme! Přejeme Vám
štastné a veselé svátky.
Srdečně Vaše
PRÁVO UDU

anketa
Před vstupem do nového dese
tiletí obrací se Právo lidu na své
čtenáře s prosbou o krátkou, vý
stižnou (a také čitelnou) odpo
věď na tuto otázku:

Nač myslíte,
več doufáte
a čeho se obáváte
na prahu 9O.let?
Odpovědi zašlete pokud možno na
korespondenčním lístku - není však
podmínkou - nejpozději do 31.pro
sí nce 1989 na adresu: PÓL-VERLAG
e.V., Postfach 13 09 31, D-5600
Wuppertal 1. Podepisujte se čitelně
křestním jménem
i
příjmením
a uveďte bydliště.

DĚKUJEME
V uplynulých měsících se zase sešlo mnoho dobrovolných darů na tiskový fond
Práva lidu. V srpnu, záři a říjnu nám přispěli následující čtenáři a čtenářky:
V Německu: J.Aurednik, J.B., W.Jáger, B.Kroulik a J.Skrovný; v Rakousku: B Burdk, J.Holman a dr.R.Krupička; ve Švýcarsku: dr.H Arend, M.Bohm, E.Čandík,
Z.Felgr, V.Frank. Z.Halda, F.Jenka, R.Kabelík, J.KrumphansI, J.Kysela, V.Reisner,
J Talíř, dr.J.Tichý, M.Vanžura, Y.Vattovaz, E.Vit, Z.Vondráček a H.Weyermann; ve
Velké Británii: M.MiessIer. ve Francii: O.Haselman; v Nizozemí: J.Bláhová;
v Norsku: dr.F.Gregor; ve Švédsku: S.Balas; v Izraeli: P.S.Peleg; ve Spojených
státech: K.Bena O.Hálek, M.Halouzka,dr.M.Kemer.dr.E.Kohák, J.Kohout, V Korda,
M.Spáčil(4x), M.Špička, C.Zázvorková a zemská organizace Čs.sodálnidemokrade
v USA; v Kanadě: O Doležel a F.Zemánek; v Austrálii: B.Mician, V.Sklenář
a Z.Slavík. Všem 48 dárcům srdečně děkujeme za účinnou pomoc Právu lidul

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 prémií. Kromě toho získávám právo inzerovat
bezplatně v rubrikách „Práci hledají“, „Kdo pomůže?“, „Kdo zná adresu?“ nebo „Seznámení“.
Na jiné druhy inzerce (včetně komerčních reklam) ml bude poskytnuta 30procentní sleva.
První předplatné - a případný dar
na tiskový fond -

Q přikládám v hotovosti

PŘEDPLATNÉ na příští rok činí v Evropě 24 DEM, va všech mimoevropských zemích
(Individuální doručování leteckoupoštou) protihodnotu 15 US dolarů v kterékoliv měné;
aktuální přepočty sdělí na požádání každá banka. Pokud posíláte šeky, vypisujte je
na POL-VERLAG/Právo lidu. Děkujeme Vám.

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

Jméno:
Adresa:

□ poukázal jsem poštovní slo
ženkou

Datum

Podpis

Vyplňte prosím čitelně a pošlete na adresu:
POL-Verlag, Postfach 130931, D-5600 Wuppertal 1

