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Otázka
důvěry
Prchají lidé dovnitř nebo ven? Jednodu
chá, avšak klíčová otázka, chceme-li po
soudit stav té které spoečnosti.

V prvních dvou desetiletích své sa
mostatné existence nepatřilo Českoslo
vensko mezi země, z nichž se prchá.
Naopak, republika poskytovala velkoryse
azyl pronásledovaným, často i trvalou
a úplnou integraci. Hned po první světo
vé válce přijal mladý stát značný počet
exulantů z Ruska, později slušně a hu
mánně pomohl uprchlíkům z nacistické
ho Německa i z Rakouska.

Na počátku sedmdesátých let slíbili ně
mečtí sociální demokraté voličům „modré
nebe nad Porúřím'; slib dodrželi. Spektakulární úspěchy známe také například
z Británie: pověstná londýnská mlha byla
donucena k ústupu, do Temže se na
vrátili pstruzi.

U nás v těchto souvislostech nepůjde ani
tak o technické, ekonomické a ekologic
ké otázky, nýbrž v první řadě o politický
a psychologický problém důvěry - či spí
še jistoty -, že započatý proces demo
kratických změn je trvalý, nezvratný. Jen
stabilní demokracie umožní zdravý vývoj,
jen prosperující ekonomika vytváří do
statečné prostředky, aby mohla financo
vat I nejnáročnější programy k ozdravení
životního prostředí.
Byli jsme v uplynulých dvou měsících ně
kolikrát svědky, že síly označované do
ma právem za „temné" dokáží zmanipulovat ve svůj prospěch cokoli, a to zce
la bez skrupuli. Umělou kampaň kolem
tzv. „omluvy za odsun“ vyvolaly tyto síly
stejně dovedně, jako uměly využit něk
terých průvodních jevů prezidentské ná
stupní amnestie.

Trend se obrátil po Mnichovu 1938. Už
nemohli jiní hledat ochranu a útočiště
u nás, ted museli naši vlastní občané
unikat před hrozícím pronásledováním
do svobodných zemí, anebo proto, aby Také určité obavy z možnosti komunis
mohli pokračovat v aktivním boji proti fa tického puče se čas od času vynořují;
naposledy masivně koncem ledna.
šismu.
d té doby uplynulo více než 51
Především ovšem nelze přehlédnout, že
let. Už asi nikdo nikdy spolehlivě hlavní nápor šeptandy, provokací a po
nespočítá, jak ohromná ztráta tměšilé propagandy z reakčnich komu
krve, mozků i rukou za ten čas postihla
nistických pozic je i nadále veden proti
naši zemi. V letech 1938-39, 1948-49,
občanským fórům, a to nejen ústředně,
1968-69 se uprchlické vlny vzedmuly celostátně, ale především také v regio
nejvýše, od konce sedmdesátých let lze
nálním a místním měřítku. Tato propa
zaznamenat drenáž méně dramatickou,
ganda nachází určitou odezvu ve veřej
zato však permanentní, neustávající.
ném mínění především tam. kde si něk
Je smutné dovídat se, že ani něžná re teří činovnici občanských lór skutečné
voluce nedokázala zcela zastavit toto počínají nešikovně, autoritářský, nekom
krvácení. Stále ještě přicházejí do Ra petentně, kde se dopuštějí politických
kouska, do Německa a do jiných zá chyb. Vedle normálního „lidského fakto
ru" k tomu jistě přispívá i (pochopitelná)
padních zemi noví uprchlíci také od nás,
i když jich je podstatně méně než třeba improvizovanost celé konstrukce OF, ne
z NOR a z jiných zemí střední a východní vyjasněnost výhledů a vágnost, vesměs
Evropy. Opouštějí zemi, která potřebuje tedy nedostatky, které si dobře uvědo
mují i vedoucí osobnosti Občanského fókaždou ruku k dilu obnovy.
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pouštějí ji navzdory faktu, že už
je na Západě nikdo neuvítá
s otevřenou náručí, že jejich
naděje na azyl jsou naprosto nulové
a také šance na vystěhování do zámoří
mizivě nepatrné. Nedokáže je odradit ani
skutečnost, že je nejen neočekávají po
hodlné penziony, nýbrž že už i tábory ja
ko Traiskirchen je odmítají přijímat.

ra, jak ukázalo známé vystoupení Petra
Pitharta na 2.sněmu koordinačního cen
tra OF 6.ledna.
bčanské fórum spolu s Verejnosťou proti násiliu ovšem
nesly, nesou a nejméně do vo
leb nadále ponesou hlavní zátěž přemě
ny čs.společnosti v pluralitní demokracii.
Nezapomínejme ani na okamžik, že OF
a VPN jsou dodnes jedinou silou v zemi,
před níž mají poražené, ne však doraže
né kohorty totalitního režimu skutečný
respekt. KSČ se obává Občanského fó
ra, naproti tomu jí vůbec nenahání strach
osmdesát nových .politických stran",
z nichž se devět desetin nejpozději do
šesti měsíců opět vypaří. Bujení trpasli
čích sekupení jim naopak náramně vyho
vuje. Nikdo nedementoval zprávy západ
ních agentur, že se krizový štáb KSČ
usnesl už 26.listopadu .podpořit vytvoře
ní co nejširšího spektra menších politic
kých stran nalevo od Občanského fóra",
s pochopitelným cílem roztříštění demo
kratických sil a účinného oslabeni
Občanského fóra.
bnovená čs.sociálni demokracie
doma přijala na konferenci zá
stupců krajů, která se konala
13.ledna v Praze, důležité usnesení.
Praví se v něm: „Jsme součástí široké
demokratické koalice Občanského fóra
a Veřejnosti proti násiliu. Spolu s nimi
a v jejich řadách chceme dokončit revo
luční změnu od totalitní k občanské spo
lečnosti pluralitní demokracie. Strana po
čítá s touto cestou i ve volbách. Tento
postoj je plně slučitelný s ideovou a or
ganizační výstavbou sociální demo
kracie."
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Prozíravá slova, klerá historie jednou
ocení. Ještě totiž není vyhráno. Hydra to
tality sice utrpěla těžký šok, ale rychle jí
narůstají nové hlavy. Definitivně porazit ji
lze pouze spolu s Občanským fórem
a VPN, ne bez nich, už vůbec ne proti
nim.
A teprve stabilní demokracie, zabez
pečený systém občanských práv a svo
bod povede k tomu, že obyvatelé repub
liky už nebudou pošilhávat po zemích
blízkých a vzdálených, nýbrž rádi a ze
svobodného rozhodnuti prožijí své životy
tam, kde jsou doma.

Než po těchto lidech hodíme zlými slovy
a pejorativními nálepkami, vyslechněme
si pohnutky aspoň jednoho z nich. Na
psal nám:

Čs.sociálni demokracie. 140 výročí na
rození Tomáše Masaryka 7.března
oslavili svobodně nejen Češi a Slováci
v zahraničí, ale poprvé opět občané té
republiky, jejímž byl zakladatelem a du
chovním učitelem. Státy se udržují těmi
Ideály, jimž vděčí za svůj vznik - tato
Masarykova slova sl dnes připomínáme
především.
Foto: archiv Práva lidu

Učme se umění nemožného

„...Důvodů k odchodu mám nejméně ti
síc, ale jenom ve stručnosti: jsem antiko
munista. Kdekoliv na světě se komunis
mus chopil moci, zanechal po svém od
chodu ze scény zemi v různém stupni
devastace. Pomineme-li ostatní ne ne
podstatné problémy, u nás v ČSR je na
tom určitě nejhůře životní prostředí. Ně
jak se poslední dobou ani já, ani moje
žena nemůžeme srovnat se špínou, ne
pořádkem,
rozkopanými
silnicemi
a chodníky, především ale s čím dál hor
ším ovzduším. Již téměř každý čtvrtý
člověk umírá na nádorové onemocněni,
máme jedno z nejnižšich průměrných ži
votních očekáváni v Evropě. Navíc - a to
je náš hlavní subjektivní důvod - se u na
ší čtyřleté dcerky začíná čím dál více pro
jevovat průdušková alergie. Je údajně
začínající astmatička..."

Masaryk zakládal politiku na mravnosti. Zkusme v nové době novým způsobem
obnovit toto pojetí politiky. Učme sami sebe i druhé, že politika by měla být výra
zem touhy přispět ke štěstí obce, a nikoli potřeby obec podvést nebo ji znásilnit.
Učme sami sebe i druhé, že politika nemusí být jen uměním možného, zvlášť
pokud se tím myslí umění spekulací, kalkulací, intrik, tajných dohod a pragmatic
kého manévrování, ale může být i uměním nemožného, totiž uměním udělat
lepšími sebe i svět.
Nedopusťme, aby pod vznešeným hávem touhy sloužit věcem obecným roz
kvetla opět jen touha posloužit každý sám sobě. Ted už opravdu nejde o to,
která strana, klub á skupina zvítězí ve volbách. Ted" jde o to. aby v nich zvítězili
- bez ohledu na své legitimace - ti mravně, občansky, politicky i odborně nejlep
ší z nás. Budoucí politika i prestiž našeho státu bude záviset na tom, jaké
osobnosti si vybereme a posléze zvolíme do svých zastupitelských sborů.
Možná se ptáte, o jaké republice snim. Odpovím vám: O republice samostatné,
svobodné, demokratické, o republice hospodářsky prosperující a zároveň so
ciálně spravedlivé, zkrátka o republice lidské, která slouží člověku a proto má
naději, že i člověk poslouží jí. O republice všestranně vzdělaných lidí, protože
bez nich nelze řešit žádný z našich problémů. Lidských, ekonomických, ekolo
gických. sociálních i politických.
VÁCLA V HA VEL

pustit zemi a zase se do ní svo
bodně vrátit patří k základním
lidským právům. Určitá kvóta vy
stěhovalectví je normální a běžná v kaž
dé civilizované zemi. Brzy i z Českoslo
venska bude možno se zcela legálně vystěhovávat podobně, jako se vystěhovává ročně určitý počet Angličanů z Britá
nie, Holandanů z Nizozemí, španělů ze
Španělska. K odchodům ilegálním tedy
už opravdu není důvod.
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Každý odchod, ať už divoký či orga
nizovaný, legální či ilegální ovšem řeší
nanejvýš individuální situaci jedné osoby
či rodiny. Řešení pro milióny, jediné
možné, spočívá v šanci, že se v relativ
ně krátké době podaří učinit republiku
opět zemí obyvatelnou a přívětivou, a to
ve všech krajích, okresech a místech bez
výjimky.

PRVNÍ PREZIDENT Československé re
publiky při novoročním rozhlasovém
projevu před pětapadesáti lety... Po
dlouhá desetiletí byla u nás památka
T.G.M. špiněna režlmní propagandou,
násilně umlčována. Ještě v nepříliš
vzdáleném čase - 14.zéří 1987 - odstra
nila Státní bezpečnost z prezidentova
hrobu v Lánech věnec Charty 77 a kytici

Z novoročního projevu prezidenta československé republiky

VELKÁ JE ZEM
ŠPLOUCHÁ NA NI VODA
COJE VŠAK NEJVĚTŠÍ
CO JE VŠAK NEJVĚTŠÍ
TA LIDSKÁ SVOBODA
Jaroslav Hůlka
Kresba Jiřího Kargera
(Vydal Klub československé kultury v Los Angeles)

Aby se to nepletlo,

Zájemce o vstup

upozorňujeme čtenáře, že si nemohou na
adrese Práva lidu v Praze objednat .exilo
vé" neboli zahraniční Právo lidu, které bude
počínaje příštím číslem vycházet pod ná
zvem .PÓL - revue bez hranic'.

do čs.sociálni demokracie upozorňujeme,
že si pnhlášky do dbmác/strany mohou vy
žádat u ústředního přípravného výboru
strany na adrese Hybernská 7, CS-110 00
Praha 1. telefon (02) 23 69 436. Tajemní
kem ÚPV Čs.soc. dem v Praze je Václav
Wágner.
Pnhlášky do zahraniční čs.sociálni demo
kracie je možno i nadále dostat na adrese
Pol-Veriag e.V., Postfach 13 09 31. D-5600
Wuppertal 1.

Právě tak nelze abonovat .domácí' Právo
lidu ve Wuppertalu.
.PÓL - revui bez hranic' s přílohou zahra
ničního Práva lidu lze jako doposud abono
vat pouze na adrese Pol-Verlag e.V.
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VČeskoslovenskuavexilu
Pár měsíců se dýchá v Československu volněji, nadšení ovšem po
malu opadává, a mnozí s údivem zjišťují, že se bude muset praco
vat víc a lip, že některé ceny porostou, že bez Iniciativy bude těžké
dostat se dopředu. Bude také třeba brát ohled na názory jiných
a podvolit se většině. Vlna lidového nadšení vynesla vzhůru dosud
umlčované, nepohodlné odborníky - a také lidové tribuny, kteří vy
jadřují přesvědčení většiny. A víry zdvihly ze dna I pořádnou dávku
kalu, která teď tvoří špinavou pěnu na hladině.
Většina této pěny se zase rozplyne
a klesne ke dnu jako kal, různí konjukturální křiklouni se ale zřejmě udrží.
Ovládají jen jeden trik: jak se dostat ke
korytu. Ten však ovládají znamenitě.
Návštěvník z vymydleného, učesané
ho Západu se diví, že si lidé v Česko
slovensku už zřejmě zvykli na špínu.
Ledacos není k dostání, košťata a kbe
líky na vodu však jsou - jen se jich ne
má kdo ujmout. Protivné slovo .brigá
da“ dokonale znechutilo činnost, která
se kdysi jmenovala svépomoc. Právě
touhle svépomocí si často sokolové
vystavěli sokolovny, okrašlovací spol
ky zasadily stromky a na jaře natřely
lavičky, sportovní kluby si zřizovaly
hřiště a stavěly tribuny a kabiny.
A vesničanům nikdo nemusel při
pomínat, aby se postarali i o kus silni
ce před vlastní chalupou.
Snad to nejhorší, co stalinisté a neostalinisté provedli našemu národu, je
to, že mu naočkovali odpor k iniciati
vě.
Jen pozvolna si lidé budou zvykat na
to, že především se každý musí po
starat sám o sebe. A že musí podnikat

Zvoníček má strach. .Možná se sami ro
zejdou", řekl před chvíli, a to je všem těm
hle Zvoníčkům podobný. Když máme od
fabriky cvičení, to je hrdina. Uniforma přešitá na míru. A nejlepši střelec jednotky. Kvů
li tobě se budou rozcházet, to víš že jo.
Franta si popotáhl opasek a uplivl na dlaž
bu. Jo hochu, k nám můžou jenom pořád
ný chlapi.

.Jen aby neházeli zápalný flašky,' pípl Zvo
níček .Viděls to v televizi?Z toho Soulu?"
.Možná něco hoděj,' řekl Franta radostně.
Pár flašek by konečně přiletět mohlo. Už
kvůli Zvoníčkovi. A aby měl člověk aspoň
nějaký důvod jim zvalchovat hřbety. Tak
hle...
.Já dneska patřím do postele,' řekl Zvoní
ček stísněné. .Leze na mě chřipka nebo
co."
Podívejme se, chřipka. Pochodovat v prů
vodu, to seš frajer, ale když máš bránit vy
moženosti, tak najednou chřipka. Jsem já
snad velitel, abych tě pouštěl domů? Ale
těch sedm stovek pak vezme rád, hrdina
Zvoníček.
První ruce položily k pomníku první květiny.
Franta dostal chutná cigaretu, jenže kolem
nikdo nekouřil. Nevěřícně zakroutil hlavou.
To je hrozný, stará bába, sotva se vleče
a přijde sem provokovat. To je pugét bratru
tak za stovku, to přinejmenším, ale určitě
mezi jinýma bábama kňourá nad malým
důchodem. Další bába, a mladý, ty aby tu
hlavně nechyběli. Místo aby študovali, ne
chají se zneužívat. Že se jim chce ty kytky
kupovat, tolik penězi, a zbytečně, stejně se
to za chvíli spláchne vodou. Mládež holt
nevi, co s prachama, a za to můžou ty rodi
če. Já dostával pětku na týden a bylo po
legráckách. I když tenkrát se za tu pětku
dal koupit pugét...
.Franto, koukni, už jdou na něh vypískl
Zvoniček.
Však my půjdem taky. Nikdo nesmí stát
stranou, když jde o zachování těch principů
a vůbec, co chtějí, nemáme snad co jist?
Studenti, a takhle blbí! Jestlipak jim to stálo
za to. No a je po kytičkách - nějak jim to
blbě stříká - ted už je to dobrý, no a vidíte,
chuligáni, do rána neuschnete. A kruci, kru
ci, to byla slupka, to bylo vošklivý. Radši na
to nekoukat. Kdyby je ale doma pořádně
řezali rodiče, tak nemuseli takhle dopad
nout, to je jistá věc.
Uslyšel povel a zvedl před sebe štít Zvoní
ček je celý zelený. Ale nám neuteče ani
myš. Nemáte sem chodit, chytrolini, v te

a riskovat. Bude si také muset zvyk
nout nezávidět těm, kteří se iniciativností, pílí a houževnatostí dostanou
k většímu kusu koláče. Mít poctivě na
byty majetek není důvod ke studu.
V Československu se bydlí špatně, ale
lacino. Má-li se bydlet lip, bude to stát
víc. A to se týká i veřejné dopravy, cen
knih a časopisů, leckterých potravin a koneckonců i zdravotnictví. Na ško
lách všech stupňů se budou muset víc
snažit jak žáci a studenti, tak i učitelé.
Nebo neobstojíme v ostré mezinárodní
konkurenci. Maturanti a vysokoškoláci
z československá, kteří přicházejí na
Západ, jsou často nedokonale připra
veni ke studiu na zdejších vysokých
školách.
ávan svěžího vzduchu rozhýbal
i řady exilu. Teď se ukáže, kdo
to myslel vážně s tím vrácením
do vlasti a kdo se skutečně bude
žit vrátit domů. A ukáže se ovšem ta
ké, jak vážně byla myšlena výzva
z Prahy a Bratislavy, aby se političtí
emigranti vrátili aspoň na Čas do vlasti
a pomohli tam, kde je toho zapotřebí
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levizi je seriál. A dobrej. Kdepak paninko,
to by mohl říkat každej, že bydlí támhle ve
Vinohradský a že si byl jenom nakoupit.
.Jen aby nezačali házet dlažebníma kostkama", řekl Zvoníček. .Viděl jsi to v televi
zi? V tom Amsterodamu?"
.Ty máš starosti," odvětil Franta a spravilo
mu to náladu.
Málo platný, my z fabrik jsme přece jenom
sia. Tady je to vidět. Ta jednota. A rozvra
cet si nenecháme, člověk si musí říct, že
to dělá taky pro svý děti. Dneska blbnou
s kytičkama a zítra se nechají zneužívat
k něčemu horšímu.
A někdo ty vymoženosti bránit musí Hlav
ně jestli tu není někdo od nás z ulice. Nemusej o člověku vědět všecko.
.Nějakej chlápek tam řeční," řekl Zvoniček
stísněně.
. Však mu brzo zavřou hubu".
A taky že jo. už dořečnil. Málo platný, ti
kluci jsou vostrý jako břitvy, radost na ně
pohledět. A taky jsou mladý, žejo. Ale ško
da toho seriálu v televizi. Poslední díl.
A opakovat to budou zase kdovfkdy a... TO
NENÍ MOŽNÝ!
Franta se opřel o Zvoníčka. Nohy měl z va
tyOd pomníku vlekli Alenu. To je ta její modrá
bunda, cosi dala před vánoci šit. Dva ji
vlekH a třetí ji mlátil po zádech. Křičela. Pak
zahlédl její obličej.
Zvoniček ho zatahal za rukáv. .Tobě je
špatně?"
Není to ani týden, co ji pozoroval u večeře
a řkal si, kdyby mu tak dceru přepadli chu
ligáni, co by s nima provedl. Jednomu do
zubů, druhýmu kopanec do břicha, zmrza
čit je všechny nadosmrti, i kdyby jich bylo
deset.
Spadla jim na chodník. Ten třetí do ni kopl.
Hlasitě zasténal.
.Frantovi je špatněl’ hlásil Zvoniček.
Stačí jedno kopnutí přesně do ledviny, jak
to povídal instruktor, a z člověka je mrzák.
Nebo do páteře. Jsou tři. Copak musejí
takhle vostře? Udělal dva kroky dopředu,
ale- hned se vrátil. Jsou jak sršni. Ještě by
člověka zamordovali.
.Drž te se v řadě!’ uslyšel velitelský pokyn.
Třeba by si to ti kluci dali vysvětlit. Kdyby
jim řekl: kluci, tohle je přece moje holka,
a já jsem tady taky... a co tady Alena vů
bec dělá, tele jedno? Copak nic neví?
A stará ji taky nic neřekne.
Domů se dostal před půlnocí. Hodně dlou
ho se bál odemknout. Radši na to ne
myslet. Člověk dítě vypiplá, peněz do toho

a kde mohou pomoci: zatím si totiž
v Československu nikdo nelámal hla
vu tím, kde by měli vracející se emi
granti se svými rodinami bydlet...
Na Západě se jako houby po dešti za
čala — bůhví proč - objevovat .Občan
ská fóra". A v některých případech se
v jejich čele náhle objevily problema
tické osoby, které by při jakýchkoli vol
bách nutně propadly. Zároveň se vyro
jila mračna upravenců - těch, kteří za
platili Husákovi valutové výkupné, jez
dili do znormalizovaného Českoslo
venska a politickému exilu se vyhýbali,
aby si režim neostalinistů nepohněvali. Teď jsou z nich náhle ryzí demokra
té a už nahlas uvažuji o tom, že valu
ty, které daly Husákovi, by jim Havel
měl vrátit. A chtějí nazpátek českoslo
venské státní občanství, kterého se za
drahé peníze zbavili.
Existuje-li aspoň minimální dějinná
spravedlnost, pak se jim valutové vý
kupné nevrátí - a za obnovení česko
slovenského občanství by měli za
platit. Mohli-li zaplatit Husákovi za to,
že přestali být Čechoslováky, měli by
Havlovi zaplatit aspoň stejně tolik, aby
se zase mezi Čechoslováky vrátili.
•Rok není příliš dlouhá doba má-li dojít
k vytvoření předpokladů pro zdravý
hospodářský, politický a kulturní roz
voj. Přesto je zřejmé, že se bude moci
sna
1/.listopadu 1990 v Československu
bilancovat - a že bilance dopadne
převážně dobře. Na tom nic nezmění
brzdící snahy zbytků stalinistů, karié
risté, upravenci a jiné temné síly.

ANTONÍN MĚŠŤAN

vrazi, a potom tohle. A ze školy ji vyrážej,
to je jasná věc. Ale jenom af je zdravá,
kristapána, zdrávi na prvním místě. Taky
nejsme se starou študovaný.
Alena seděla v kuchyni jen ve spodním
prádle a matka ji něčím natírala obrovské
modřiny. .Máš něco zlomenýho?“ zeptal
se.
Zavrtěla hlavou. Ještě se chvěla.
.Nechali je stát v mrazu. ’ řekla manželka.
Vyndal z chladničky pivo a naráz ho vypil.
Padl do křesla. .Takže tu Jugoslávii mi na
závodním výboru škrtnou. “
Jt to jako proč?' zeptala se žena.
.Že se tak blbě ptáš. Určitě ji legitimovali.
Ted to odneseme všichni,' řekl vztekle
a zapálil si.
.Já jsem u sebe občanku neměla,' ozvala
se dcera přes jektající zuby, Jenom legitku
do knihovny, ale ta nebyla moje, tu si u mě
loni zapomněla Renata.'
Mávl rukou. .Všechno zjistěj. A co ta Re
nata?'
.Ta je s rodičema ve Francii. Už pátej mě
síc.'
.Svoje jméno jsi jim neřekla?"
.Neřekla.'
Přemýšlel. Dokouřil. Vstal a pohladil dceru
po hlavě. Sel se vyčurat. Vyčistil si zuby.
Nasypal rybičkám. Sel do kuchyně. Pohla
dil dceru po hlavě.
.Nechceš něco pojíst?' zeptala se manžel
ka.
Seřídil v pokoji hodiny. Připravil si manšestráky na ráno. Zalil fíkus. Sel do kuchy
ně a pohladil dceru po hlavě. Utáhl šroubek
u kliky do koupelny. Sebral ze země slupku
od brambor. Pohladil dceru po hlavě.
.Dívala ses na seriál?' zeptal se manželky.
. Trošku jsem u toho žehlila,' řekla.
.Musíš mi to vyprávět,“ řekl.

PAVEL VERNER

Watergate na Dunaji
JÓZSEF VĚGVÁRI, 47, je major maďarské
statni bezpečnosti. Před několika týdny se
musel uchýlit do hluboké ilegality, protože
mu jeho kolegové pohrozili, že .zajde bídně
jako krysa".

Důvod hněvu a hrozeb? Major Végvári vy
stoupil ve vysíláni 2 kanálu budapešťské
televize a tam vyjevil překvapeným divá
kům. že se v Madarsku stále ještě špehuje
opozice. Údajně rozpuštění estébád mají
i nadále plné ruce práce s odposlechy,
s otevíráním dopisů, se sledováním
funkcionářů nekomunistických stran.

BERLÍNSKÉ PRŮHLEDY
Foto: NAF dementi

Végvári předložil řadu neklamných důkazů
A to ovšem pohoršilo nejen jeho kolegy,
nýbrž neméně i vládnoucí .demokratické
socialisty’ Imreho Pozsgaye, na které
padá politická odpovědnost za pokračující
Uzlováni. Aféra totiž může mít značný vliv
na výsledky parlamentních voleb. A ty se
mají v Madarsku konat už 25. března.
MIHÁLYTÓTH

0 TISKU DOMÁCÍM
Lidé žijící v emigraci někdy po dlouhé roky nevzali do ru
ky žádný ze zmanipulovaných domácích časopisů, žád
né zglajchšaltované noviny. Přesto se vědělo, že jsou
určité rozdíly v kvalitě čs. sdělovacích prostředků. Neje
den exulant měl předplacený Mladý svět, protože ten se
.dal číst" i v dobách nejtemnějších; protipól tvořila zejmé
na Tribuna svou fašistoidní tendencí a chatrnou pro
fesionalitou.
Ten čas už minul. Ted je pravidlem, že se
v Československu ,dá číst“ aspoň co do
obsahu takřka vše. Však to také čtenáři ho
norují; už v osm ráno bývá u stánků vypro
dáno dokonce i Rudé právo, jež už ne
vychází ve světovém formátu, a také Prá
ce, kterou si dlouho lidé kupovali opravdu
jen z rozpaků, když nic lepšího nebylo.

Se zájmem znovu objevují domácí tisk také
mnozí emigranti, ať už na návštěvách do
ma anebo díky zásilkám odtamtud. Jakým
dojmem působí domácí tisk na lidi, kteří mu
odvykli deset, dvacet nebo dokonce čtyncet let?
Posudky se vcelku shodují v tom, že tech
nická kvalita čs.časopisecké a novinové
produkce (až na zcela malé výjimky) po
klesla na úroveň polygraficky podvyvinuté
země. Mizerná, občas sotva čitelná sazba,
halabala-zalomení, špatné, mazavé tiskové
barvy (made in USSR), papír pod psa.

Příjemně překvapuje po žurnalistické strán
ce zejména paleta nových titulů - např. Li
dové noviny, Fórum, Studentské listy. .Ve
formě" je ale opět také Mladý svět a z dení
ků - kromě tradičné dobré Lidové demo
kracie - nyní především Mladá fronta
a Svobodné slovo.
Čtenáře zhýčkaného západním tiskem pře
kvapuje určitá míra provinčnosti a naivity,
nedostatek přehledu a informovanosti, kte
ré se projevují zejména padáním na zadek
před celkem banálními západními jevy sot
va hodnými obdivu, zaklínáním se nej
různějšími společenskými modely apod.
Pokud pisatel skutečně zná zemi, jejíž vnit
řní uspořádáni nabízí Československu jako
vzor, nemůžeme proti tomu nic namítat, leč
neznalost z těchto doporučeni často čiší;
stačilo by zatelefonovat kterémukoliv z tisí
ců krajanů žijících v dotyčných zemích, aby
se během pěti minut vychytala aspoň ta
nejzákladnější nedorozumění.

Překvapuje, jak tuhý život mají některá ry
ze režimistická označení, která byla svého
času zvolena s politickým manipulativním
záměrem. Tak třeba dcdnes v ČSR málok
do píše o Evropském společenství, jak se
ta západoevropská integrace správné na-

zývá; do zkratky se pořád vkládá H coby
Hospodářské, i když někdejší EHS patří
dávné minulosti.

Samozřejmě se nadále píše o jakési NSR,
tedy o neexistujícím státě s údajným ná
zvem Německá spolková republika. Míně
na je vždy Spolková republika Německo,
ale takhle korektně to říká pouze pan pre
zident v novoročním projevu anebo píší ofi
ciální materiály Dienstbierova ministerstva.
Někdejší .největší a nejčtenější“ se vehe
mentně snaží o nápravu pokažené reputa
ce, leč i v drobnostech - když jednou třeba
chce být přívětivé vůči sociální demokracii
- dokáže nahromadit v jedné větě hned
několik nesmyslů. Oznámilo například před
časem, že obnovení Čs.sociální demo
kracie uvítal sám .dlouholetý předseda
SPD Helmut Schmidť.

Schmidt byl vynikající spolkový kancléř.
Předsedou strany nebyl nikdy, natož dlou
holetým. A obnovení soc.dem. strany
v ČSR nepozdravil on, nýbrž jeho mladý
jmenovec z tiskového oddělení SPD v Bon
nu...
Ale to bychom už asi žádali od komunistic
kých redaktorů příliš. Vlastním rešerším,
pečlivé dokumentaci, ověřování údajů
a jmen je nikdo neučil - Četku a TASS ne
bylo třeba ověřovat. Jim stačilo, když se
naučili dvě tři Leninovy říkánky o tisku coby
.kolektivním organizátorovi“; bez pra
covních návyků zodpovědného žurnalisty
se obešli.

Československý žurnalismus má nicméně
dobré šance. Až noviny a časopisy pře
stanou být nedostatkovým zbožím a za
vládne konkurence, pak nepochybně zmizí
z trhu leckteré tituly, které přežily uplynu
lých čtyřicet let pouze díky abnormální si
tuaci ve státě a společnosti.

Jako ostatní trhy, i ten tiskový se v Česko
slovensku jednoho dne nasytí. To už PNS
nebude mít monopol a u Stánků se nebu
dou ráno tvořit fronty, čtenář pak začne vy
bírat noviny a časopisy ne podle toho, co
zrovna na pultě zbude, ani nutné podle
ideologických klíčů; .orgány“ brzy ustoupí
nezávislým listům.
Nenamlouvejme si. že pak hlavním krité
riem bude jenom kvalita - to by třeba v Ně
mecku nesměli čtenáři Bildu mít stabilní po
četní převahu nad čtenán náročné FAZ ne
bo Suddeutsche Zeitung. Ale bude platit
svůj k svému - a paleta nabídky bude nato
lik široká, že uspokojí všechny zájemce.
Z redakční praxe dnes už vymizely obálky
s nezdaněnými příplatky za denunciace
a partajní .napalováky“. V budoucnu budou
prémie jen za výkon, za profesionalitu.
Dogmatikům a propagandistům z povolání
už v československé žurnalistice nikde
pšenice nepokvete.
JIŘÍ LOEWY

NADRAŽÍ STŘED se má konečně zase jmenovat Masarykovo. Pražáci ostatně
ignorovali zákazy nacistů i bolševiků a nikdy název .masaryčka“ zcela neodloži
li. Než ovšem nádraží dostane zpět své někdejší čestné jméno, mělo by zase
vypadat jako železniční stanice v hlavním městě vyspělé evropské země; dnes
ka spise připomíná ohavně zanedbanou kůlnu kdesi v SSSR.

V PRAZE byl v lednu ustaven přípravný vý
bor společnosti prof Karla Engliše. Své po
slání spatřuje v propagaci filozofických
a národohospodářských myšlenek tohoto
významného českého vědce přednáškami,
diskusemi i odbornými poradami Usilovat
bude rovněž o znovuvydání bohatého, ko
munisty potlačeného díla prof Engliše. Zá
jemci o práci v této společnosti se mohou
obrátit na adresu: Pavel Becke, Leninova
85. CS-160 00 Praha 6. telefon 36 30 43
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KRONIKA
(Stručný přehled události od uzávěr
ky k uzávěrce, bez nároku na úplnost
a vždy jen jednou větou.)

PL1/90
studentů
pražských
vysokých
škol,
čs.sociální demokracie ohlašuje obnoveni
své činnosti ♦ Parlament NDR ustavuje
vyšetřovací komisi, která se má zabývat
korupci, osobním obohacováním, zneužívá
ním moci a jinými delikty Honeckera, Mittaga a dalších funkcionářů * Nejvyšší sovět
SSSR přijímá po „prudké debatě" zákon
o ochraně soukromého vlastnictví.

20. čsstudentí se rozhoduji pro týdenní
stávku, v Praze demonstruje na Václav
ském náměstí 150 000 občanů, demonstra
ce probíhají také v Bratislavě, Ostravě,
Brně, Olomouci a dalších městech, na Slo
vensku vzniká občanská iniciativa Veřej
nost' proti násiliu. * Sovětský ministr zdra
votnictví Časov slibuje obyvatelstvu více lé
ků a zvýšení výroby preservativů. ♦
Rumunský despota Ceausescu prohlašuje
sjezd KSR za „epochální událost v tisícileté
historii", odmítá reformy a kritizuje změny
12. TASS označuje strženi berlínské zdi za v sousedních zemích.
.pozitivní skutečnost". * Madarský ministr
21. V Československu už stávkují téměř
zahraničí Hom na konferenci o spolupráci
všechny vysoké školy s více než 80 tisíci
italsko-madarsko-jugoslávské v Budapešti:
studenty, k stávce se připojují středo
Uvítali bychom účast Československa ♦
školáci; na Václavském náměstí demonst
Nepokoje v Moldávii jxskračují, sovětské
ruje 200 tisíc lidí, Václav Havel vysvětluje
úřady vysílají do Kišiněva zvláštní jednotky.
cíle Občanského fóra, žádá dstoupení dis
13. Takzvaná lidová komora NDR experi kreditované partajní špičkya ohlašuje manimentuje s demokracií: novým předsedou
festačni generální stávku na 27.listopad. *
parlamentu je v tajném hlasování zvolen
Tísněná východoněmecká SED zve opozici
předseda Zemědělské strany Maleuda. ♦
ke „kulatému stolu". ♦ V Budapešti prodává
Kancléř Kohl navštěvuje Osvětim a přejímá
demisi poslední obhájce projektu Gabna Lublínské katolické univerzitě čestný
číkovo-Nagymároš, ministr Lászlo Marothy.
doktorát ♦ Marxistické bojůvky v El Sal
22. V Bratislavě promlouvá zástupce Veřej
vadoru nastupují k široce založené ofenzí
nosti proti násiliu Milan Kňažko k stotisíco
vě proti vládním jednotkám.
vému davu demonstrantů, ve stejný den
14. Ladislav Adamec slibuje občanům vol a ve stejném městě stojí před soudem
nější cestování, mluvčí ministerstva zahra dr.Ján čamogurský, protože charakterizo
val Československo jako totalitní stát; de
ničí Maršík ale premiéra doplňuje v tom
smyslu, že nelze říci, kdy úlevy vstoupí monstrace pokračuji také v Praze, zatímco
v platnost. ♦ Italští komunisté by se rádi
v krajích a okresech nadále vládne aparát
KSč a plzeňské lidové milice požadují
jmenovali nějak jinak; strana vyzývá členy,
aby podávali návrhy. ♦ Gorbačovovi se jen
„tvrdý postoj". ♦ Politbyro bulharské KS
s potížemi daří zabránit parlamentní diskusi
ustavuje komisi, která má vyšetřit korupci
o vedoucí úloze KSSS.
za Živkovova režimu. ♦ SSSR chystá při
15. Bratislavský soud zprošťuje obžaloby jmout nový zákon o svobodě víry a svědo
mí, v jehož rámci má být znovu povolena
Hanu Ponickou, V Maňáka a A.Seleckého,
i ukrajinská katolická církev, zakázaná v ro
M Kusý dostává 8 měsíců podmínečně ♦
ce 1946.
Sovětské úřady prohlašují stávku horníků
vorkutské oblasti za nezákonnou. ♦ Ka23. Na Václavském náměstí se shrozaští poslanci vyzývají jednomyslné sovět mažduje rekordní počet 300 tisíc lidí, mezi
skou vládu, aby zastavila podzemní jader nimiž je značný počet dělníků, aby fjodponné pokusy u Semipalatinsku.
li požadavky studentů a Občanského fóra
16. Podle zprávy novin „Die Union" v Lip na radikální změny; vedoucí funkcionáři
armády varuji před „antisocialistickými si
sku jsou důkazy, že proti demonstracím
lami", totéž ani Miroslav Štěpán v ČKD Lov NDR měla být 9.října nasazena armáda
a udělen příkaz k ostré střelbě; dodnes ne komotiva-Sokolovo, je však po zásluze vy
ní jasné, kdo vlastně zabránil „čínskému ře pískán. ♦ Socialistická internacionála vyzý
šení“. ♦ Madarsko podalo členskou při vá ze svého zasedání v Ženevě čs.úřady,
hlášku do Evropské rady. ♦ Pražské vede aby se pn řešeni hluboké sj»lečenské kri
ní posílá Gorbačovovi frázovité poselství ze zdržely násilí a vyslovuje solidaritu de
o upevňováni socialismu; podle zprávy mokratickému hnuti. ♦ Východoněmecká
New York Times varovala Moskva Prahu, vláda posílá dalších 8000 estébákú („Sta
si") do výroby.
že reformy nelze dále zdržovat.
17. Na pokojnou pražskou demonstraci 24. Napětí v Československu vrcholí, Jakeš
po bouřlivé diskusi na ÚV KSČ konečně
studentů a občanů k 50.výročí 17.listopadu
1939 útočí na pražské Národní třídě jednot oznamuje, že on i ostatní členové předsed
ky Bezpečnosti a „červených baretů" s ne nictva dávají své funkce k dispozici; jásot je
bývalou brutalitou; počet raněných přesa však předčasný, protože vypadl jenom Ště
huje 150. ♦ Ve Varšavě strhují demonst pán, Zavadil a Lenárt, generálním tajemní
kem se stává Karel Urbánek. ♦ 14.sjezd
ranti šestimetrovou sochu krvavého Felikse
Dzierdzynského, zakladatele čeky. * Po Komunistické strany Rumunska volí Ceaudle zpráv amerických expertů trpí dodnes sesca znovu jednomyslně (jak jinak?) na
v čínském komunistickém gulagu na 50 mi pět dalších let Velkým konduktérem. ♦ Ma
ďarsko zakazuje s okamžitou platností
liónů vězňů.
soukromý vývoz jakýchkoliv potravin a po
18. Na pražské DÁMU vzniká první stávko
živatin.
vý výbor vysokoškoláků, v Realistickém di
25. V chrámu sv.Víta se koná velkolepá
vadle se scházejí ředitelé pražských scén
a usnášejí se. že jejich soubory večer ne pontifikální mše svátá u příležitosti kanoni
budou hrát; západní tiskové agentury ozna zace sv.Anežky české; odpolední manifes
tace Občanského fóra na Letenské pláni se
mují, že při potlačení páteční demonstrace
účastní nejméně 750 tisíc lidí; Václav Havel
zemřel student Martin Šmíd. * Více než
zdůraznil, že OF je hluboce zneklidněno
100 tisíc demonstrantů v Sofii požaduje
svobodné volby a konec komunistické dik personální sestavou nového vedení komu
tatury. ♦ Do západního Berlína a do Spol nistické strany. ♦ Východoněmecká SED
zaznamenává úbytek 200 tisíc soudruhů
kové republiky se valí proud pěti miliónů
z celkového počtu 2,3 miliónu členů strany;
návštěvníků z NDR.
70% vystoupivších jsou dělnici. * Zásobo
19. Režim vyvrací zprávy o údajné smrti vací situace v SSSR se dramaticky zhoršu
studenta Šmída, nicméně vývoj už nelze je i v (doposud preferovaných) centrech,
zastavit; v Činoherním klubu se ustavuje Moskvě a Leningradu; prakticky už nelze
Občanské fórum, vzniká koordinační výbor spolehlivě dostat na lístky žádnou ze zá
kladních potravin.

Listopad 1989

11. Téměř tři milióny obyvatel NOR pře
kračuji za jedinou sobotu hranice donedáv
na neprostupné a slaví grandiózní svátek
sbratřeni se západními krajany. ♦ Petar
Mladenov, nový šéf bulharské KS. prohla
šuje, že se jeho strana nevzdá „vedoucí
úlohy" ♦ Pianista a dirigent Vladimír Aškenazy. kyjevský rodák, hostuje poprvé po 26
letech v Moskvě; ještě nedávno řekl novi
nářům, že se toho jistě už nedožije.

26. Půlmiliónová demonstrace na Letné
a živý řetěz z Letné až na Pražský hrad
opět důrazně podporují požadavky OF,
v Bratislavě vyzývá Veřejnost proti násiliu
k účasti na zítřejší generální stávce, zá
stupci ÚV KSČ se scházejí s klubem Obro
da a shodují se na tom, že řešení krize mu
sí být výhradně nenásilné. ♦ Gorbačov pnjímá polského nekomunistického premiéra
Mazowieckého s protokolárně neobvyklými
poctami ve své pracovně a přeje mu „hoď
ně zdaru". * Frankfurter Allgemeine Zeitung, nejlepší deník SRN, věnuje svůj denní
sloupec prominentů - Karlu Urbánkovi;
zbytečná investice do „osobnosti" tak do
časného významu I
27. Generální stávky v ČSR se účastní
přes sedm miliónů občanů, zhruba polovi
na veškerého obyvatelstva; v červenomodrobíý tábor lidu se v poledne proměnila
ústřední náměstí téměř všech čs.měst. ♦
V Polsku dochází k dalšímu drastickému
zvýšení cen základních potravin ( zčásti na
péti-až šestinásobek), zlotý je devalvován
o 12 procent. ♦ Andrej Sacharov požaduje
zrušeni 6.článku sovětské ústavy, totiž
ustanovení o vedoucí úloze KSSS.

NÁRODNÍ TŘÍDA 17.11.89, tři minuty
před masakrem... Foto: Viktor Stoilov

28. Na setkání Václava Havla s Adamcem
je dohodnuto, že do 3. prosince bude na
vržena federální vláda v novém složeni,
29.listopadu předloží vláda Federálnímu

LETENSKÁ PLÁŇ
shromáždění návrh na vypuštění ústavních
článků o vedoucí úloze KSČ; studenti, dra.matičti umělci a výtvarníci stávkují dál. ♦
Polská vládni delegace v čele s premiérem
Mazowieckim navštěvuje Katyn, dějiště
hromadné vraždy polských důstojníků
popravčími četami zločinecké organizace
NKVD po sovětské okupaci východního
Polska v roce 1939 ♦ Spolkový kandéř
Kohl předkládá západoněmeckému parla
mentu program o deseti bodech, kterak
překonat umělé rozdělení Německa; So
ciálně demokratická strana Německa s pro
gramem souhlasí.
29. Československý parlament jedno
myslně - tedy také všemi hlasy poslanců
KSČ - ruší ústavní články o vedoucí úloze
komunistů. ♦ Nadia Comaneci, mnohoná
sobná rumunská olympionička v gymnasti
ce, uniká z říše Nikolaie Draculy do liberál
ní Budapešti a získává tam politický azyl. *
Mluvčí vlády NDR Meyer poprvé prohlašu
je. že návrh konfederace mezi oběma ně
meckými státy je nutno „odpovědně zkou
mat”.
30. Předsednictvo ÚV KSČ poukazuje na
potřebu „kritického přehodnocení" událostí
roku 1968, včetně okolností, za nichž došlo
k „vstupu armád pěti socialistických států“
na území ČSR; ředitel Prognostického
ústavu ČSAV Valtr Komárek uvádí na tis
kovce, že moc KSČ se zhroutila rychle, ale
zároveň existuje nebezpečí jejího rychlého
vzkříšení. * Polští komunisté se vzdávají
takzvané vedoucí úlohy strany ve společ
nosti ♦ Husák odmítá odejít, protože má
plnou prezidentskou výplatu zajištěnou až
do května 1990.

Prosinec 1989
1. Před parlamentní komisí vypovídají Ja
keš, Štěpán, Lorenc a další papaláši, že
s masakrem 17.listopadu neměli nic spo
lečného; předsednictvo ÚV KSČ zveřejňuje
návrh akčního programu strany, v němž se
„vstup“ vojsk v srpnu 1968 označuje za
„neopodstatněný a chybný“. ♦ Parlament
NDR, který si stále ještě říká „lidová komo
ra“, škrtá z ústavy ustanovení o vedoucí roli
SED. * Madarská republika chce svou
armádu zredukovat ještě jednou o čtvrtinu.
♦ Rudé právo považuje „dobu za zralou
pro řešeni problému pobytu sovětských
vojsk“ v ČSR.
2. V Praze dochází na slova Miloše Kopec
kého z roku 1987: ústřední výbor Svazu
českých dramatických umělců kolektivně
odstupuje; celostátní představenstvo „Ob
rody“ odsuzuje „stalinismus ve všech jeho
podobách“; po dvou desetiletích se obno
vuje Junák. ♦ Odstupuje kompletní politby
ro a ÚV SED; Honecker a jeho nejbližší vy
loučeni ze strany. Tisch a Mittag ve vazbě;
pátrání po Schalckovi-Golodkowském: re
voluce v NDR je zřejmě o stupeň méně
„sametová“ než ta pražská. * Gorbačov
varuje před „separatistickými tendencemi"
v baltských republikách SSSR.

3. Husák na Adamcův návrh odvolává ně
kolik dosavadních členů vlády a jmenuje na
jejich místa pár nových, takže na 15 z dva
ceti ministerských křesel i nadále sedí ko
munistické zadky; vlna protestůl ♦ Varšav
ský pakt, už jen z části komunistický, se
schází v Moskvě a o jednání vydává jen
pýticky tajnůstkářské komuniké. ♦ Na Vác
lavském náměstí požaduje 200 tisíc lidí de
misi Adamcova kabinetu.
4. „V řadách KSČ se aktivizují neostalinisté, kteří se snaží zachovat zkompromitova
ný aparát, zneužívají k tomu také řadu stát
ních instituci", konstatuje Občanské fórum,
k jehož podpoře se po sedmi dnech schází
na Václavském náměstí znovu nejméně
100 tisíc Pražanů; po padesáti letech po
prvé mohou čs.občané opět svobodně ces
tovat aspoň do Rakouska. ♦ Jelcin odha
duje, že to Gorbačov v Sovětském svazu

Foto: NAF dementi
potáhne nejdéle ještě jeden rok, než ho
smetou neúspěchy jeho tzv. perestrojky. ♦
Na východoněmeckého byvšího šéfa parta
je a státu Honeckera je uvalena vyšetřova
cí vazba; Miloš Jakeš se i nadále pohybuje
na svobodě a jx>bírá nezkrácený poslanec
ký plat.
5. Stále neodstoupivší prezident Husák
uděluje milost řadě osob, které mu ne
mohou být sympatické; premiér Adamec se
snaží v usilovných jednáních s OF, Obro
dou, socialisty a lidovci zachránit ze své
vlády, co se ještě zachránit dá; ministr vnit
ra rozhoduje odstranit část „ženijně-technických zátarasů" na vybraných úsecích
státních hranic s Rakouskem. ♦ NDR
oznamuje, že občané Spolkové republiky
už od Nového roku nebudou potřebovat
vstupní víza, také povinná směna odpadne
♦ Genscher jedná v Moskvě s Gorbačovem a ševardnadzem a ujišťuje je, že bu
doucí integrace NDR do společného celoněmeckého státu bude probíhat poklidně
v rámci celoevropského sjednocovaciho
procesu.

6. Ladislav Adamec si v rozhlasovém pro
jevu stěžuje na stupňované požadavky
opozice a hrozí demisí; Jakeš prostřednict
vím ČTK „odmítá politickou odpovědnost"
za události 17.listopadu; OF a VPN žádají
odvolání generálních prokurátorů a jejich
nahrazení odborníky bez stranické přísluš
nosti. ♦ Egon Krenz pod tlakem veřejného
mínění odstupuje z funkce předsedy státní
rady NDR. ♦ Univerzita v Sofii ruší povin
né zkoušky z marxismu-leninišmu.

hledný manévr, kteřý má zvýšit šance protikandidátů Adamce či Dubčeka proti Hav
lovi. ♦ Mezinárodni měnový fond chválí
polskou ekonomickou politiku, která prý za
znamenává první úspěchy v boji proti infla
ci ♦ Americký ministr Baker ujišťuje v Ber
líně zástupce obou německých států, že
USA podporují sjednocovaci proces v Ně
mecku.
13. Sovětský premiér Ryškov navrhuje ra
dikální reformu RVHP, aby zabránil pokra
čujícímu rozkladu organizace. * Bulharská
KS vylučuje ze svých řad Todora Žvkova
a další bývalé hodnostáře. * Vasíl Bílak
má být obžalován z velezrady („pozvání
vojsk") a z korupčních čachrů.
14. Zástupci OF a politických stran trvají na
tom. aby prezidenta zvolil (ve shodě s ústa
vou) parlament; kandidátem má být „bez
partijní Čech", čímž Adamcovy a Dubčekovy šance klesají na nulu. * NDR ruší Úřad
pro státní bezpečnost. ♦ ČTK oznamuje,
že prý soukromé telefonní linky už nejsou
odposlouchávány.
15. Čs.armáda navrhuje vládě, aby dala
kompletně odstranit překážky z ostnatého
drátu na hranicích republiky; Čestmír Císař
oznamuje v Mladé frontě, že i on by se rád
stal prezidentem. ♦ Andrej Sacharov umí
rá v Moskvě po srdečním záchvatu. * Pre
zidenti Bush a Mitterand konferují na karib
ském Saint-Martinu o budoucnosti Evropy

16,Statisíce východních Němců opět zalidňují ulice západoněmeckých měst. ♦
"Čs.invaze" v Rakousku probíhá podle ofi
ciálních zpráv velice ukázněně. ♦ Spojené
7. Premiér Adamec jsodává demisi, Gustáv
národy se usnášejí vydat mezinárodní kon
Husák pověřuje sestavením nové vlády do
venci proti trestu smrti.
savadního místopředsedu Mariána Calfu,
Občanské fórum navrhuje za členy nové 17. V Temešváru a Aradu demonstrují de
vlády J.Čarnogurského, V.Dlouhého, M.Ku setitisíce občanů proti komunistické diktatu
sého. J.Dienstbiera, V.Klause, P.Millera ře. ♦ Podle zpráv z Bonnu připravují oba
a G.Popelyho. * Odstupuje kompletní ve německé státy velkorysou vzájemnou vý
dení slovenských komunistů. * V NDR za- měnu odsouzených vyzvědačů ♦ SSSR
č'ná jednání vlády s opozicí u „kulatého sjednává v Bruselu obchodní a kooperační
smlouvu s Evropským společenstvím.
stolu".

8. V zájmu „zkvalitnění čs. zahraniční služ
by" navrhuje ministr zahraničí vládě, aby
odvolala z ambasád 21 velvyslanců; přeď
sednictvo SNR odvolává slovenskou vládu
a pověřuje Milana Číče sestavením nové.
♦ SED se na svém sjezdu ve východním
Berlině omlouvá lidu „za způsobení exis
tenční krize NDR"; novým předsedou stra
ny je zvolen právník Gregor Gysi, 41. ♦ Fidel Castro ohlašuje, že Kuba bude „bránit
socialismus" do poslední kapky krve.
9. Marián čalfa pozdě večer oznamuje, že
všechny politické síly země se dohodly na
vytvoření „vlády národního porozumění". ♦
V Moskvě zasedá ÚV KSSS; reformní frak
ce hovoří otevřeně o nutnosti zavržení ve
doucí úlohy strany. ♦ Protože už nepochá
zejí peníze z NDR (70 miliónů DM ročně),
propouští západoněmecká komunistická
strana všechny své zaměstnance a vypoví
dá pronajaté sekretariáty.
10. Na Pražském hradě se schází ve 13
hodin nová vláda, aby složila ústavní slib
do rukou Gustáva Husáka, který po tomto
aktu oznamuje předsednictvu Federálního
shromáždění, že odstupuje z funkce prezi
denta ♦ SED se zříká stalinismu a hlási se
k principům demokracie a právního státu. ♦
Při potlačení vzpour v řadě polských věznic
je zabito sedm vězňů.

18. V západním Beriřiě začíná třídenní
sjezd SPD; účastní se ho poprvé společná
osmičlenná delegace čs.sociálních demo
kratů z domova i z exilu * Rumunské bez
pečnostní síly zasahují brutálně proti de
monstrantům, madarský rozhlas hovoří
o stovkách mrtvých a raněných.
*
Statisícová „pondělní" demonstrace v Lip
sku
probíhá
tentokrát
mlčky,
bez
transparentů, s rozžatými svíčkami

19. Premiér Čalfa vyzývá Federální shro
máždění, aby provedlo volbu prezidenta
ještě před koncem roku; po staženi kan
didatury č.Císaře je jediným kandidátem
Václav Havel. ♦ Demonstrace v Rumunsku
se navzdory krvavým policejním masakrům
šíří po celé zemi ♦ Poprvé od konce války
jsou hlášeny protikomunistické demonstra
ce také z Albánie.
20. V Praze začal mimořádný sjezd KSČ.
která se údajně hodlá „oprostit od stalin
ských živlů". * Premiér Čalfa a ministr za
hraničních věcí Dienstbier jednají v Moskvě
se sovětskými vládními představiteli. ♦ Šéf
KGB Krjučkov prohlašuje, že nevinni lidé
se už nikdy nebudou muset v Sovětském
svazu bát represí.

21. Sjezd SPD přijímá „Berlínský program",
který nově definuje politické, společenské
a ekonomické čile německých sociálních
11. Na znamení dosaženého úspěchu zni demokratů. ♦ 60 tisíc obyvatel východoně
v poledne v celé republice po pět minut meckého Magdeburgu triumfálně vítá před
zvony i sirény; na četných shromážděních sedu Socialistické internacionály Wtllyho
se vyslovují občané pro kandidáta OF Vác Brandta ♦ KSč ruší dosavadní stanovy
lava Havla na úřad prezidenta republiky. ♦ strany.
Po demonstracích mládeže je v krakovské
22. Nepokoje jsou nyní hlášeny i z Bukučtvrti Nowa Hutá odstraněna velká socha
rešti; jednotky Bezpečností brutálně ostře
V.I.Lenina. * Slovinský prezident Stanovlují demonstranty z automatických zbraní.
nik obviňuje Srbsko, že usiluje o rozbití ju ♦ Papež jmenuje nové bikupy do diecézí
goslávské federace a vytvořeni centralistic Olomouc, Hradec Králové a Prešov. ♦
kého státu.
Gorbačov posvědčuje Čalfovi, že by jedná
12. KSČ navrhuje, aby prezidenta republiky ni o stažení sovětských vojsk z ČSR měla
nevolil parlament, nýbrž „všechen lid"; prů začít už v lednu.
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Berlině je vznesen návrh, aby se strana sa
ma rozpustila; nezískává potřebnou větši
nu
21. V zakavkazských republikách SSSR
pokračuji krvavé boje jak mezi Azerbejdžanci a Arménci, tak také mezi ozbrojený
mi složkami obou národů a intervenčni ar
mádou; napětí vzrůstá také na sovětskoiránské hranici ♦ Do Prahy přilétají polský
ministerský předseda Mazowiecki a izrael
ský ministr financí Pereš.

22. SED vylučuje ze strany Honeckerova
nástupce Egona Krenze. ♦ V Ulán-Bátaru
demonstruje 7000 Mongolů za lidská prá
va, svobodu a politické reformy.

VČEREJŠÍ DISIDENTI (a kriminálníci-recidivisté) v družné zábavě a vysokých
státních funkcích: (zleva) prezident Václav Havel s Bronislawem Geremkem a
Adamem Michnikem při Havlově návštěvě Varšavy 25.ledna.
NAF dementi
23. Rumunská armáda přechází na stranu
povstalců, Ceausescu a jeho žena jsou
zatčeni na útěku; jednotky Securitate kla
dou i nadále zuřivý odpor ♦ Za nesmírné
ho jásotu obyvatel obou částí rozděleného
města je zbořena zed uzavírající průchod
Braniborskou bránou v Berlíně. ♦ Armáda
NDR ruší oslovení .soudruhu".

rowiczem, že obě země považují RVHP
v její nynější podobě za zcela zbytečnou
organizaci ♦ Vláda NDR zkracuje prezen
ční vojenskou službu na 12 měsíců.

25. Vojenský soud odsuzuje k trestu smrti
Ceausesca a jeho ženu Elenu, rozsudky
jsou ihned vykonány ♦ Více než milión zá
padních Němců dlí během vánočních svát
ků na návštěvě v NDR. ♦ Ústřední výbor
KSSS se na dvoudenním zasedání zabývá
separatistickými tendencemi v Litevsku.

miliardy dolarů.

5. Mírové stavy polské armády budou sní
ženy o 10 tisíc mužů na 300 tisíc, zároveň
bude bez náhrady vyřazeno 450 tanků. ♦
Bonnská místa vytýkají vládě NDR, že ne
24. V mnoha městech Rumunska pokračují poskytuje opozici rovné šance v předvoleb
ním boji; komunisté brání zejména v přístu
boje mezi armádou a Bezpečností. ♦
Občané z obou německých států slaví vá pu k sdělovacím prostředkům.
noce svobody a štastného shledání rozdě 6. SED připouští, že její řady opustilo už
lených rodin ♦ Gorbačov označuje sovět 900 tisíc členů; 85 tisíc východněmeckých
skou společnost za .nemocnou", je ji třeba
estébáků (.Stasi") má být v nejbližších
učinit spravedlivější, lidštější a demokratič dnech odzbrojeno. * Japonsko poskytuje
tější.
Madarsku a Polsku půjčku ve výši jedné

26. V Rumunsku zvolna ustávají boje; no
vým prezidentem je zvolen Ion llescu, mini
sterským předsedou Petre Roman. ♦ Boje
ustávají také v Panamě; americké invazní
jednotky požaduji vydání generála Nonegy,
který se uchýlil do papežské nunciatury.
27. Státy východu i západu rozjíždějí so
lidární akce pomoci Rumunsku zejména
potravinami a léky; iniciativně se této po
moci účastní také Československo. ♦ Ru
munská banka vyzývá západní peněžní
ústavy, aby zmrazily zahraniční vklady dik
tátora Ceausesca; údajně přesahují miliar
du dolarů. ♦ Rozsáhlé sítě východních
agentů ve Spolkové republice jsou v roz
kladu; přeběhlíd oznamují úřadům stovky
kompliců.
28. Alexandr Dubček se stává novým před
sedou Federálního shromáždění * Život
v Rumunsku se zvolna vrací do normálních
kolejí. ♦ Vedení Svazu komunistů Jugo
slávie projednává návrh na zrušení vedoucí
úlohy strany a zavedeni pluralitního systé
mu; rozhodnout má sjezd v lednu

29. Federální shromáždění volí jedno
myslně Václava Havla prezidentem repub
liky. ♦ Rumunsko odkládá .socialistickou
republiku" z názvu státu a hodlá se nadále
jmenovat už jen Rumunsko ♦ Vedení
NDR slibuje ve společném novoročním po
selství .upevňování občanských svobod"
30. Polský parlament škrtá z ústavy článek
o vedoucí úloze komunistické strany. *
Rozhořčený dav vyhání z azerbejdžánského města Džalilabadu všechny sovětské
úředníky, policisty a pracovníky stranického
aparátu.
31. Desetitisíce pražanů slaví na Václav
ském náměstí štastného Silvestra za zpěvu
a tance * Berliňané z obou části města
oslavují příchod Nového roku společně na
obou stranách Braniborské brány. ♦ .Roz
dělení Evropy bude brzy patřit minulosti,"
slibuje Michail Gorbačov v novoročním po
selství.

Leden 1990
1. Prezident Havel připomíná v novoročním
projevu oběti represe v Československu,
zejména v padesátých letech, i .statisíce
nadaných lidí, kteří byli donuceni k emigra
ci", zve k návštěvě Československa pape
že Jana Pavla II. i tibetského dalajlamu,
ohlašuje obnovení diplomatických styků
s Vatikánem a se státem Izrael a vyhlašuje
rozsáhlou amnestii.

2. Na pozvání spolkového prezidenta von
Weizsáckera přilétá Václav Havel na něko
likahodinovou návštěvu do Mnichova; set
kávají se také ministři zahraničních věcí
Dienstbier a Genscher. * Téhož dne se čs.
prezident setkává ve východním Berlíně
s předsedou státní rady NDR Geriachem.
3. Na sovětsko-iránských hranicích ničí
ázerbájdžánští demonstranti v pásmu širo
kém 137 kilometrů zátarasy z ostnatého
drátu a jiná pohraniční opevněni a v mnoha
případech fyzicky ohrožují příslušníky po
hraniční stráže.

7. Ústřední výbor polských komunistů se
vystavuje pro rozpuštění strany a vytvoření
nové «se sociálně demokratickou orientací";
rozhodne o tom sjezd koncem ledna. ♦
Madarský ministr zahraničních věcí Hom
vede v Jeruzalémě politické rozhovory
s izraelskou vládou.
8. Zasedáni RVHP v Sofii se účastní čs
vládní delegace v čele s premiérem čalfou;
jiná čs.delegace započíná v Izraeli jednání
o obnovení diplomatických styků.

9. Opozice v NDR obviňuje SED, že dosud
udržuje monopol v oblastech tisku, rozhla
su a televize, takže nelze hovořit o rovných
podmínkách politického soutěžení.
10. Před očekávaným příjezdem M.Gorbačova do Vilny demonstrují v Litvě desetitisí
ce za svobodu a státní nezávislost. ♦
Z hranic mezi sovětskými republikami
arménskou a azerbejdžanskou jsou hláše
ny ozbrojené srážky.
11. Jiří Dienstbier na státní návštěvě v Pol
sku reaguje zdrženlivě na narážky o mož
nostech obnovení někdejších projektů polsko-československé konfederace ♦ V severoalbánském městě Žkoder je podle ju
goslávských zpráv výjimečný stav po antikomunistických demonstracích.
12. čs.tisk uveřejňuje donedávna tajená
data, že v důsledku sovětské intervence
bylo v ČSR mezi 21.srpnem a 3.zářím za
bito 72 osob a více než 260 těžce raněno.
* Čínské vedení ruší výjimečný stav v Pe
kingu a zároveň varuje před novými de
monstracemi.

13. V řadě měst sovětského Azerbejdžánu
přejímá Lidová fronta moc do svých rukou.
* Komisař Evropského společenství Andriessen po rozhovorech s čs.vládou v Pra
ze. Musíme nově definovat evropský hos
podářský prostor.
14. Papež Jan Pavel II. označuje komunis
mus za .tragickou utopii" a žádá moudrost
a odvahu k vytvoření společnosti bez ne
lidských struktur. ♦ Sociální demokraté
v NDR se přiznávají plně k myšlence ně
mecké státní jednoty; název strany je změ
něn z SDP na SPD.
15. V Zakavkazku zuří občanská válka, po
čet obětí na lidských životech dosahuje
mnoha set ♦ Rumunské vedení odvolává
nedávný zákaz komunistické strany jako
politickou chybu.

23. V Praze končí polsko-čs. jednáni; pre
miér Čalfa oznamuje, že asi sto bilaterál
ních dohod bude v nejbližší době prověře
no. ♦ Na tradiční pondělní demonstraci
v Lipsku žádá 100 tisíc účastníků brzké
sjednocení Německa. * Sjezd jugosláv
ských komunistů, který už nebyl schopný
se dohodnout načemkoli, je odročen na ne
určito.

Snímek Jana Rychetského
nástupnické organizace si přisvojují (s ty
picky bolševickou drzosti) sociálně demo
kratické názvy.

30. Gorbačov ujišťuje východoněmeckého
premiéra Modrowa, že nemá .v zásadě“
24. V Kišiněvu demonstrují přívrženci Lido žádné námitky proti sjednocení Německa.
vé fronty za připojení Moldavské SSR ♦ Na dvoudenní jednání s ministrem Genk Rumunsku. Rumunské tradiční strany ná scherem pojíždí do Norimberka jeho čs.ko
rodně liberální, sociálně demokratická lega Dienstbier. ♦ V Praze probíhá přejíma národní rolnická protestují proti totalitním ka tzv. .konspiračních" bytů StB národními
tendencím tzv. Fronty národní spásy, pro výbory; je jich zatím 272 - o výmluvu mé
lezlé komunisty.
ně, že nejsou byty pro vracející se emi
25. Václav Havel se v projevu před oběma granty.
komorami polského parlamentu vyslovuje 31. Na mimořádném sjezdu bulharské KS
pro to. aby středoevropské národy zbave se Mladenov (podobně jako komunističtí
né jha totality koordinovaly svůj .návrat do bankrotáři v mnoha zemích) hlásí k .demo
Evropy". ♦ Sociálně demokratická strana kratickému socialismu"; podvodné zneuží
NDR nabízí čestné předsednictví Willymu vání původně sociálně demokratických po
Brandtovi. * Federální shromáždění odní jmů nezná hranic. ♦ Po rozhovorech se
má stovce zkompromitovaných komunistic spolkovým kancléřem Vranitzkým ve Vídni
prohlašuje M. Čalfa, že ČSR hodlá usilovat
kých poslanců mandáty.
o přidružení k Evropskému společenství.
27. Václav Havel k poslancům madarského parlamentu: Chceme náležet do přátel
ského společenství nezávislých států,
Únor
k stabilní Evropě. ♦ Po urputných bojích
VYBÍDKY K ODCHODU okupačních
vynucuje sovětská armáda příměří v zakav- 1. Srbské vedeni nasazuje tankové jedno
kazské občanské válce ♦ Pražské federál tky proti albánským demonstrantům v Ko vojsk se ozývají všude, v nejrůznějších
ní ministerstvo vnitra dementuje .poplašné sovu, kteří provolávají .Pryč s komu jazycích, po střední a východní Evropě
zprávy" o chystaném puči komunistů, nic nismem"; slovinští komunisté se distancují a teď už i v Pobaltí, v Zakavkazsku a v
méně povolává do hlavního města zvláštní od hegemoniální nacionalistické politiky po sovětské střední Asii. U nás začalo
tlačování menšin ♦ Východoněmecký pre
jednotky MV.
miér Modrow předkládá čtyřstupňový plán stahování ruských jednotek 26. února.
28. V NDR pokračuje zatýkání bývalých pa
Foto: NAF dementi
palášů stranických a vládních, kteří jsou vi na .sjednocení vlasti"; zahrnuje neutralizaci
Německa.
něni z rozkrádání, korupce, zpronevěr, fal
šedou vlády České republiky. * V městě
šování volebních výsledků a podobných 2. Madarský ministr zahraničí Hom při
Frunse demonstruji tisíce Kirgizů za odtrže
nekavalírských deliktů. ♦ V Prištině střílí pomíná rumunskému vedení, že re
ní od Sovětského svazu.
srbská policie do neozbrojených demonst spektování menšinových práv je pod
8. Šéf KGB Krjučkov obviňuje .antisocialismínkou každého stabilního demokratického
rantů, etnických Albánců; desítky mrtvých.
tické sily“, že se chystají uchvátit moc v So
systému. ♦ Na vojenském semináři ve Víd
29. Volební termín v NDR, původně stano ni přiznávají čs.zástupci, že dosavadní
větském svazu. ♦ Jugoslávský Nejvyšší
vený na 6.květen, je předsunut na 18.břesoud odmítá ústavní změny přijaté ve Slo
doktrína Varšavské smlouvy byla výlučně
zen z obavy, že umělý východoněmecký
vinské republice. ♦ Bonn nabízí NDR mě
útočná; přítomní zástupci sovětské generastátní útvar už do května nevydrží. ♦ Pol lity mlčí.
novou unii.
ská komunistická strana se rozpadá, obě
3. Tibetský dalajláma dli na pětidenní návš 9. Ministr zahraničí USA Baker jedná v Mo
skvě s Gorbačovem o německé otázce. *
těvě v Praze. ♦ Obyvatelé někdejší Saské
Spolková vláda poskytuje SSSR úvěr 220
Kamenice (Chemnitz) v Sasku rezolutně
miliónů marek na nákup nejvíce po
požadují, aby jejich město bylo zbaveno
strádaných potravin. * Tisíce dělníků, stu
vnuceného názvu Karl-Marx-Stadt.
dentů i vojáků demonstrují v Bukurešti před
4. V Moskvě demonstrují poprvé statisíce
sídlem .Fronty národní spásy“ za svobodu
občanů za zásadní změnu politického sys
tisku a proti jednostrannému televiznímu
tému. * Východoněmecká komunistická
zpravodajství.
SED se přejmenovává na PDS (Strana de
10.
Intenzivní rozhovory spolkového
mokratického socialismu). ♦ Lidský řetěz
kancléře Kohla s Gorbačovem v Kremlu;
ze Železné Rudy do Bayrisch Eisensteinu
demonstruje za Evropu bez ostnatého drá očekává se .průlom v německé otázce“. ♦
Průzkum veřejného mínění v obou němec
tu; v pohraničí rakousko-československomadarském demonstruje další řetěz v dél kých státech zjišťuje, že 91 procent Němců
ce 150 km proti komplexu vodních staveb věří v úspěch sovětské perestrojky. ♦ Mo
skva oznamuje, že ještě tento měsíc začne
Gabčíkovo-Nagymaros.
stahovat okupační jednotky z ČSR, hlavni
5. V Moskvě zasedá plénum ÚV KSSS; kontingenty odejdou v květnu, zbytek ale
údajné se chystají dalekosáhlé pro- až příští rok.
gramatické i organizační změny. * Evrop
11. Gorbačov uvolňuje cestu ke sjednocení
ské společenství nabízí státům střední a vý
Německa aniž trvá na jeho neutralizaci. ♦
chodní Evropy prohloubenou spolupráci.
Statistický úřad oznamuje, že se hospodář
6. Gorbačov je na zasedání ÚV KSSS ský růst Československa v roce 1989 snížil
ostře kritizován, ale prosazuje .perestrojku na 1,7 %; zahraniční dluhy činí 7,4 miliard
strany", o jejíž nových stanovách má roz dolarů, průměrný měsíční příjem v přepočtu
hodnout uspíšený 28. sjezd už koncem 200 dolarů (330 marek).
června. ♦ Veřejné shromáždění občanů na
12. Chorvatští komunisté opouštějí Svaz
NA TOM PRAŽSKÉM MOSTĚ se Staroměstském náměstí požaduje urychle komunistů Jugoslávie a přejmenovávají se
ný odchod všech sovětských vojsk z ČSR;
22. ledna prošli ministerští předsedové manifestaci svolala čs.sociální demokra na .Stranu demokratických přeměn". ♦ V
Mongolsku pokračují demonstrace, mluvčí
dvou sousedních zemí, polský premiér cie.
Tadeusz Mazowiecki a (čerstvě z KSČ 7. ÚV KSSS se zříká mocenského mono opozičního Demokratického svazu žádají
demisi komunistické vlády. ♦ KS Bulharska
vystoupivší) Marián čalfa.
polu a vytváří první předpoklady k politické se rozštěpila, její reformistické křídlo zaklá
Foto NAF dementi pluralitě ♦ Petr Pithart je jmenován před- dá .Alternativní socialistickou stranu".

16. V Praze se koná poprvé svobodné
vzpomínková tryzna za Jana Palacha, ho
voří na ni Václav Havel a Yves Montand ♦
Ministr vnitra Sacher oznamuje, že vyšetřo
vací odbory StB a všechny služby pro .boj
proti vnitřnímu nepříteli" byly rozpuštěny.

17. Navzdory výjimečnému stavu a masivní
mu nasazení tankových vojsk i jednotek
KGB pokračují boje v Azerbejdžánu a v Arménsku; lidové fronty obou republik po
žaduji stažení sovětské armády.
18.
Po
místopředsedech
Komárkovi
a Dlouhém opouští nyní rodnou stranu
i premiér Čalfa, takže počet komunistů ve
federální vládě klesá na sedm (ze sedm
nácti) ♦ V Sofii posílá Mladenov do kri
minálu svého předchůdce Živkova.

19. Sovětská armáda vniká násilím do
hlavního města Azerbejdžánu Baku; BBC
hovoří o více než tisíci padlých.

20. Občané Prahy strhují sochu Klementa
4. Čs.ministr financí Klaus sděluje po roz Gottwalda před sekretariátem ÚV KSč ♦
hovorech se svým polským kolegou Balce- Na krizovém zasedání SED ve východním

ZEĎ HRŮZY ZBAVENA

Foto: NAF dementi
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S poslancem FS Rudolfem Battěkem, místopředsedou Čs.sociální demokracie

0 POLITICE, MORÁLCE, IDEÁLECH A VŮBEC
3| Slyšel Jsem, že prý nesnášíš,
když někdo stav! politiku a morálku
do protikladu a označuje Je za ka
tegorie, které se navzájem nesnáše
jí nebo dokonce vylučují. Začněme
tedy rozhovor rovnou tou poněkud
netypickou otázkou o vztahu politi
ky a morálky.

KONFERENCE ZÁSTUPCŮ KRAJŮ v Praze na Vinohradech 13 ledna; na snímku část
Foto Czeslaw Kaczor
předsednictva

Ve dnech 12. a 13.ledna proběhla v Praze jednání, na nichž se podařilo do
sáhnout plné dohody o organizačním sjednocení všech proudů obnovené
sociální demokracie. Dohodu o Jednotném postupu schválila 13.ledna kon
ference zástupců krajských organizací, která se za účasti asi osmdesáti
delegátů konala v zasedací síni národního výboru na vinohradském Míro
vém náměstí. Konference přijala následující

Prohlášení Čs.sociální demokracie
1) Zasedání zástupců přípravných výborů
krajských organizaci Čs.sociální demo
kracie na svém setkání dne 13.ledna 1990
v Praze odsouhlasilo sjednoceni stanovi
sek na základě prohlášení PV a koordinač
ního výboru ze dne 12.ledna za účasti zá
stupců exilové Čs.sociální demokracie.
2) Dnešní jednání schválilo prozatímní celo
státní výbor, jenž na svém zasedáni dne
23.01.90 zvolí užší prozatímní vedení stra
ny. Celostátní PV se bude skládat ze dvou
zástupců každého kraje, dále ze dvou zá
stupců Prahy, Bratislavy a z dosavadního
vedeni strany.
3) Dnešní zasedání zástupců krajů ukládá
přípravnému výboru:
- vypracovat volební program strany za
účasti zástupců všech krajů;
- připravit kandidáty do zastupitelských or
gánů;
- připravit krajské a okresní konference;
- svolat XXIV. řádný obnovovací sjezd
strany nejpozdéji do poloviny března, na
némž exilová čs.sociální demokracie pře
dá svůj mandát nově zvolenému vedení
strany.

5) Jsme součástí široké demokratické
koalice Občanského fóra a Veřejnosti proti
násiliu. Spolu s nimi a v jejich řadách chce
me dokončit revoluční změnu od totalitní
společnosti k občanské společnosti pluralit
ní demokracie. Strana počítá s touto cestou
i ve volbách. Tento postoj je plné slučitelný
s ideovou a organizační výstavbou sociální
demokracie.

V té druhé definici je v podstatě řečeno to.též, jenom trochu elegantněji, ne tak brutálIně a s určitou pojmovou noblesou. Přiklá

ním se k té druhé definici proto, že je v ní
zdůrazněn ve dvojí podobě jakýsi mravní
normativ, totiž způsob, jakým je o moc usi
lováno (demokratické prostředky) a míra
vázanosti a podmíněnosti (osobni odpo
vědnost). Tyto dvě morální vazby lze
ovšem v praktické politice buď prohlubovat
nebo opouštět či potlačovat

ovšem zastáváš to pro

hlubování...
Takto chápáno, jsem nenapravitelný mrav
ní idealista a nedovedu si představit, jak
bych mohl hlásat princip .dobré politiky pro
druhé' a přitom se chovat jako profilovaný
mocenský egoista regulující své chování
podle toho, co to vynese mně samému.
Jsem přesvědčen, že hochštaplerství, intri
kánství, patologickému bažení po moci či
přímo podlému jednání nelze čelit jinak než
jednáním otevřeným, ale pevným a rozhoď
ným, neboť pouze tak lze získat důvěru lidí.

01 Začali Jsme trochu filozoficky,
ale zůstaňme ještě chvíli u tématu.
Domníváš se, že I v politice existuje
něco Jako „tragický pocti života"?

Závěry z jednání
UDOVÝ DŮM v pražské Hybernské
ulici, tradiční vlastnictví Čs.sociální de
mokracie, se konečně (zatím zčásti)
Na základě předchozích jednáních bylo do vrátil do držení prozatímního výboru
strany. Budova, po komunistickém pu
hodnuto:
1. Dnešním dnem dochází ke sjednocení či 1948 uloupená sociálním demokra
členské základny a zároveň ke sjednocení tům a proměněná v tzv. „muzeum
přípravného výboru vedeného Slavomírem V. I. Lenina" skýtá dnes obraz bolševic
Klabanem a koordinační skupiny vedené
kého procovství a nabubřelého kýče,
Rudolfem Battěkem. Navrhujeme ustavit
zcela podle obrazu dočasného panst
celostátní přípravný výbor.
va a jeho vkusu. Chvíli potrvá, než se
2. Zároveň bylo dohodnuto:
a) že exilová sociální demokracie předá budově vrátíjejí někdejší prostá funkč
svůj mandát na obnovovacím řádném nost a vyvětrá puch z gypsových Ujičů.
XXIV.sjezdu nově zvolenému vedení stra
Foto: Jan Rychetský
ny;
b) v souvislosti s tím oznámí Čs.sociální de
mokracie, že se stává plnoprávným členem
Socialistické internacionály;
c) zahraniční Právo lidu bude postupné
přeměněno v nezávislou revui.
3. Příprava okresních a krajských konferen
ci a XXIVřádného obnovovacího sjezdu
a vstup do volební soutěže proběhne podle
pracovního programu, který vypracuje ce
lostátní přípravný výbor.
4. Celostátní přípravný výbor tvoří dosa
vadní přípravný výbor Čs.sociální demo
kracie, zástupci koordinační skupiny, zá
stupci českých a slovenských krajů. Prahy
a Bratislavy. Vytváří se prozatímní užší ve
deni strany, složené ze členů dosavadního
předsednicva přípravného výboru, Rudolfa
Battéka, Tomáše Hradilka a Jaroslava Ko
houta
Významné dokumenty a stanoviska, která
vyplynou z jednání celostátního přípravné
ho výboru nebo prozatímního užšího vede
ní strany budou podepisovat dva jeho čle
nové (Slavomír Klaban a Rudolf Battěk, pří
padně další z jeho členů).
5. Bude zveřejněno prohlášení o dalším
jednotném postupu strany a o ustavení ce
lostátního přípravného výboru.
Protokol podepsali;
R.Battěk, R.Holát, J.Horák, K.Hrubý,
P.Janýr, LJirásek, J.Loewy, J.Kohout,
M. Veverka. V.Wágner.

Všimni si, jak rozdílně zní dvě definice: Po
litika je boj o moc, nebo: politika je úsilí de
mokratickými prostředky získat účast na
nejvyšši rozhodovací pravomoci a nést za
ni osobni spoluodpovědnost. V té prvé,
stručné a úderné definici je zvýrazněno, co
je vlastní každé politice. Tím neříkám, že
politiku nemohou ovlivňovat jednotlivci ne
bo skupiny, které se na přímé politické mo
ci nechtějí podílet; ale to bych se dostal na
jiné pole.

31 Osobně

4) Shromáždění bere na vědomí, že bude
vytvořena nová redakční rada Práva lidu,
jež zajistí vysokou odbornou a politickou
úroveň našeho tisku. Zároveň oceňuje čin
nost redaktorů zahraničního i domácího
Práva lidu.

o sjednoceni úsilí k obnovení Cs.so
ciální demokracie na území Českoslo
venska v Praze dne 12.ledna 1990.

Nechtěl bych příliš teoretizovat, ale troše
definováni a hodnocení se v té souvislosti
asi nevyhnu. Spojení těch dvou pojmů vy
volává myšlenkový konflikt jen tehdy, pojímá-li se jeden z nich, totiž politika - tato
zvláštní oblast lidského chování, lidských
vztahů - jako něco, co nelze nebo by se
nemělo s morálkou příliš spojovat.

Aši ano. Nemýlím-li se, v moderní době
pronikl tento pojem do evropského myšlení
v úvahách Španěla Unamuna, který ho
spojoval se ztrátou víry, s neschopností
křesťanské sebereflexe. Myslím, že dnes
musi tragický pocit sdílet velmi mnoho ko
munistů, jejichž svět důvěry ve stranu
a slova jejím prostřednictvím hlásaná se
ukázala šalbou a mámením, za nimiž se
ovšem skrývala zloba, nenávist a násilí mo
censké elity. Rozpad ideologické výbavy
totalitní moci nedává téměř žádnou naději
na jakoukoliv perspektivní rekonvalescenci.
Obdivuji bezelstnou prostoduchost těch,
kdo mají ještě dnes odvahu označovat se
za komunisty.

Jakýkoliv reálný vzestup lidského jedince či
pokrok společnosti půjde mimo tuto fikci
vyššího uspořádání společnosti, aniž bych
tím popíral sám fakt možného pokroku; ten

ovšem není a nemůže být jen v kvantitativ
ním vzestupu materiální spotřeby

a Občas musím myslet na lidí,
kteří kdysi v mládí - někteří ne
pochybně I z Idealismu - propadli
okouzlení z „Jasné hvězdy komu
nismu“. Nyní na prahu stáří zjišťují,
že vlastně obětovali své jediné
a neopakovatelné životy chiméře,
bludičce z bažin.
Zpětný pohled na sebe sama jako ado
lescenta je ovšem problematický. Ale je
fakt, že určité penzum vrozených anebo
i získaných dispozic provází člověka celý
život. Seknu ti jednu zkušenost z mládí,
z doby války, kdy se mi dostaly do rukou
protokoly sovětských soudních procesů
z let 1937 - 38, v nichž byli souzeni .ne
přátelé lidu". Byl jsem fascinován tou doko
nalou, nikde nenarušenou souhrou žalobců
a obžalovaných. Tehdy to byl instinktivně
nutkavý pocit nedůvěry a nevěrohodnosti,
kterého jsem se pak už nejen nezbavil, ale
osobním poznáváním .sovětského" člověka
i mnoha faktů prohloubil a pak definitivně
utvrdil našimi politickými monstrprocesy
z padesátých let. To už jsem bezpečně vě
děl, že s touto stranou a s takovou politikou
nemohu mít už nikdy nic společného.
Mám-li tedy stručně odpovědět, pak kon
statuji, že velmi mnoho ideálů mého superkritického vztahu k politice v době mého
mládí přežvá i v mých dnešních postojích.
A ještě snad něco. Od mládí jsem se chrá
nil nenávisti - považuji ji za nebezpečnější
než kteroukoli jinou negativní charakteristi
ku lidské povahy. Zbavit se nenávisti je
předpokladem tolerance v politice, a to
i vůči politickým odpůrcům.

H To je postoj, kterému se u nás prakticky po padesátí letech - bu
dou mnozí muset teprve učit; čer
nobílé konfrontační, zjednodušující
myšlení Je z pochopitelných důvodů
značně rozšířené. Každopádně hlá
sáš krásný kontrastní program k té
záplavě nenávisti, kterou nám za
nesly totalitní Ideologie.
Není
ovšem dlvu, že ses s touto životní
filozofií musel v mládí dostat nutně
do rozporu s vojenskými pány... Oč
tehdy vlastně šlo?
Vše se ve mně utvářelo v souvislosti
s mým odporem k násilí a represi. Můj pa
cifismus dozrával v době nacistické okupa
ce, válečného běsnění a koncentráků.
Armády s jejich výcvikem vojáků k zabíjení
jsem považoval (a považuji dosud) za pře
žívající relikt předcivilizačniho období. V jak
hlubokém rozporu jsou myšlenky míru
a existence stále dozbrojovaných a pře
zbrojovaných armád, není jistě třeba vy
světlovat. Můj antimilitarismus se musel
projevit po nástupu na vojnu v roce 1946
nějak manifestačně A tak došlo k tomu, že
jsem na zupácké zacházení odpověděl po
dvou měsících prezenční služby svévolným
odchodem do civilu. Vojenským pánům na
Kladně jsem poslal pečlivě zabalenou uni
formu k dalšímu použiti. Vojáci tělem i duší
museli být pobouřeni takovou urážkou. Vo
jenský soud posoudil můj pacifismus shoví
vavě, ale i tak jsem byl definitivně vyřazen
ze svazku branné mod a nepoznal .slasti"
vojenského života za Čepičky.

MOMENTKA ZE SJEZDU SPD v západnim Berlině: Předseda Socialistické internacionály
a čestný předseda SPD Willy Brandt navštívil osmičlennou společnou delegaci domácí
i zahraniční Čs.sociální demokrade a setrval s ní v srdečném rozhovoru skoro hodinu: na
snímku v živé diskusi s poslancem Sněmovny lidu ing. Rudolfem Battěkem.
Foto: Jaroslav Zběhlík

3| Byl Jsi jedním z účastníků loň
ské demonstrace 17.listopadu, kte
rou to všechno u nás vlastně zača
lo. Co pro tebe znamená první his
torický 17.listopad, ten před pade
sáti lety?

To je také zajímavá kapitola v mém životě.
Byl jsem mezi těmi, kdo 28.října 1939 ma
nifestovali svůj odpor proti nacistické oku
paci v Praze na Vádavském náměstí. Přes
zákaz shromaždování se centrum města
zaplnilo desetitisíd občanů mezi nimiž se
pohybovali skupiny gestapáků a ordnerů.
Docházelo k mnoha potyčkám, zraněním
občanů a zatýkání. Pohřeb zraněného stu
denta Opletala se konal 17.listopadu a stal
se celonárodní manifestaci.
Vědomi si této tradice zahajovali jsme spo
lu se dvěma přáteli 17.listopadu 1947
přednáškou v divadle V + W akci pomoci
polským studentům. Prošli jsme totiž v tom
roce 2.500 km pěšky kolem Polska, psali
reporáže, vystupovali v rozhlase v Polsku
a pak i u nás pořádali přednášky o Polsku
a zejména o tíživých podmínkách polských
studentů. Chtěli jsme různými sbírkami,
hmotnými i peněžními a pak i výměnou stu
dentů udělat něco pro naše polské přátele.
Únorový komunistický převrat 1948 dobře
počatou prád přerušil.
Když jsem 17,listopadu 1989 přicházel na
Albertov spolu s ostatními studenty, s ob
čany staršími i nejstaršimi, abychom si při
pomenuli 5O.výročí smrti Jana Opletala, cítil
jsem neopakovatelnou atmosféru souná
ležitosti a jakéhosi ofenzivního nástupu vů
či dosavadnímu systému zla, v němž jsme
žili. Jsem rád, že tento historický den se
stal znovu významným datem našich dějin.
Od tragického pátečního večera 17.listopadu 1989 se rozvíjí nová demokratická etapa
života našich národů. Byli jsme při tom
a jsme při tom dosud, abychom tuto revoluč ní změnu dokončili.

a Tedy: kontinuita. A když mluví
me o ní, tedy nadešel čas k otázce
poslední, ale v té tvé nynější funkci
obzvláště závažné: Co pro tebe
znamená sociální demokracie?
Nerad bych vyslovoval laciná vyznání. Ta
ké nepatřím k těm, kdo považují za nejvyš
ši ctnost patřit .od narození" do stejného
houfu. Vždy s určitou ironií konstatuji, že
vše k čemu jsem .dozrál" probíhalo pomalu
v jakési symbióze s prostředím a jeho peri
petiemi.
Genezi svého sociálně demokratického
stranictví bych stručné popsal takto: Nej
prve to bylo seznamování s politickou mi
nulostí mého otce, který jako mladý muž
pracoval po I světové válce ve skupině so
ciálních demokratů dr Ivana Dérera v Bra
tislavě; pak v době války rozhovory, které
mezi sebou vedli v soukromí přátelé mého
otce o politice a poválečném vývoji. Po vál
ce zde byl můj kritický vztah k prokomunistické orientaci fieriingrovského křídla so
ciální demokracie a s tím souvisela pak
moje obrana strany v únorových dnech.
Další etapu tvořilo pak otevřené přihlášení
se k idejím Socialistické internacionály
a založeni skupiny nezávislých socialistů
v roce 1978, mé členství v exitové straně
v roce 1983 a řada textů a dopisů, které
jsem napsal západoevropským sociálně
demokratickým
stranám.
W.Brandtovi,
B.Kreiskému a O.Palmemu, za něž jsem
byl mimo jiné posouzen soudem jako .podvraceč republikový".

Dospěl jsem tedy k věrohodnému a smys
luplnému členství v řadách sociálních de
mokratů nikoliv vlivem nějakého vrozeného
genetického kódu, ale především pracným
sbíráním politických zkušeností v otevřené
opoziční angažovanosti uplynulých dvaceti
let. Rád bych také tuto zkušenost zhodnotil
ve prospěch společenství sociální demo
kracie.
Rozmlouval
Praha 19 ledna 1990
JIŘÍ LOEWY
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...JSME SI VĚDOMI toho, že Plzeň a celý
náš kraj bývaly baštou sociální demokracie
Rádi bychom navázali na tuto tradici a stali
se tak opět pevnou oporou strany v celém
našem státě Prozatím se ve své práci soustředujeme na vybudování pevné organi
zační struktury a získáni co nejširší členské
základny Vzhledem k tomu, že práce
čs sociální demokracie byla v uplynulých
41 letech násilím potlačena, spoléháme ta
ké na co nejužší spolupráci se všemi so
ciálními demokraty, kteří pracovali a pracují
v zahraničí. Rádi bychom při své práci vy
užili vašich zkušenosti Věříme, že se nám
s vaši pomocí podaří obnovit a sjednotit
činnost silné sociálně demokratické strany,
která bude rovnoceným partnerem všem
ostatním politickým silám v Českosloven
ské republice
FRANTIŠEK SUCHÝ
předseda PV ČSSD
CS-301 46 PLZEŇ

PRÁVO LIDU ZDRAVÍ

první konferenci zahraničního
ŮW čs.soclální demokracie na
domácí půdě v Praze 23.března
a obnovovací řádný

XXIV.SJEZD
Čs.soclální demokracie v Praze
24. a 25.března 1990
FUNKCIONÁŘI Československé sociální
demokracie v zahraničí, kteří bylí zvoleni na
XXIII řádném sjezdu strany v Heidelbergu
10-11 června 1989:

Předsednictvo
čs. sociální demokracie
Vilém Bernard
čestný předseda
Karel Hrubý
předseda strany

Jaroslav Krejčí
I. místopředseda

Jaroslav Zběhlík
II. místopředseda

Jiří Loewy
tajemník
Jaroslav Nedvěd
hospodář
Miloš Halouzka
zemská organizace USA

Václav Holub
zemská organizace V. Británie
Mirko Janeček
zemská organizace Kanada

Ludvík Kolín
zemská organizace Rakousko

Ivan Pfaff
ZO Německo/ Benelux

Ústřední výkonný výbor
Vilém Bernard, Velká Británie

Miroslav Cígler, Austrálie
Antonín částka, Velká Británie
Jindřich Fantl, Kanada

Ota Filip, Německo
Milan Friesel, Švédsko
Jiří Gut, Nizozemí
Miloš Halouzka, USÁ

Oldřich Haselman, Francie

Hana Herzová, Francie
Karel Hrubý, Švýcarsko
Mirko Janeček, Kanada

Čestmír Ješina, USA
Jiří Kebrle, Rakousko

Erazim Kohák, USA
Ludvík Kolín, Rakousko

Karel Koštál, Francie
Ota Koutný, Rakousko
Jaroslav Krejčí, Velká Británie
Jaroslav Kučera, Německo

Dana Loewyová ml., USA
Jiří Loewy, Německo

Zdeněk Motloch, Rakousko
Jaroslav Nedvěd, Švýcarsko
Josef Och, Velká Británie

Sheila M. Ochová, Německo
Ivan Pfaff, Německo

SHLEDANÍ PO LETECH: Po 21 letech exilu přiletěl 6.ledna do Prahy předseda československé sociální demokracie
dr Karel Hrubý. Na letišti v Ruzyni byl srdečně přivítán zástupci domácího hnutí; na snímku je zachycen s posledním žijí
cím redaktorem předúnorového Práva lidu, Miloslavem Simákem, s nímž byl v padesátých letech pro svou sociálně de
mokratickou činnost odsouzen k dlouholetému vězení.

Nikdy více „levá koalice“!
Značné podivení v řadách obnove
né čs.soclální demokracie I široké
čs. veřejnosti vzbudil Interview Iva
ny Štěpánkové, zahraničně politic
ké redaktorky Mladé fronty. Na ber
línském sjezdu SPD krátce před vá
noci hovořila s dr.lng Břetislavem
Nedbálkem, který se sjezdu zú
častnil jako pozorovatel.
U čtenářů MF narazila na nepochopení už
úvodní věta: .Poprvé po letech seděl
po boku pozvaného zástupce KSČ na sjez
du SPD v západoberlínské hale ICC také
představitel Čs.sociální demokracie dr.ing
Břetislav Nedbálek'.

Pravda totiž je, že Čs.sociální demokracie
- společná osmičlenná delegace domácí
i zahraniční strany - se sjezdu zúčastnila
jako jedna ze stran Socialistické inter
nacionály, ne však .po boku’ zástupce
KSČ Marka Venuty, který tam byl na vlastní
přání jako .pozorovatel'.
Velkou nevoli vzbudila však především
odpověd na otázku Ivany Štěpánkové: .Ja
ký bude váš vztah ke KSČ"? Zněla:

.Jakmile bude KSČ osvobozena od dema
gogického vedeni, snad už brzy po jejím
nedávném sjezdu, budeme s nimi rádi hle
dat aspoň základní styčné body. Budeme
s nimi rádi soupeřit, uvítáme každou levi
covou stranu. Nesouhlasíme s teorii třídní
ho boje a marxismus považujeme jen za
jednu z historických etap ve vývoji dělnic
kého hnutí. Naše levicová koalice by však
v případě společného postupu mohla mit
dobré šance na úspěch.'
Reakce na toto katastrofální prohlášení by
la tak silná a jednoznačná, že předseda
PV čs.sociální demokracie ing.Slavomír
Waban požádal Mladou frontu o uveřejnění
následujícího dementi:

....Ar už je autentické zněni rozhovoru ja
kékoliv, zdůrazňuji:
Sociální demokraté, kteří zůstali věrni své
mu přesvědčení a zejména odmítli násilné

Markéta Pfaffová, Německo
Martin Skála, Kanada

Karel Trinkewitz, Německo
František J. Vichtora, Německo

Karel Vodička, Německo
Jaroslav Zběhlík, USA

čestný člen ÚW:
Rudolf Battěk, Československo

Dřívější tajemníci:
Václav Holub, Velká Británie

Miroslav Tuček, švýcarsko
kandidáti ÚVV:
Tomáš Weiser, Německo

John Kunagl, Rakousko

Michal Richter, Německo
čestní členové strany:

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

sloučení s komunistickou stranou, byli hned
po únorovém puči pronásledováni jako
úhlavní nepřátelé režimu. Rada z nich pro
žila mnoho let v komunistickém vězení, při
výsleších byla týrána a umírala na následky
prožitých útrap. Tyto skutečnosti nelze za
pomenout. Období stalinské a později
brežnévovské etapy československého ko
munismu se stalo trvalým rysem tragických
41 let historie Československa. Nevzít si
z nich poučení, by byla více než pošetilost.
Nová taktika KSČ hlásat názory, které ještě
před několika týdny byly důvodem orga
nizovaného násilí, nesmí nikoho zmást.
Mezi činitele tohoto matení patří i pojem
.levicová koalice", kterou by kdokoliv chtěl
s KSČ uzavřít. Byla by to nejlepší cesta
k novému únoru "

ZDÁ SE NÁM. že velmi pokulhává
organizační výstavba naši obnovené stra
ny. chybí informace o událostech kolem na
ši strany v roce 1948 Chybí vědomosti
o základních principech demokracie - jak
vybírat a volit - protože, aniž to lidé mnoh
dy vědí, hovoří o demokracii, ale vlastně
v praxi opakují to, co kolem sebe viděli čty
řicet let - systém totalitního .demokratické
ho centralismu".
JAN HOfilCE
za MOČSSD
CS-190 00 PRAHA 9

Jak je možné, že se .dělničtí vůdcové" tak
obohacovali, vytvořili svou vlastni šlechtu,
která byla mnohem horší než šlechta pra
vá. Svým jednáním se zařadili do hluboké
ho středověku, který nyní pominul.
Ale co je za námi je pryč. Musíme nyní pe
čovat o to znovu narozené dítě, které se
zvolna staví na nohy. Je mi jen líto, že se
této radostné chvíle nedočkali tak mnozí
naši hoši, kteří s námi dýchali jeden vzduch
v koncentračním táboře Eliáš. Jejich děti
dnes mohou slavně a hrdě hlásit, že se je
jich tátové nedali pokořit, že se postavili na
odpor a vykonali svou povinnost.
JOŽKA DOLEŽAL
CH-8046 Zúrlch

Poprvé od roku 1948 jsme

zastoupeni v parlamentě
Svobodné volby se sice ještě neko
naly, ale už máme ve Federálním
shromáždění řadu zástupců, na
které se můžeme spolehnout. Z po
věření Občanského fóra vystřídali
v lavicích čs.parlamentu zdiskredi
tované kývaly, poslance KSČ, spo
lehliví poslanci ze řad autentických
sociálních demokratů:
Ing. Rudolf Battěk
Ing. Tomáš Hradílek
Albert Černý
Dr.JIndra Konečný
Doc.dr. Jaroslav Mezník, CSc
MLIDr. Pavel Svítil
Maji naši plnou důvěru a přejeme
jim hodně zdaru při odpovědné legislativni práci v zastupitelském
sboru, jehož předním úkolem je ny
ní zajištění plynulého přechodu
československé republiky k plura
litní společnosti.

CELOSLOVENSKÝ SJEZD sociální demokracie se konal 3.února v Bratislavě; na tribuně
třetí zleva ing.Paulička. předseda obnovené strany na Slovensku.

USTAVUJÍCÍ SCHŮZE Sociálně demokratické strany Slovenska v Košicích se konala
12.ledna v aule Vysoké školy technické (proto i to einsteinovské heslo v pozadí).

...V JEDNOM SMĚRU není možno dělat
kompromisy: jakoukoliv úzkou spolupráci
s komunisty je nutno odmítnout Je napro
sto vyloučeno pňjmout pojem .demokratic
kého komunisty". Komunisté nepochybně
hodlají pokračovat v jejich tradičním mané
vrování. Demokracie musí být pro nás stej
ně nekompromisní základnou, jakou byla
pro Hampla, Soukupa, Dérera, Dundra
a ostatní v letech dvacátých Plně souhla
sím s Battěkovým postojem spolupráce
v Občanském fóru. MIROSLAV KERNER
Wlnthrop, USA

V OBNOVENÉ sociální demokradi v naší
zemi si dnes podávají ruce všechny gene
race, členové sekce mladých i skuteční pa
mětnici někdejších slavných dnů strany
a také jejích nejtěžších časů. Místopřed
sedovi Čs.sociální demokracie, ing.Rudolfu
Battěkovi, poslala svou obnovovací přihláš
ku také pani Emilie Jedličková z Čerčan,
profesorka-ve výslužbě. Narodila se v Pra
ze 19 listopadu 1901 a členkou sodální de
mokracie je od roku 1920 - tudíž rovných
sedmdesát let! Profesorka Jedličková byla
mimo jiné jednatelkou a členkou náčelnictva Svazu DTJ, redaktorkou časopisů
DTJ a členkou Dělnické akademie

...TAK JSME SE dočkali Jako muklové,
ale i jako sociální demokraté Jak rád bych
ještě pro stranu pracoval, ale jsem stár a je
nutno uvolnit místo mladým, kteří budou ta
ké bojovnější. Jak směšní jsou všichni ti pa
ňáci. co nás komandovali' Dívali jsme se
na ně vždycky jako na vyvrhele národa
Jestliže se tito lidé aspoň trochu zamyslí,
pak se musí stydět Nikdo je přece nenutil,
aby byli tak sprostí a suroví, to bylo v jejich
povaze

NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ v Praze manifestovalo 10 ledna kolem 20 000 mla
dých lidi - z nich mnozí ve vojenských uniformách - za zkrácení prezenční služby v Čes
koslovensku Manifestad svolala sekce mladých sodálních demokratů a její základní po
žadavek zněl: .Upravte ihned spravedlivě délku vojenské základní služby pro všechny
současné vojáky!" - Na snímku vpravo: Robert Šimarek, předseda sekce mladých.
Foto: Julius Rancso
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Dopisy redakci
UŽ DELŠÍ dobu mne neuspokojoval
stále menší počet článků, které bych si
s chutí přečetl Nyní jste byli nuceni zvýšit
předplatné (což chápu) a trn jste rozhodli
za mne. Předplatné neobnovuji. MILAN P.
Atlanta, USA

...S POVDĚKEM a velkým zadostiučiněním
jsem rovněž kvitoval rubriku pod názvem
Kronika, kde ve vší stručnosti informujete
o dění ve světě za poslední tři měsíce. Do
vedu si představit jak těžká a doslova mra
venčí práce to musí být při prostudování
všech možných agentur Vám všem vřelý
dík za tuto práci a současně i prosbu, abys
te v těchto zprávách pokračovali.
ANTHONY H.
Vancouver, Kanada
..NA NÁVŠTĚVĚ v Rakúsku som sa moh
la zoznámiť s obsahom PL Som vefmi milo
překvapená, že takéto noviny existujú.
Preštudovala som ich naozaj dokladné,
a dúfam, že budem mať příležitost' sa k nim
dostať častejšie.
KA TARÍNA Z.
CS-921 01 Pleš taný
...PROSÍMo zaslání Práva lidu do té doby,
než bude vycházet nemanipulovaná sociáně demokratická tiskovina u nás.
JAN W.
CS-412 01 Litoměřice

...DALŠÍ ROČNlK si již nepředplácím. Už
jsem se naučil německy a tak mi informace
o ČSSR získané přečtením denního tisku
postačují.
ZDENĚK B.
D-6784 Thalerschweller
... TAKOVÉ PERFEKTNÍ noviny bych chtě
la odebírat i doma v Československu. Z na
šich novin se teprve poslední dobou do
vídáme skutečně pravdu. Ted, když se na
še země probudila z dlouholetého spánku
se vše jistě zlepší, přesto si Vás dovoluji
žádat, abyste mi posílali Váš čtvrtletník.
DRÁŽA B.
CS-50 303 Smiřice

...NA LIBERECKU má sociálně demo
kratické hnutí slavné tradice, na které by
chom rádi navázali. To však vyžaduje
obrovské propagandistické úsilí, ke které
mu, bohužel, zatím nemáme technické pro
středky. Obáváme se, že pluralitní demo
kracie v současné době sklouzává do roz
dělování si pozic mezi Občanským fórem,
Čs.stranou socialistickou a Čs.stranou li
dovou s připuštěním i značné zdiskredito
vané KSČ. (—) Do Čs sociální demokracie
jsem se přihlásil proto, že jde o stranu pra
cujících s jasným programem. Jsem dělnic
kého původu a soc dem. tradice byly v naší
rodině silné, a proto obnovení sociálně de
mokratické strany velice vítám. Milí přátelé,
těším se na další číslo Práva lidu, neboť pí
šete pravdivě, objektivně a se vzácným
nadhledem
ING.OLDŘICH SAMOHRD
CS-460 01 Liberec
...PRÁVO LIDU jsme si rádi přečetli nejen
já a moje rodina, ale i moji přátelé. Věřím,
že si tento list budu moci brzy přeplatit i v
Československu, aby se mohl stát pravidel
ným čtenářem a pokračovatelem demokra
tických ideálů, pro které žil už můj děd
TOMÁŠ N.
CS-289 01 Dymokury
...ZA VÝTLAČKY NOVÍN Právo lidu vám
srdečně dakujeme. Ich obsah a forma je
velmi obsažná, přitažlivá a podnecujúca
Gratulujeme vám k takýmto výsledkom vašej práce! Náš Městský koordinační výbor
'Veřejnosti proti násiliu' sa snaží predovšetkým riešiť problémy města, ktoré se za 40
rokov absurdného politického systému na
hromadili Jedná sa predovšetkým o ekolo
gie. Najkrajšia oblasť.v republiko, za ktorů
bolo okolie města Ružomberka vyhlášené,
je zdevastovaná velkými fabrikami, ktoré
zamorujú ovzdušie exhalátmi, spádom
merkaptanov... S tým úzko súvisl priam
hrozivý zdravotný stav obyvatefov města
Vy ste daleko a pravděpodobně nám ne-

PL1/90
móžete pomoct. Ale na druhej straně si
myslíme, že máte právo vedieť, komu ste
poslali výsledky vašej práce Vaše noviny
sú veími zaujímavé a bolí by sme radí, keby sme si mohli prečítaťaj dalšie výtlačky.
DAGMAR DOBRODEJOVÁ
koordinační výbor VPN
CS-034 50 Ružomberok
... MOC RÁDA BYCH odebírala vaše novi
ny. Přestože se i v našem tisku objevují za
jímavé zprávy, o práci našich lidí v zahrani
čí není příliš mnoho informací. Tak jsem se
diky vám dozvěděla o svém bývalém příteli
Mirkovi Wagnerovi, který ilustroval nový
emigrantský slabikář Budu se těšit na
první číslo v novém roce
ALENA Č.
CS-787 01 Šumperk
.../ KDYŽ ZATlM nejsem výdělečně činný
a beru jenom základní podporu, nechci být
vašim příživníkem a za vaše pravdivé
a opravdu demokratické noviny si rád za
platím. Také bych vás chtěl požádat o za
slání ukázkových výtisků mým přátelům
v Československu
VlT G.
D-8750 Aschaffenburg

...ČLENOVIA našej strany sa zišli
12 januára Po 42-ročnom vynůtenom
mlčaní sme slávnostne vyhlásili, že so
ciálna demokracia je tu a bude dalej rozvíjať svoju činnosť v podmienkach nášho
města Vychádzať budeme přitom z bo
hatých tradicií, ale najma z ešte váčších
skúseností našich sesterských stráň a celej
Socialistickej internacionály, ku ktorej sa
hlásíme Tento fakt bol vyjádřený už tým,
že medzi přítomnými boli jednak staří členovia sociálně demokratickej Strany spřed
42 rokov, členovia strednej generáde
i mládež, na ktorú sme všetci tak hrdí. Svo
ju činnosť obnovujeme v podstatě z ničoho,
ale s veíkým nadšením a úsilím.
MVDr.MIROSLAV ŠPEJL
za PV Soc.dem strany
CS-040 11 Košice
...DOSTALA JSEM od známého náhodou
poslední číslo vašich novin; píše se v nich
velmi zajímavě o životě krajanů v zahraničí.
Chtěla bych Právo lidu číst pravidelně.
VÉRAK.
CS-616 00 Brno 2

...VAŠE NOVINY se mi velice líbily, moc
...POČETLI JSME SI a přejeme vám na mě překvapila jejich úroveň. Byla bych po
dále dobrou úroveň a spousty ne těšena, kdybyste mi mohli do Českosloven
dočkavých čtenářů. Jestli by to bylo mož ska zaslat alespoň ukázková čísla.
né, tak bychom rozšířili Vaše řady i o naše
MARIE T.
známé.
LUDMILA Š.
CS-735 81 Bohumín
CS-766 01 Val. Klobouky
...ČTVRTLETNÍK nás zaujal svým obsa
...PROSTREDNÍCTVOM známých som hem, počtem zajímavých zpráv i informací,
dostala Právo lidu, v ktorom články sú ve rad a poučeni. Byli bychom velmi rádi, kdy
ími zaujímavé a celé som si detailně pročí bychom se mohli stát vašimi odběrateli.
tala Bola by som vám veími vdačná, keby
MANŽELÉ S.
CS-621 OO Brno
som mohla noviny pravidelné odoberať
Ked bude možné předplatné uhradit' v Kčs, ...BYL JSEM VELMI mile překvapen obsa
ochotné a obratom zaplatím.
hem a zároveň jsem se dozvěděl mnoho
MVDr.TATIANA B. nových věcí. Radost ze čteni nepřineslo je
CS-O32 41 Vavrlšovo nom mně, ale všem mým přátelům, kteří

...NA NÁVŠTĚVĚ v západním Německu
jsem měl možnost si přečíst vaše noviny.
Velice se mi líbí, a proto vás prosím, zda
byste mi je mohli zasílat.
STANISLAV E.
CS-5000 02 Hradec Král.

Právo lidu četli.

PAVEL M.
CS-563 01 Lanškroun

...CO MĚ ZAUJALO nejvíc ve Vašem PL
4/89? Byl jsem překvapen množstvím
informací, kvalitním tiskem i nápaditou
úpravou. Nabídkové seznamy exilových
...PŘESTOŽEu nás již také vychází .Prá nakladatelství jsou pro mne cenným pra
vo lidu", ve vašem čtvrtletníku lze nalézt menem informací, co vůbec vyšlo. Informa
ce o Járovi Kohoutovi a další články, které
mnoho věcí, které mne zajímají.
Ing. RUDOLF T. mi pomohly .objevit" Antonína Švehlu,
CS-357 31 Horní Slavkov L.Moníkovou, A.Čechovou, připomněly mi
Otu Filipa a další. Zaujal mě haiban K.Trin...BYL JSEM překvapen, co všechno se kewitze .New York je koláž". Pěkně se čte.
zde mohu dozvědět. Jsou to výborné no koresponduje s kresbami a haikú - využiji
viny.
RADIM V. v semináři českého jazyka. Vzpomínka
CS-760 05 Zlín M.Pachnerové: Výborně, soužko! je až pří
liš pravdivě krutá; činovníky na okrese pří
...ČTENÍ I OBSAH zajímavý, ale u nás se mo slyším. Máte o příznivce víc.
BOHUMIL G.
nedá sehnat. Rád bych Právo lidu odebíral,
CS-763 02 Zlin-Malenovice
proto vás prosím o odpověd, zda je to
...V TĚCHTO pro nás krásných vánočních
možné a jakou formou.
Jlňí H.
CS-407 46 Krásná Lípa
dnech se mi dostalo poprvé do rukou Vaše
Právo lidu. Chtěl bych Vám poděkovat za
...TENTO ČTVRTLETNÍK mě velice zaujal
jeho vysokou úroveň, kterou dáváte příklad
svým kolegům novinářům u nás v Česko
a proto vás prosím o zaslání dalších čísel,
která bych chtěl použít k informaci pra
slovensku.
jiňí s.
cujících našeho podniku Bytex Liberec pro
CS-763 21 Sla vlčin
střednictvím vývěsky Občanského fóra.
...VAŠE NOVINY 4/89 se mě dostaly do
Ing.PETR H.
CS-463 11 Liberec 30 ruky prostřednictvím Občanského fóra. Do
té doby jsem neměl tušení, že tak užitečné
...OBSAH A VYSOKÁ úroveň článků exi
a potřebné noviny vycházejí. S obsahem
lového Práva lidu mě hluboce zaujaly. Pra PL jsem plně spokojen ( a nejen já, ale
cuji v přípravném výboru Čs.sociální demo i známi) a rád bych si u Vás objednal i čísla
kracie na Praze 4 - Jižní město. V této do další.
LADISLAV K.
bě není ještě jasné, zda Právo lidu pod vaší
CS-760 05 Zlín
redakcí začne vycházet i v Praze. Přihlašuji
...ESTÉBÁCI se velmi neradi vzdávají
se proto za odběratele exilového Práva lidu
svých pozic, to je problém té až příliš něž
a prosím též o zaslání několika čísel z mi
né revoluce. Něha je sice něha, ale zatím
nulých ročníků. Velice by to prospělo naší
co mouchu stačí odehnat, komára je nutné
informovanosti i další práci našeho výboru.
Ing.FRANTIŠEK F. zamáčknout, v tom se nedám zviklat.
VÁCLAV P.
CS-149 00 Praha 4
CS-141 00 Praha 4
...SOM VÁš dlhoročný odberateí. Viťaz- ...BYLO BY CHYBNÉ mluvit o sametové,
stvo demokracie a slobody je aj Vaša zá něžné atd. revoluci. To jsou romantické ilu
sluha! Preto vyjadrujem obdiv Vašej dlho- ze. Sociální a demokratický program tyhle
ročnej práci aspoň touto cestou. Právo lidu nesmysly vymaže. Ted by mělo být cílem
by som chce! aj nadalej odoberať. Zasie- číslo jedna vzít komunistům z rukou rozhlas
lam na Vaše bankovně konto malú podpo a televizi, krajské, okresní a podnikové no
ru na dalšie vydávanie Vašich novin. S po viny. Dosud nikdo vážně o něčem takovém
zdravem .Nech žije slobodné Českoslo neuvažuje. To nemluvím o nomenklatuře,
vensko!'
PETER CISAR která sedí všude. Mít pár postů v Praze nic
Westland, USA
neřeší.
J|fi( KňlVSKÝ
CS-463 11 Liberec 30

Blahopřejeme

OBČANÉ SI ŘEKLI, že není žádný rozumný důvod, aby se jejich ulice na pražských Vi
nohradech jmenovala po stalinském fackujícím .pedagogovi' Makarenkovi. A tak si vynuti
li, že byla ulice přejmenována po Janu Masarykovi.
Foto: Jan Rychetský

DIAMANTOVOU SVATBU - vzácné šede
sáté výročí - oslavili Anička a Jožka Neča
soví ze Santa Matea v Kalifornii; stalo se
tak už na loňského sv. Václava, ale zemská
organizace Čs.sociální demokracie se to,
bohužel, dozvěděla se zpožděním, takže
může gratulovat teprve led, nicméně tím
srdečněji. Jožka již od mládí pracoval pro
sociální demokracii na Ostravsku, v exilu
byl od roku 1948 členem ústředního vý
konného výboru. Na XXIII.sjezdu strany lo
ni v Heidelbergu byl zvolen čestným čle
nem čs.sociální demokracie. Než zakotvili
v USA, žili Nečasoví po nějaké roky také
v Anglii, ve Švédsku a v Austrálii. Přejeme
jim, aby si mohli brzy splnit dlouholeté přá
ní - návštěvu ve svobodném Českosloven
sku.
(jz)

Jlfií RUML

Foto: ČTK/J.Hejzlar

Přežije socialismus rok 2000?
člověk dnes všechno nestačí, říkám si
s povzdechem nad haldou novin a ča
sopisů, které neučtu a možná proto mi
unikají některé podrobnosti i sou
vislosti současného politického života.
Slovo má host je naše nová rubri
Například ani nevím, kolik sociálně de
ka, v niž vám chceme postupně
mokratických stran už máme a kolik
představit výrazné postavy naši
se jich ještě chystá do předvolebního
současné domácí i zahranični žur
boje.
nalistiky. Začínáme (jak také jinak?)
Omlouvám se předem za tu ignoranci,
u Lidových novin, které ještě v sa
k niž se dobrovolně přiznávám, ale tok
mizdatové podobě svedly statečný
událostí je tak prudký a překotný, že si
zápas se starým režimem a ne
za den kolikrát pomyslím, zda to neby
přestaly vycházet navzdory represi.
lo pro nás lehčí, když byly fronty vy
Autorem našeho prvního „po
hraněné přehledné; tady je nepřítel
hostinného vystoupeni“ je Jiří Ruml,
a tohle spojenec, s nímž musíš .držet
donedávna ještě politický vězeň,
basu" i za cenu basy. A skutečně, jak
nyní šéfredaktor Lidových' novin,
mile nás začali estébáci honit a zaví
které už brzy - pravděpodobně od
rat, vždycky jsme se pěkné semkli
dubna - budou vycházet jako de
a scukli do jednoho houfu. Kdežto
ník. Zavádíme tuto rubriku také pro
dneska...?
to, abychom v duchu nejlepšich tra
Na druhé straně jsem však přemýšlel
dic našeho listu praktikovali toleran
i o tom, zda heslo „v jednotě je síla"
ci a názorovou pluralitu. Je proto
má obecnou platnost též pro bu
samozřejmé, že hosté mají napros
doucnost. Jednak mi připadalo trochu
tou svobodu výběru i zpracování té
stádní a přitom neskutečné, protože
mat a že jejich příspěvky uve
porážka diktatury vede přece vždy
řejňujeme bez redakčních úprav,
k uvolnění dosud uvězněných myšle
poznámek či dodatků.
nek a tužeb nejrůznějšiho ražení a je
vzápětí provázena doslova atomizací
celé společnosti, při níž najednou do
chází i k jakémusi rozštěpení dosa •výraz disident, který slovník cizích vý
vadních hnutí, která se zdála být tak razů překládá do češtiny jako „rozskálopevně jednotná až jednolitá. kolník, odštěpenec, rúznověrec“.
Jsme toho svědky i u nás. a nutně se Nikdy jsem se proto za něj nepovažo
proto vtírá další otázka; je to dobré či val a taky si nemyslím, že pouze on by
mohl být považován za křišťálově čis
špatné?
Když to posuzuji z hlediska nebezpečí tého spasitele zahnívají společnosti.
možných recidiv, poněvadž poražený Faktem však zůstává, že různá
protivník je pořád ještě velice silný, občanská hnutí (nejdříve a nejúčiněji
mám obavy, že desítky nově vzni Charta 77) probouzela v lidech cit pro
kajících nebo jen obnovovaných poli morálku a vedla obyvatele k občan
tických stran ženou vodu přímo na je ství. A jejich nejcennější devizou byla
ho mlýn. Vantroky jsou sice rozeschlé, tolerance, s níž jsme přistupovali k ná
vodu propouštějí, ale mohou se opět zorům toho druhého. Proto jsem se
rychle zatáhnout, dáme-li jim pří zamýšlel, jací jsme a vůbec mi nešlo
ležitost. Ovšem cesty k demonopoliza o to, aby se mnou všichni souhlasili,
ci politické moci, cesty otvírající bránu chtěl jsem jen, aby se každý zamyslel
pro pozdější návrat demokracie asi ji sám nad sebou. A pokud jde o tu kola
boraci, čili spolupráci, úmyslně jsem
nudy nevedou.
Je proto logické, že dochází a bude neklasifikoval kdo víc a kdo míň, proto
docházet k tomu, čehož jsme dnes že jsme to en gros trpěli a jen nemno
svědky, ale určitá pravidla bychom si zí protrpěli.
Sám se jako bývalý člen KSČ počítám
mohli a měli už ve vlastním zájmu sta
novit. Ze se napřklad budeme k sobě mezi ty první, aspoň do určité doby,
a vůbec z toho nemíním vyjímat niko
navzájem chovat slušně.
ho z minulých (tedy ani sociální demo
A jsme u jádra věci. Napsal jsem do kraty) a tím méně současných členů
Lidových novin (číslo 6 z 24.ledna společnosti, ať jsou v kterékoli nové
1990) svůj názor Jací jsme a hned nebo obnovené politické straně.
jsem měl postaráno a mnoho dopisů Ale pořád se při této úvaze nemohu
a telefonátů, jaký jsem já a co si prý jaksi dostat k odpovědi na původně
představuji pod pojmem slušný člověk položenou otázku, zda socialismus
a proč téměř všem vyčítám, že kola přežije rok 2000, a už se k ní asi ne
borovali s komunistickou stranou dostanu, neboť mi není dost jasná
a jestli náhodou mezi slušné lidi nepo podstata slova samého, když se jeho
čítám jenom disidenty. ’
jménem napáchalo více zla než dobra.
Aby bylo jasno, především se mi nelíbí A nedělejte si, prosím, iluze, že právě
sociální demokraté budou jediným
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ v Rakousku. Německu, prorokem spravedlivého naplnění toho
Holandsku, Švédsku, Francii a ve Spoje pojmu. Zejména ne tehdy, budou-li
ných státech, chtěl bych Vám co nejsrdeč chtít pouze navazovat přetrženou nit
něji poděkovat za to, že Vám nebyl lhostej kontinuity. Doba je dnes jiná, lidé jsou
ný náš osud v Českoslovenku v dobách jiní, změnil se celosvětový vývoj,
pro nás velmi těžkých. Ani nevím, jakým v němž stará dědictví pozbyla svých
způsobem bych vyjádřil svou radost nad hodnot.
tím, že jsem se toho dožil, že jsem tyto po V příštím desetiletí půjde spíš o to, aby
čátky mohl prožívat v Praze a že vítězství rok 2000 přežil člověk jako zoon poje tady. Ještě nás ovšem všechny čeká litikon. Podle mého soudu větší šanci
obrovský kus práce. Když se rozhlédnu ko
bude mít za předpokladu, že vymyslí
lem a vidím jak za těch pár desítek let do
něco jiného než politické strany, které
kázali vydrancovat a zničit naši (přesto
se v třetím tisíciletí stanou jakýmsi mu
krásnou) vlast, opravdu z toho bolí srdce
DALIBOR HELŠTÝN zeem staré techniky soužití.
JIŘÍ RUML
CS-738 02 Frýdek-Mistek 3.února 1990

Slovo má host
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Boj KSC proti sociáldemokratismu (1)
Československá sociální demokracie sice tzv. "sloučením" v červnu
1948 organizačně zamkla, pro mnohé její funkcionáře a členy však trpký
úděl teprve začínal. Bývalou příslušnosti k této straně žili mnozipozna
menáni jak Kainovým znamením. Poznali nejrůznějši formy perzekuce
od svého dřívějšího spojence - komunistické strany - a jim vedeného "so
cialistického" státu. Likvidace strany rozdělila její dřívější příslušníky do
dvou skupin. Ta menši: noví členové a funkcionáři KSC. Ta větší: ti, kteří
zůstali at z vlastního rozhodnuti anebo z vůle KSČ bezpartijními, to zna
mená - nesloučili se Postiženi a diskriminovaní byli později v o b o u
těchto skupinách.
Rudolf Slánský ještě před sloučením
prohlásil: "Je asi 370 tisíc sociálních
demokratů. Dostaneme polovinu.
Bude nějakou dobu trvat, než se
stranou srostou... Budeme mit komu
nisty a bývalé sociální demokraty."
Od sameho začátku se tedy v komu
nistické straně vyskytovaly zárodky
nedůvěry vůči sociálním demokra
tům. Další vývoj, zejména v důsledku
uplatňování teorie o zostřováni tříd
ního boje na cestě k socialismu a teze
o hlavním nepříteli uvnitř strany, toto
Slánského rozčlenění potvrdil.

V pokynech ústředního sekretariátu
KSČ pro volbu okresních stranických
orgánů na konferencích v roce 1949
se uvádělo, že “z členů sociálně de
mokratických mohou byt voleni pou
ze II, kdož srostli se stranou" Obdob
ná kritéria se uplatňovala v nižších i
vyšších stranických orgánech. Nedů
věra k bývalým sociálním demokra
tům byla jedním z Gottwaldových
motivů prg utvoření politického sek
retariátu ÚV KSČ jako vrcholného a
nejmocnějšiho stranického orgánu.
Šlo především o to. aby z mocenské
skupiny byli vyřazeni bývalí sociální
demokraté.
Osudy bývalých sociálních demokra
tů byly rozdílné. Jen velmi malá část
se podílela na výhodách plynoucích
z funkci a z členství v komunistické
straně. Ve vědomi komunistických
funkcionářů se zahnízdil tradiční přehlíživý poměr k sociálním demokra
tům a sloučené považovali za komu
nisty druhého řádu. Většinu tedy pro
následovala nedůvěra. Ti kteří stáli
mimo stranu, byli vystaveni persekuci, provokacím a vězeni. Boj komu
nistů proti sociální demokracii pokra
čoval I po její likvidaci.
Komunistická moc jej vedla zejména
ve dvou směrech: v ideologickém
proti "sociáldemokratismu" a v mocenskopolitickém - perzekuci a poli
tickými procesy. Sociální demokraté
byly pronásledováni v rámci ideolo
gické šablony, vytvořené teorii o zos
třováni třídního boje a o nepříteli ve
straně. Od poloviny roku 1953 začal
nový a dosud největší hon na sociální
demokraty.

Z čeho se zrodila vlna boje proti so
ciáldemokratismu, rozpoutaná ko
munistickým vedením v polovině ro
ku igss1’

Není k dispozici žádný důkaz, že by
se byl v roce 1953 mimořádně rozšířil
vliv sociálně demokratických myšle
nek v československé společnosti.
Rovněž nebyla zaznamenána žádná
významnější politická aktivita býva
lých funkcionářů sociální demokra
cie. Odtud tedy podnět k ideologic
kému taženi proti sociáldemokratis
mu nevzešel. Přišel odjinud: jeho
bezprostředním impulsem se staly
události kolem peněžní reformy v
červnu 1953.

Komunistická moc potřebovala vždy
ke svému životu ideologické šablony
a ideologický boj. Příslušela jim kro
mě jiných také role jakési obecné pří
činy všech negativních důsledků její
politiky. Komunistické vedení svádě
lo všechny potíže a nedostatky způ
sobené v letech 1950 - 1953 vlastní
politikou na činnost třídních nepřá
tel. Velmi oblíbené bylo svalováni vi
ny na činnost "protistátního centra" a
popraveného generálního tajemníka
Slánského. V roce 1953 ovčem již
účinnost těchto ideologických šab
lon slábla. Komunistické vedení mu
selo zarazit okresní tajemníky strany,
když se ještě v roce 1954 stále odvolá
vali na "zrádcovskou činnost" jako
zdroj nedostatků a obtíži v jejich prá
ci. Vyzvalo funkcionáře, aby se na
"zrádcovskou činnost" už nevymlouvali Dosavadní ideologické šablony
se hroutily také proto, že po Stalinové
smrti a zejména po červnových ne
pokojích ve východním Německu za
čaly komunistické strany sovětského
bloku posuzovat negativní jevy ve
společnosti a nespokojenost obyva
tel jinak než dosud. Nesváděly už
všechno na třídního nepřítele, ale
hovořily také o sektářské politice
strany a jejich funkcionářů. Zkrátka:
dosavadní Ideologické šablony ztra
tily účinnost, režim potřeboval nové.

Před
třiceti lety
V Československu se naskytla pro
rozvinuti nového ideologického boje
a pro výměnu ideologických šablon
výhodná příležitost při peněžní "re
formě". Reforma byla provedena k
1 červnu 1953a její sociální důsledky
velmi citelně postihly široké vrstvy
pracujících, zejména dělníků. Jejich
nespokojenost vyhrotila ve stávky a
nepokoje Největší se odehrály v Plz
ni. na kterou (a speciálně Škodovy
závody) komunističtí funkcionáři po
hlíželi jako na tradični baštu sociální
demokracie Proto připisovali proje
vy nespokojenosti pozůstatkům “ne
překonaného sociáldemokratismu".
A protože demonstranti nesli Masa
rykův obraz, (v Prostějově došlo už
předtím Ke srocení obyvatel, kteří
protestovali proti tajnému nočnímu
odstranění Masarykovy sochy), tak
"nepřekonaný masarykismus" byl
označen za další příčinu nespokoje
nosti obyvatel Zárodky dvou nových
ideologických šablon byly na světě.
Trvalo ještě nějaký čas, než je začalo
komunistické vedení prosazovat jako
hlavní frontu ideologického boje a
než dostaly svůj konečný obsah.
Boj proti sociáldemokratismu se ro
dil a vyvíjel zhruba od poloviny roku
1953, v době, kdy se měnila politika
komunistické strany. V Českosloven
sku. jako v jiných státech sovětského
bloku se ohlašovaly politické změny,
nazývané souhrnně “nový kurs".
Tomu se přizpůsobovala i náplň "so
ciáldemokratismu".
Usnesení Politického sekretariátu ÚV
KSC z 18. června k zajištěni výsledků
peněžní reformy sice ještě nemluvilo
o boji proti sociáldemokratismu.
Avšak jeho Rezoluce o událostech v
Plzni obsahovala už tuto zmínku o
příštích úkolech komunistické stra
ny: "Rozhodně zvýšit masově poli
tickou práci jak strany samotné, tak
přes masové organizace k uskuteč
něni usneseni strany a vlády a k dů
slednému odhalováni pravé tváře re
akce, masarykismu, sociáldemokra
tismu a podobných jejich projevů".
Sociáldemokratismus byl prezento
ván jako jeden z projevů reakce, tedy
jev mimo komunistickou stranu. Ne
boli: v Plzni využila "reakce" zakoře
něného sociáldemokratismu k získá
ni dělnictva proti režimu-tak bylo vy
vozeno. Krajské komunistické orgá
ny rezoluci projednávaly, ale o so
ciáldemokratismu se téměř nehovoři
lo. Rezoluce přišla do nevhodné do
by, zájem uvnitř komunistické strany
i mimo ni upoutávaly události v sou
sedních státech, hlavně v NDR a Ma
ďarsku.

Na počátku července vykonával Zá
potocký svoji první prezidentskou
návštěvu Moskvy. 11. července vy
slechlo předsednictvo ÚV KSČ jeho
referát, který se zabýval změnami v
politice strany, především (nikoli
však výlučné) na vesnici. Obsahoval
myšlenky a náměty, které odpovídaly
politice Novéhb kursu. Všichni členo
vé vedení s nimi souhlasili a na Harusovu poznámku o starých sociálních
demokratech, kteří "drží prapor od
poru". nikdo nereagoval Komunis
tické vedení rozhodlo vypracovat
analýzu hospodářské a politické situ
ace v zemi a připravit návrhy na opat
ření Vznikly Teze o současné situa
ci. které Politický sekretariát ÚV KSČ
schválil 2. srpna. V nich stálo: "Strana
jako bojový svazek stejně smýšlejí
cích lidi je oslabována nositeli buržoazni ideologie, zejména socláldemokratlsmem a masarykismem.
Dále nebyly překonány důsledky
Slánského v práci sírany“. Sociálde
mokratismus dostal druhou dimenzi objevil se jako ideologický přežitek v
práci strany. A postupoval na přední
místo, z něhož vytlačoval tzv nepřá
telskou činnost Slánského. Tuto jeho
dimenzi potvrdily i připomínky sovět-

Autor našeho seriálu,
mnichovský historik
dr.Karel Kaplan, Csc
ského komunistického vedeni k Te
zím. Upozorňovaly na to, že KSČ není
stranicky zocelená, neboť má mnoho
.pasivních elementů a více než 120ti
síc bývalých sociálních demokratů,
kteří nemohli s sebou nepřinést cizí
vlivy do strany.
Srpnové teze doplněné o písemné i
ústní poznámky sovětského vedeni
tvořily kostru Zápotockého referátu
na schůzi Ústředního výboru KSČ v
září 1953. Jejich význam byl v tom,
že zde vedeni vymezilo a oficiálně vy
hlásilo nový kurs v Československu.
Sociáldemokratismu věnoval Zápo
tocký značnou pozornost. Pojal jej už
tak, že hranice mezi oběma jeho di
menzemi se ztratily. Nejdříve pouká
zal na jeho nositele ve straně - bývalé
sociální demokraty. Poté přešel k vý
čtu oblasti, kde se sociáldemokratis
mus projevuje v politice. Na prvé mís
to postavil “líbivá hesla a populární
požadavky" na zvyšování životní
úrovně zaměstnanců bez ohledu na
výrobu. Na druhém místě “nebezpečí
sociáldemokratismu spočívá také v
tom, že izoluje dělnickou třidu od
ostatních vrstev pracujiciho lidu, zej
ména od rolnictva" Na třetím: "So
ciálně demokratický oportunismus.
Siřící propast mezi dělníky a inteli
genci, snažil se opět sílu vládnoucí
třídy oslaboval a podlamovat.”

V Zápotockého projevu dostal boj
proti sociáldemokratismu podobu
ideologické šablony. Ty rysy, které
byly vlastní komunistické politice útoky proti rolníkům a inteligenci - a
které se rozrostly do tak hrozivého
stupně, že je muselo i vedení kritizo
vat. označilo za projevy sociáldemo
kratismu. Svoji kritiku konstruovalo
takto: politická linie strany byla
správná, ale nižší stranické a státní
orgány (tedy i ústřední) a funkcionáři
tuto linii překrucovali a nepochopili.
Jako jednu z příčin této deformace
vedení uvádělo přeživajici sociálde
mokratismus Aby se pod tuto ryze
účelovou ideologickou nálepku vešly
i další politické činy, které byly nepo
chybným projevem toho, co komu
nistická terminologie nazývá sektářstvim, prohlásilo i to za "rub sociálde
mokratismu".

Obdobně tomu bylo i s "líbivými hes
ly a populárními požadavky" Zejmé
na po peněžní reformě se rozmnožilo
mezi dělníky a komunisty voláni po
zvýšení mezd a snižováni cen. Tím, že
takové požadavky byly kvalifikovány
za projevy sociáldemokratismu a ten
zároveň prohlášen za nepřátelskou
ideologii, měla být postavena i repre
sivní hráz proti jejich dalšímu šířeni

*

Výsledky zářijového zasedání ÚV
KSČ byly předmětem vnitrostranické
diskuse. Omezovala se jen na funk
cionářské obory. Sociáldemokratis
mus zůstal mimo zájem diskutérů.
Zprávy o diskusi uváděly pouze pět
případů, kdy se o této otázce zmiňo
valy A to ještě zcela okrajové. Ideo
logická šablona se teprve rodila, po
stupné pronikala do vědomi komu
nistického aktivu a upevňovala se v
něm Záři představovalo v tomto pro
cesu počáteční krok. Hlavni nápor v
tomto směru se odehrál v prosinci
1953.

Na programu Ústředního výboru
KSČ byla organizační a ideologická
práce. V referátě prvního tajemníka
Antonina Novotného i v diskusi se
sociáldemokratismu věnovala znač
ná pozornost. Novotný jeho dosa
vadní obsah rozšířil. Další jevy, které
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se v životě komunistické strany pro
jevovaly. oznámkoval jako sociálde
mokratismus

"Rozšířeným a škodlivým projevem
sociáldemokratismu". řekl, "je osla
bováni základniho principu výstavby
a života strany - demokratického cen
tralismu. Na úseku ideologickém se
sociáldemokratismus projevuje pře
krucováním a vulgarizací marx-leninské teorie, zejména otázek diktarury
proletariátu". Zopakoval, že rysem
sociáldemokratismu je snaha o izola
ci dělnictva od ostatních vrstev a že
se projevuje i "v levém sektářstvi vůči
pracujícími rolnictvu a inteligenci".
Také rovnostářství v odměňováni za
městnanců označil za sociáldemo
kratismus. “Rovnostářské tendence,
jejichž základem je rovněž maloměš
ťácké sociálně demokratické levičáctví, mají tuhý život a působí nám
značné škody." A svoji pasáž, v niž
vyzýval k boji proti sociáldemokra
tismu. Novotný končil vymezením
nositelů této ideologie "Nositeli so
ciáldemokratismu jsou především
pravicoví příslušnici bývalé sociálně
demokratické strany. Sociáldemo
kratismus je však jev v životě našich
mnohých členů i bezpartijních a je to
jev velmi rozšířený."
Několik členů ústředního výboru se
zmínilo o sociáldemokratismu. tři z
nich se jim zabývali důkladně. Prvním
byl Václav Kopecký. Neobohatil
obsah sociáldemokratismu o další
rysy, zaměřil se pouze na jeden, už
vyslovený v záři Zápotockým a to na
snahu o izolaci dělnické třídy od
ostatních vrstev obyvatel. Svoje před
stavy konkretizoval a uváděl, že když
stranický funkcionář má nesprávné
názory, tak má nepřátelský vztah k
rolníkům a inteligenci.
Druhým diskutujícím byl Zdeněk
Fierlinger. Zabýval se “českosloven
skou formou sociáldemokratismu",
přičemž velmi ostře kritizoval stranu,
jejímž byl dlouholetým členem a do
konce dva roky předsedou. Také on
nikterak nerozšířil obsah sociálde
mokratismu; zajímavě v jeho projevu
zněl závěr, kde se snažil nabádat proti
zneužívání boje: "Vedouce tento dů
sledný boj proti pozůstatkům sociál
ního demokratismu, musíme ovšem
dát pozor na to. aby ho nebylo využí
váno k osobním účtům vůči lidem,
kteří jsou často právem nespokojeni
s nepořádkem na závodě, s nevšíma
vým postojem vedeni k oprávněným
zájmům osazenstva, s odmítáním
spravedlivé kritiky, abychom nedáva
li možnost oportunistům a skrytým
našim nepřátelům maskovat se svou
horlivostí, jedním slovem, abychom
nezavírali oči nad vlastními nedostat
ky, abychom vždy viděli, kde stoji ne
přítel."

Jako třetí vystoupil bývalý funkcionář
sociální demokracie dr. Jiří Hájek.
Sociáldemokratismus obohatil o dal
ší rysy - o rozpor mezi teorii a praxi a
o strach z pravdy. (Slo o rysy, které
charakterizovaly právě komunistic
kou politiku.) Vyzvedl jeho životnost
a životaschopnost. "Vidíme, že pro
blém sociáldemokratismu zdaleka
přesahuje jenom věc starých tradic a
že zde tyto prvky znovu a znovu nám v
nové situaci před novými překážkami
ožívají" A v závěru shrnul další znaky
svého pojetí sociáldemokratismu:
"Proti polovičatosti, kompromlsnlctvf, rutlnérstvi, které byly tak typickév sociálně demokratických organi
zacích a které někde pořád straší..."

Od zasedáni ÚV KSČ v prosinci 1953
se rozběhla propagandistická kam
paň proti sociáldemokratismu. Sle
dovala cíl rozšířit a upevnit novou
ideologickou šablonu ve vědomi ko
munistických funkcionářů. Obsah
sociáldemokratismu byl sice tak širo
ký. že se pod něj vešly všechny nega
tivní rysy politického života, vyvolané
praxi komunistické politiky a kritizo
vané komunistickým vedením, přesto
se nikdy nestal tak účinnou ideolo
gickou šablonou jako předcházející
teorie o třídním boji a nepříteli ve
straně.

Nová ideologická šablona sice nezapustila pevně kořeny a u nižších funk
cionářských kruhů se neuplatnila,
vykonávala však svoje dílo mezi ve
doucími funkcionáři a mezi pracov
níky bezpečnosti. V dubnu 1954 byl
na poradě v Moskvě kritizován Anto
nín Zápotocký. Ostře mu zde vytýka
li. že nedostatečné bojoval proti so
ciáldemokratismu Podnětem kritiky
byl Zápotockého nesouhlas s návr
hem na zatčení bývalého sociálně de
mokratického funkcionáře, generála
justiční služby dr. Bohumila Ečera
Tato událost zrcadlila mimo jiné sku
tečnost. že boj proti sociáldemokra
tismu se posunoval z ideologické
oblasti do rukou bezpečnosti.

KAREL KAPLAN
(Přišli pokračováni :
Politické procesy)

Ve znamení

kontinuity
Otázka kontinuity bývá zvláště
v exilových stranách úzce spjata s
"generačním problémem", jehož
uspokojivé řešeni je životné důle
žité Za nesmírný klad curyšského
sjezdu lze označit jeho značné ge
nerační rozpětí - nejstaršímu účast
níku bylo 78, nejmladšimu 22 let.
Volby ústředních grémií přivodily
zřetelné sníženi průměrného věku
funkcionářů, aniž došlo k otřesům;
nikdo ze zasloužilých dlouhole
tých pracovníků strany nebyl ne
šetrné odsunut na vedlejší kolej.
Slovům starších věnovali mládi
značnou pozornost.
S velikými sympatiemi bylo přijato
vystoupeni Václava HOLUBA, býv.
poslance Národního shromáždění
a člena ÚVV v letech 1945-48, dlou
holetého tajemníka exilové strany,
který předsedal prvému půldni cu
ryšského sjezdu. On to byl, kdo
vzpomněl historického sjezdu Os.
sociální demokracie v roce 1936 a
v této souvislosti uvedl jména nejvýznačnějšich sociálně demokra
tických vůdců z doby Masarykovy
republiky, jejichž památku ctíme a
zachováváme dalším generacím.

Jsou to zejména předseda stra
ny Antonín HAMPL, gen. tajemník
Vojtěch DUNDR, předseda vlády
Vlastimil TUSAR, předseda posla
necké sněmovny František TOMÁ
ŠEK, předseda senátu František
SOUKUP, ministři Gustav HABRMAN. Rudolf BECHYNÉ, Alfréd
MEISNER. Lev WINTER, Jaromír
NEČAS, poslanci František MODRÁČEK. Luděk PIK. Vojta BENEŠ,
předseda pražského kraje Jan
ALEŠ, ze slovenských soudruhů
ministři Ivan DÉRER a Ivan MARKOVIČ, poslanec Ján BEČKO a
zemský tajemník Josef OCH Z ně
meckých sociálně demokratic
kých pracovníků v Českosloven
sku jmenoval předsedu strany
Ludvika CZECHA, ministra něko
lika československých vlád. Z ge
nerace poválečné vzpomněl přede
vším Václava MAJERAt Františka
NĚMCE, Vladimíra GÓRNERA a
Zdeňka BECHYNÉ, který prožil 14
let v komunistických žalářích a v
roce 1968 se stal předsedou obno
vené sociální demokracie v Česko
slovensku. Současně ocenil život
ni dílo nynějšího předsedy strany,
Viléma BERNARDA.
Poslanec Václav HOLUB vyzval
sociálně demokratické historiky,
spisovatele a novináře, z nichž
někteří býlí sjezdu přítomni, aby
se pokusili o historické zhodnoce
ni dramatického období posled
ních pěti desetiletí historie strany.
Je třeba objektivně po zásluze
ocenit nemalý podíl při výstavbě
Masarykovy republiky i její nemé
ně významnou činnost na poli me
zinárodním. Zvláštní pozornost si
zasluhuje válečné a poválečné ob
dobí, kdy strana musela svádět
těžký boj nejen s nastupující ko
munistickou tyranii, ale i uvnitř
svých řad s fierlingerovskou pá
tou kolonou. Dodal, že mnohé pra
meny a dokumenty může poskyt
nout prof. J. W BROGEL. historik,
publicista a autor řady význam
ných děl, účastník curyšského
sjezdu.
Plně souhlasíme s Václavem Holu
bem. Jména našich nejsvětlejších
postav nesmi zapadnout v orwellovské "díře zapomnění", v pověst
ném bolševickém "propadlišti dě
jin". Se stejnou důsledností, s ja
kou vrháme světlo objektivního
poznání na tabuizovaná zákoutí
moderních dějin našeho státu,
chceme uchránit naše nejobětavějši bojovníky za svobodu, lids
kost a demokracii údělu, který jim
uchystalo totalitní spiknuti: umlče
ni a zapomenutí.
Proto jsme na stránkách Práva lidu
dali po dlouhých desetiletích
mlčeni zaznít počestným jménům
Ludvika Czecha a Ivana Dérera - a
proto dnes věnujeme místo další
neprávem zapomínané postavě z
historie Československa a Čs. so
ciální demokracie - Jaromíru NE
ČASOVÍ.
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Myšlenky, naděje, obavy

Překlady
BADENSKO: Úředně ověřené překlady osob,
dokumentů 1 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. RulfováSchlegel
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
odborné přís soudní tlumočník a překladatel
• un.prol Dr Otakar Nahodil, DrSc.BDU
Zasiusstr. 124, D-7800 Freiburg i Br.
tel. (0761)70 04 54
BÁDENSKO: Překlady s computerem, krásně
vytištěné laserem, ověřené překlady z češtiny
a slovenštiny a naopak, též z ruštiny a polsttny. 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 němftny a naopak provádí rychle
a spolehlivě a u úřadů tlumočí.
• Blanka Beji, M.A členka BDU
Praetoriusweg 6/1. D-8000 Múnchen 83
tel. (089) 637 14 86

BAVORSKO: Ověřené překlady z češtiny do
němčiny a angličtiny a naopak
• Ladislav Santiago de la Cruz
Guerickerstr. 21, D-8000 Múnchen 40
tel.(089) 361 74 04 / 05 nebo
(08 131) 29 01 68 přes den
BAVORSKO: Úředně ověřené překlady veš
kerých dokladů z češtiny a slovenštiny do něm
činy a naopak provádí rychle, levně a spolehli
vě odborné přis. soudní překladatelka
• Miroslava Selkmann
Fasanenstr. 30, D-8025 Unterhaching
tel. (089) 61 89 76
BAVORSKO: Úředně ověřené překlady veš
kerých dokladů z češtiny do němčiny a naopak
provádí
• Viktor Weiser
Heiglhofstr. 109, D-800 Múnchen 70
tel. (089) 71 83 90

HESSENSKO: 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 Kóln 41
tel. (0221) 21 81 57

PORÝNÍ: Úředně ověřené překlady veške
rých dokladů, rovněž technické překlady, pro
vádí přisež. překladatelka pro češtinu a ruštinu
• Marie Růst
Grafenberger Allee 135, D-4000 Dússeldorf 1
tel. (0211) 680 26 26 Nečetl
PORÝNÍ-VESTFÁLSKO: Překlady všeho dru
hu z češtiny do němčiny a naopak, rychle a lev
ně (na osobním počítací)
• Lea Hannig, MA.
• Dr.phil. Franz Hannig, StR.
(přís.soud. překladatel)
Goldlackstr. 22. D-5600 Wuppertal 21
(Ronsdorf), tel. (0202) 46 02 73
HOLANDSKO: Úředně ověřené překlady
z češtiny do holandštiny a naopak provádí
soudní tíumočnice a přísežná překladatelka
• Jana letswaart
Stadronweg 190,1077 TC Amsterdam
tel. (020) 66 23 207

SKANDINÁVIE: Překládá a tlumočí pro sou
kromníky i podniky z a do švédštiny, češtiny,
ruštiny, němčiny a angličtiny úředně zkoušeny
překladatel a soudní Bumocník
• Peter B. Freund
Lárkvágen 17A, S-18351 Táby, Sverige
tel. (0047) 01800 /MBS/ nebo 08-756 96 30

ŠVÝCARSKO: Překlady dokladů provádí pro
vešk. oficiální účely, vč. nabytí cizího a zpro
štěni čs. občanstvi.do tří dnu za sazby o 5070% nižší než překl. instituce soudní tlumoč
ník a překladatel
• Ing Jiří Komárek, lic.oec
Hauptstr. 3, CH-8637 Laupen/Wald
tel. (055) 95 34 98

WEST

OST

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

Dipl.Ing. Albert Matěj
Oberer Grifflenberg 138
D-5600 Wuppertal 1
Telefon (0202)4215 00

Otiskujeme v abecedním sledu prvni část
odpovědí na naše anketní otázky, které
zněly:

Nač myslíte,
več doufáte
a čeho se obáváte
na prahu 9O.let?
RNDr. Evžen Andrejs
CS-120 00 Praha 2
* Myslím na to. že nás má Bůh rád a pro
to nám pomohl zbavit se komunismu ne
krvavou cestou. Doufám, že pomocí opět
se rodící sociální demokracie se nám poda
ří zajistit trvale demokracii v naší milované
zemi Obávám se. aby národy SSSR a Čí
ny se nemusely zbavovat nenáviděných re
žimů stejně hrozným způsobem jako Ru
muni.

Tibor Baranyal
Maďarská sociální demokracie
Budapešť
* My Maďaři doufáme, že se nám podaří
přeměnit naší společnost z diktatury v de
mokracii a uvést naše hospodářství opět
do pořádku; přejeme si užší svazky se zá
padní Evropou Doufáme, že naši sousedé,
Československo, Polsko, NDR, Jugoslávie
i Rumunsko budou svobodnými a demo
kratickými zeměmi. Osobně doufám také
v pronikavé změny v Sovětském svazu.
Měli bychom sjednotit Evropu a učinit ji lep
ším domovem pro všechny.

René Bártek
student, 19 let
CS-708 00 Ostrava-Poruba
* Raduji se ze zvolení pana Havla pre
zidentem a doufám, že už nikdy se v na
šem státě nebude opakovat totalitní vláda.
Doufám, že změny i v ostatních státech vý
chodního bloku povedou k celkovému
uvolněni napětí v Evropě. Do budoucna se
nejvíce obávám komunistů - obnovy jejich
starého aparátu.

Rudolf Battěk
poslanec SL, místopředseda
Čs.sociálni demokracie
CS-180 00 Praha 8
* V tom shonu posledních týdnů roku
1989 jsem nemyslel na to, co bude v roce
příštím - vždyť jsem si ani neuvědomoval,
že jsme si dali k vánocům ten nejkrásnější
dárek, a jak doufám nejen sobě, totiž pocit
bytostného osvobozeni i uvolnění, svobodu
k pravdě a pro pravdu, pocit, že občanské
sebevědomí už nemusí být výsadou jen
skupiny .disidentů', ale naprosté většiny
příslušníků obou našich národů.
Vím, že věc demokracie není ještě zdaleka
definitivně upevněna - a pro dosažení to
hoto cíle bude rok 1990 rozhodujícím. Jako
sociální demokrat oprávněné doufám, že
spolu s Občanským fórem zvládneme vše
chny peripetie přechodu od totality k plura
litní demokracii. A pokud jde o moje obavy?
Byl bych rád, abychom pojem politické kul
tury dokázali vyjádřit svým politickým cho
váním a zbavili se při budování obnovené
sociální demokracie všech osobních a pre
stižních momentů.

Ivan Blnar
D-8000 Múnchen 40
* Bojím se, že blbost nebude vyklízet své
pozice tak rychle, jak bychom si přáli. Dou
fám, že se má obava nenaplní a že to půj
de hopem.

Roman Blecha
A-5121 Ostermlethlng

Moje obavy se týkají toho, že komunismus,
který miliónům lidských bytostí přinesl rov
nost v utrpení,není mrtev definitivně.

Dr.Etem Ete
Sociálně demokratická
lidová strana Turecka
D-2000 Hamburg 50
* Na poslední události ve střední a vý
chodní Evropě bychom se měli dívat jako
na skutečný konec druhé světové války.
Smíme doufat, že v budoucí Evropě budou
uskutečněny demokratické svobody, poli
tická a ekonomická solidarita a spolupráce
mezi národy.
Obávám se. aby se pozitivni společenskopolitický vývoj nedostal na špatnou kolej
eurocentrismu či euroegoismu. Zeď padla.
Němá z obou států se mohou obejmout,
jak to ale bude s vietnamskými dělníky ve
východní a s tureckými v západní části Ně
mecka? Nakonec přec jen vyjádřím naději,
že rozum bude nejlepším ukazatelem ces
ty

anketa

Obávám se zbrzděni tohoto procesu mož
ným chaosem v Sovětském svazu - a ma
névrem komunistů, kteří se snaží udržet
svou moc přesunem na pozice svých vče
rejších úhlavních nepřátel - demokratic
kých socialistů. Jejich přihlášky do Socialis
tické internacionály jen prší - ale tento
fierlingrovský trik se nesmí ani v Českoslo
vensku ani v rámd Socialistické intemadonály podařit.

Dr.Miroslav Jirásek
CS-182 00 Praha 8
* Myslím na oběti demokratického snaže
ni v Rumunsku, doufám, že se demokrade
v ČSR upevní, obávám se zbytečného tříš
tění demokratických sil v ČSR.

Jožka Klgler
CS-370 01 České Budějovice

* Myslím na šťastnou budoucnost, dou
fám v naplněni všech lidských a občan
ských práv v naši zemi a obávám se ne
utěšených ekologických situací.

* Myslím na to. že to co se stalo u nás je
moc a moc fajn. Doufám ve vítězství zdra
vého rozumu. Obávám se vývoje v SSSR
a také toho, abychom u nás neskončili pou
ze u slov.

Ota Filip
D-8000 Múnchen 40
* Ničeho se (příliš) neobávám, v nic ne
doufám. Přeji si, aby vše plynulo volně, aby
nebylo v ničem násilí. Jinak jsem skeptický
a zopakuji Jeitmotiv' mého příštího románu
(česky): Budoucnost je svině, končí vždy
smrtí.

Stefan Flnger
Sociálně demokratická strana NDR
* Moje naděje jsou spojeny s širokou de
mokratizací východní Evropy, se srůstáním
celé Evropy, s pokrokem procesu odzbroje
ni a s prvními svobodnými volbami v NDR.
Obavy se týkají silnější tematizace .němec
ké otázky' a ve spojeni s tím s oživením
pravicových tendencí, dále růstu ekonomic
kých potíží v NDR a vzniku nežádoucích
hospodářských i politických závislostí.

R.Grega
Leval des Rapldes
Kanada
* Dúfam, že sa budem moct z Kanady
vrátit do Europy Obávám se. že budem
musieť ostať robit do penzie v manufaktuře.

Monika Hanousková
CS-662 24 Brno
* Všichni u nás doma se radujeme z nové
situace v republice, doufáme, že se vše
podaří. Obavu a strach máme z velmi špat
ného zdravotního stavu naši desetileté dce
ry

Dr.Eva Hartmannová
D-8000 Múnchen
* V československém kontextu je třeba
se především obávat pokračující stagnace
v životě společenském a intelektuálním;
osobně doufám především, že se čeští
intelektuálové budou konečně více zajímat
o dění a myšleni v jiných než českých ze
mích. Překládat a kriticky uvažovat o vlast
ním myšleni: v tom spatřuji já své naděje.

Luboš Holý
CS-547 01 Náchod
* Myslím na to, aby nám i nadále zůstala
svoboda, doufám, že Václav Havel zůstane
prezidentem i po volbách.

Tomáš Bóhm
547 01 Náchod

Radek Hrdlička
CS-430 01 Chomutov

♦ Myslím na rodinu, na mé tři děti a na to,
že bude klid, kterého je moc a moc potřeba
k poctivé práci nás všech a k životu vůbec.
Aby se konečně moje děti učily znát jen
a jen pravdu a nemusely se jí bát říkat.

* Myslím na to, aby vše dopadlo tak, jak
si přeje většina demokraticky smýšlejících
občanů a doufám v to. že naše děti už ne
poznají utrpení totalitního režimu. Obávám
se toho, že již nebudeme mod zachránit
naši přírodu, kterou komunističtí diktátoři
nechali zdevastovat.

* Naděje pro rok 1990 je, že národy vý
chodní Evropy budou po desetiletích otroct
ví vychutnávat demokracii a svobodu Na
druhé straně bychom neměli zapomínat mi
lióny lidi v rozvojových zemích, kteří trpí ne
dostatkem základních potřeb Doufejme,
že i jejich život se zlepší a že na ně bohatý
svět nezapomene.

Doufám v morální, politickou i hospodář
skou obrodu nejen Československa, ale
celé střední a východní Evropy, která byla
komunisty ze své historické cesty vytržena
a vržena ve svém vývoji o celá desetiletí
zpět...

Jiří Fajmon
CS-400 04 Ústí nad Labem

* Myslím na to, jak československý lid na
šel nám sebe. Doufám, že Právo lidu bude
tak obsahově bohaté jako doposud (jsem
spokojen). Budu dělat vše proto, abych se
nemusel ničeho obávat

Ivanka Cortl
Partito Socialista
Democratlco Itallano
1-001 87 Roma

nerovnosti, zavedeni svobodných, přímých
a rovných voleb a plné svobody projevu
a shromažďování A dívám se s respektem
na mladou revoluci, která uvážlivě, obez
řetně, s vtipem i inteligentní noblesou reha
bilituje tato základní práva.

Dr.Karel Hrubý
předseda Čs.sociálni
demokracie
CH-4095 Basilej
* Myslím na moudrost prostých lidí, kteří
v roce 1878 zakládali v Břevnově Česko
slovenskou sodální demokradi a kteří do
jejího vstupního prohlášení vepsali jako nej
důležitější požadavky právo národů na sebeurčení, odstraněni vší sociální a politické

Emanuel Kludský
D-7000 Stuttgart 1
* Myslím na to, zda se u nás co nejdříve
zformují demokratické politické strany, opo
zice. svobodný tisk, rozhlas a televize.
Doufám, že Československo bude svobod
né a že i v SSSR, Polsku. NDR, Maďarsku.
Rumunsku atd zvítězí demokratické myš
lenky. Obávám se převratu v SSSR

Dr.Jaroslav Kohout
CS-150 00 Praha 5
* Myslím na dobrý start Čs.sodální demokrade doma, který by spojil všechny dosa
vadní sodálné demokratické iniciativy v na
vázání na kontinuitu, udržovanou od jara
1948 exilovou sociální demokradi, spolu
pracující se Sodalistickou internacionálou.
Doufám, že konstituování silné, dynamické
a autentické Čs sodální demokracie neo
slabí, nýbrž posilní Občanské fórum. Obá
vám se demagogie a politikaření.

Jiří Kropáček
CS-143 00 Praha 4
* Myslím na to, jaké to bude krásné, jestli
že se zdaří vše, oč usilujeme snad skoro
všichni obyčejní lidé. Doufám, že to dobře
dopadne a snad se podívám k vám a jinam
jako dříve. Obávám se možnosti návratu
ke starému režimu.

Cyril Kollár
D-7180 Crailsheim
* Dúfam, že naše národy v Českosloven
sku zůžitkujů silu svojho intelektu a nadviažu na demokratické tradíde, ktoré pře
rušilo povojnové obdobie trvajůce bohužial
až dodnes Obávám sa, že deformácia
společenského a politického myslenia ako
aj stupnice hodnot, sposobená režimom
trvajůcim v Československu viac než dve
generáde je tak hlboko zakořeněná v fudoch, že vylečenie neduhu bude zdfhavý
a velmi bolestný proces.

Reiner Kunze
D-8391 Obernzell-Ernau
* Doufám, že zimní setba 1989 vyklíčí
a že úroda 1990 přinese podstatnější plody
než slibovalo jaro 1968.

Karel Kyncl
Londýn, Velká Británie
* Obávám se, aby Češi a Slováci .ne
zůstali v kasárnách' jako jejich armáda
v posledním půlstoletí pokaždé, když bylo
naopak třeba jednat; že budou spoléhat na
to, že se jejich problémy vyřeší buď samy
od sebe nebo činem někoho jiného; a že si
tímto postojem (spíše polehem) vypěstují
do příštích let další trauma, srovnatelné
s mnichovským Doufám v opak!

Vladimír Lexa
D-6000 Frankfurt 1
* Obávám se déletrvající vlády komunistů,
ještě více však vákua, které po jejich
odchodu vznikne. Pokouším se doufat ve
změnu systému bez účtující davové psy
chózy na jedné a na druhé straně v to, že
vakuum nebude vyplněno zástupci části
nomenklatury.
DOKONČENÍ PňlŠTÉ

HRADJENÁŠ
Snímek Jana Rychetského

Milí čtenáři doma,
cenzura zřejmě přestala fungovat krátce
před vánoci. Do té doby ještě uvízla v síti
nejedna zásilka směrem k Vám i smě
rem od Vás, ale díky novému ministru
vnitra panu Sacherovi si teď už na ztráty
nemůžeme stěžovat.
A tak se s Vašimi dopisy sice ještě ne
protrhl poštovní pytel, ale je každým
dnem o něco těžší. Jestliže máme den
ně přes sto dopisů, tak nejméně devade
sát je jich od Vás. Ze všech máme ra
dost, jsou hřejivé, srdečné, uznalé, potě
ší. Protože už dávno není v našich si
lách, abycom každé pisatelce, každému
pisateli odpověděli individuálně, chtěli
bychom Vám všem dohromady napsat,

CO VŠE MŮŽEME:
- Pokud si přejete dostávat náš čtvrtlet
ník rovnou domů, můžeme Vás přijmout
za předplatitele zatím .na úvěr". Ještě
nemáme v ČSR běžný účet, také cena
není stanovena. (Bude ale rozumná,
odpovídající relacím v zemi; krkolomně
přepočty z marek nebo dolarů na Kčs te
dy neprovádějte, darmo byste se pole
kali.)
- Pokud byste u nás chtěli inzerovat
v rubrikách seznamovací, hledači, ubyto
vací, poptávací apod., můžeme Vám tuto
službu do konce roku 1990 poskytnout
bezplatně. Jistě se ale rozumně do
hodneme také u inzerátů vyloženě ko
merčních, které bezplatně otiskovat ne
smíme.

CO NEMŮŽEME:
- Obstarávat katalogy západních zá
silkových domů, módní žurnály (ani po
sezóně), knihy a časopisy exilové, ná
boženské, odborné ani pornografické;
- zprostředkovávat zaměstnáni a/nebo
ubytování za hranicemi;
- tisknout zprávy úzce lokálního cha
rakteru:
- uveřejňovat nepodepsané .napalováky“ na kohokoliv a cokoliv:

- posílat kompjútry, telefaxy, valuty, pla
káty, nedostatkové zboží;

- poskytovat konzulární služby a udělo
vat závazné právní rady.
Děkujeme za pochopeni!

VAŠE REDAKCE

Aby se to nepletlo,
protože se tituly ještě dočasně shodují,
upozorňujeme čtenáře, že si nemohou na
adrese Práva lidu v Praze objednat .exilo
vé“ neboli zahraniční Právo lidu, které bude
počínaje příštím číslem vycházet pod ná
zvem .PÓL - revue bez hranic'.

Právě tak nelze abonovat .domácí' Právo
lidu ve Wuppertalu
.PÓL - revui bez hranic' s přílohou zahra
ničního Práva lidu lze jako doposud abono
vat pouze na adrese Pol-Veriag e.V., Post
fach 13 09 31, D-5600 Wuppertal 1.

Zájemd o předplatné pražského Práva lidu
si mohou podat žádost o předplatné
u administrací PNS s tím, že tyto žádosti
budou zatím pouze evidovány. Vyřizovány
budou, jak píše PL 2/1990: ... poté, co bu-.
de vedením listu definitivně vyjasněna pe
riodicita. ' Do té doby bude .domácí' Právo
lidu k dostání zatím u novinových Stánků
nebo v sekretariátech Čs.sociálni demokraáe.
Pražská redakce Práva lidu má adresu
Václavské náměstí 43, CS-110 00 Praha 1
a telefon 26 38 78.

A ještě jedna
sametová revoluce
v Cechách:
Inzerovat
ze pry znamena
draze platit a
dlouho čekat?
Omyl!!!

I

14. týden * l

Pronájem

Příjem inzerátu:
Na poříčí 30
112 86 Praha 1
_ir-ra. Hod.donnSífo

ANNONCE
Vážení čtenáři,

a do 2 dnu!!!
SOU

.'.

Rubriky a podrubriky
Dům a domácnost
1 Pronájem
1
2
3
4

Byty - Výměna
Byty • Nabídka
Byty - Poptávka
Podnájmy

2 Nemovitosti
1 Nemovitosti
2 Prostory pro podnikání

3 Nábytek a zařízení
1
2
3
4
5

Obývací pokoj
Ložnice
Kuchyň a příslušenství
Bytový textil
Příbory, nádobí a pod.

4 Umění a starožitnosti
1 Umění a kýč
2 Starožitnosti
1 Velké elektrospotřebiče
2 Malé elektrospotřebiče
3 Topení a palivo

6 Zahrada a domácí dílna
1 Rostliny a zahradní nábytek
2 Nářadí a nástroje
3 Stavební a renovač. materiál

7 Oděvy
1 Dámské oděvy a doplňky
2 Pánské oděvy a doplňky

8 Potřeby pro děti

1 Dětské oděvy
2 Dětský nábytek
3 Hračky a kočárky

9 Zdarma nebo do 20,- Kčs
10 Různé

16 Televize a video
1 Televize
2 Video

17 Foto, Řím a optika
1 Foto a optika
2 Film

18 Hifi

1 Hifi-přístrojc a příslušenství
2 Gram, desky, kazety, disky

19 Knihy a časopisy

1 Knihy
2 Časopisy a comics
1 Hudební nástroje
2 Příslušenství
3 Kapely a skupiny

21 Sběratelství a hobby
1 Sběratelství
2 Hobby

22 Cestování
1 Cestování a spolujízda
2 Prázdninové pobyty

23 Sport, lodě a kemping
1
2
3
4

Sportovní potřeby a nářadí
Sport.oděvy, obuv, doplňky
Lodě a vodní sport
Obyt.přívěsy, kemp.potřeby

24 Zvířata
1 Zvířata
2 Potřeby pro zvířata

Kontakty

Vozidla
11 Auta

Východ, znač. do 20.000,Východ, znač. do 50.000,Východ, znač. přes 50.000,Západní znač. do 50.000,Západní znač. do 80.000,Západní znač. přes 80.000,Dodávky a mikrobusy
Užitková vozidla

Náhrad, díly, příslušenství
1
2
3
4
5

1 Počítače a příslušenství
2 Programy
3 Kancelářskáelektrotechnika

20 Muzika

5 Domácí spotřebiče

1
2
3
4
5
6
7
8

Volný čas
15 Počítače, kane, elektrotcch.

Pneumatiky a disky/ráíky
Náhradní díly - východ, znač.
Náhradní díly - západní znač.
Příslušenství
Garáže

13 Motocykly a mopedy
1 Motocykly
2 Mopedy
3 Náhradní díly a příslušenství

14 Jízdní kola
1 Kola pro dospělé a náhr. díly
2 Dětská kola a náhrad, díly

25 Práce a podnikání
1 Práci nabízejí
2 Práci hledají
3 Podnikání

26 Vyučování, učeb. pomůcky
27 Rady a zkušeností
1 Rady a zkušenosti
2 Ztráty a nálezy

28 Spolky, termíny + kontakty
1
2
3
4

v několika minulých vydáních exilového Práva lidu jsme Vás
informovali o existenci naší ANNONCE v prostoru Bonnu a
Kolína nad Rýnem. Ani ve snu by nás tehdy nenapadlo, že bčhem
velice krátké doby budeme již moci připravovat v Praze její českou
verzi! Dnes to není sen nýbrž skutečnost: V pátek 6. dubna 1990 by
mělo být první vydání ANNONCE v Praze a Středočeském kraji k
dostání (pokud vydání nových k tomu potřebných zákonů ještě
nezaviní malé zpoždění) a to všude tam, kde i jiné noviny - pouze v
Praze na více než 1.000 prodejních místech...
Jediným smyslem i cílem tohoto (v Československu) nového druhu
novin je uveřejňování soukromých inzerátů a to
zcela zdarma!

Inzerovat znamenalo doposud v zemích českých pouze jediné:
za několik málo slov vydat velmi mnoho korun, po té čtyři, pět
nebo i více týdnů čekat na uveřejnění a to vše samozřejmě bez
jakékoliv záruky, že inzerát bude mít úspěch. Po takovýchto
dlouholetých zkušenostech českého zákazníka v této oblasti služeb
jsou možnosti, které nyní ANNONCE nabízí, vpravdě revoluční!
Po prvním pátečním čísle budou pak již naše noviny vycházet
pravidelně třikrát týdně - každé pondělí, středu a pátek. Pevně
doufáme, že naše nejnovější počítačová technika - centrální Com
puter (pro zasvěcené: 32-bit procesor s frekvencí 25 MHz, RAM 8
MB, 2 x Winchester s pamětí 1 gigabyte t.j. 1.000 MB) s možností
napojení až 32 terminálů (32 písařek může psát do paměti 32
inzerátů současně) se špičkovými, pro tento druh novin specielně
vyvinutými programy - stejně tak jako tři vydání v týdnu - nám
umožní zvládnout očekávaný příval Vašich inzerátů. Neboť přesně
v tomto problému je zakopán ten příslovečný pes!
Princip inzertních novin, kdy inzeráty vycházejí zdarma a vše se
financuje jejich prodejem, je geniální (toto není sebechvála, neboť
tato myšlenka vznikla již zhruba před 20-ti lety v kanadském
Vancouveru - "Buy & Seli"), ale uvést ho do praxe je zatraceně
těžké. Na západě tím, jak těžké je prosadit se v obrovské konku
renci a na východě ... právě nesnadností technicky a organizačně
dokázat zvládnout přívaly inzerátů. V tomto směru by mohli jistě
naši západoberlínštf kolegové z "Zweite Hand" o svých problé
mech ze začátků v loňském roce ve Štětině, Krakově a Gdaňsku
("Kontakt") vyprávět romány.
Ale již i četní pražané poznali na vlastní kůži, že ne vždy něco
podobného musí fungovat. V posledních třech měsících byl tu a
tam kameloty na různých místech Prahy nabízen časopis, který měl
otiskovat soukromé inzeráty rovněž zdarma. Že velice často to
skončilo právě jen u toho "měl", zjistilo zakrátko nemálo
rozčarovaných inzerentů, kteří za 14 dní v novém čísle své inzeráty
marně hledali... A tak tato v Čechách nová myšlenka utrpěla hned
na začátku u mnoha lidí notné šrámy. A to je taky hlavní důvod,
proč se zde o této "konkurenci" zmiňujeme. Chceme jen zabránit
tomu, aby tito rozčarovaní inzerenti nezanevreli definitivně!
Neboť - že tento princip funguje výtečně, Vám mohou potvrdit a
zaručit pisatelé tohoto článku, kteří již sedmý rok ANNONCI
vydávají v Německu v oblasti Bonnu a Kolína nad Rýnem.
Začátky nebyly lehké, ale dnes uveřejňují naše noviny ve svých
třech vydáních na celkem 124 stranách (ve stejném formátu jako
Právo lidu), skoro 30.000 soukromých bezplatných inzerátů týdně!

Skupiny, spolky + termíny
Přátelství (společné zájmy)
"Zasesenajití"
Dopisování

1 Sdělení a pozdravy
2 Osobní zprávy
i
2
3
4

On hledá ji
Ona hledá jeho
On hledá jeho, ona hledá ji
Hezké chvíle...

31 Dopisy čtenářů

A ještě úplně nakonec - chceme při této příležitosti za nás a jistě
za mnoho dalších krajanů, kteří v těch dlouhých letech temna též
odešli do exilu a mohli vývoj loňského podzimu sledovat jen v
bezpečí na televizní obrazovce, veřejně vyslovit náš obrovský
obdiv a poděkování všem těm, kteří se nebáli v době největšího
teroru riskovat a vyjít do ulic a tím nejelegantnějším možným
způsobem naši zemi vyvést z již 41(!!) let trvajícího područí
komunismu. Všem těm, kteří se dokonce raději nechali zavřít do
vězení, než by "s pány zpívali” a zvláště pak našemu dnešnímu
prezidentovi, panu Václavu Havlovi! Bez jeho obrovského a
dlouholetého morálního příkladu - jak jsme pevně přesvědčeni by to vše u nás zdaleka tak dobře nedopadlo... Pomocí naší
ANNONCE a naší práce pro Vás se budeme nyní snažit splatit
alespoň malý kousek našeho exilového dluhu.
Na dlouhodobou spolupráci s Vámi se těší

od středy 18— do patku 18—
od pátku 18— do pondělí 18—:
od pondělí^ 8^^1o středy 18—:

k podání jednoho bezplatného soukromého inz

uvCBre>néno
v dubnu.

Prodej / Koupě

Redakce ANNONCE, Na poříčí 30,110 00 Praha 1
Rubrika:

Text:

Text

Telefon nebo adresa:

Telefon nebo adresai

Tento díl kupónu prosíme vyplnit - pokud nenív textové části obsaženo, nebude olištčno, vyžaduje to však tiskový zákon.

Telefon:
Podpis:

PONDĚLÍ
STŘEDA
PÁTEK

'ystřihnout, nalepit na korespondenční lístek, nebo v obálce zaslat na naši adresu:

Redakce ANNONCE, Na poříčí 30,110 00 Praha 1
Podrubrika:

uveřejnění
uveřejnění
i_____
uveřejnění

XANNONCE-Kupón
jednoho bezplatného soukromého inzerátu

Vystřihnout, nalepit na korespondenční lístek, nebo v obálce zaslat na naši adresir!

Jméno:
Adresa:

Řekněte o budoucí existenci ANNONCE a možnostech, které
nabízí všem Vašim přátelům, kolegům, sousedům i známým!
Neboť - čím více inzerátů v ní bude otištěno, tím větší výběr bude
mít každý z Vás, když bude něco hledat... A stejně tak - čím více
výtisku ANNONCE bude prodáno, tím více zájemců se bude hlásit
na Vaše inzeráty!

Časy příjmu Vašich inzerátů a jejich uveřejnění:

ANNONCE-Kupón
Rubrika:

Chceme se pokusit jiti stejnou cestou a nabízet v Československu
stejně perfektní servis, jako v Německu. Kromě toho základního
(a samozřejmě nejdůležitějšího) faktu, že všechny soukromé
inzeráty jsou a vždy budou otiskovány zdarma, znamená to
především co nejkratší termíny mezi uzávěrkou a uveřejněním,
žádná omezení v počtu a délce inzerátů, kromě kupónů též
telefonický příjem po 24 hodin denně a mnohé další. Pokud ale vše
hned tak nepůjde, velice Vás všechny prosíme o pochopení, neboť
zde, v naší po 41 let úzkou skupinou lidí devastované zemi, jsou
bohužel mnohé "limitující" faktory, s kterými se prostě hned tak
pohnout nedá. Stav pražské telefonní sítě nám umožnil např.
sehnat zatím pouhé 2 (I!) linky (o našich 20 telefonních linkách na
příjem inzerátů v Bonnu a Kolíně se nám zde bude ještě dlouho
jen zdát), které budou dozajista zcela beznadějně přetížené (proto
prosíme, dejte pokud možno přednost písemnému podání!).
Avšak ještě více obav v nás vyvolává stav československé poly
grafie, chronický nedostatek papíru (= již dopoledne po vyjití
vyprodáno?), ale hlavně - limitující rozsah stránek! V Bonnu a
Kolíně je 36 stran pondělního a středečního a až 60 stran pátečního
vydání standard, což zde hned tak asi možné nebude. Tak tedy
Cokud bude o inzerci (jak doufáme) opravdu zájem, museli
ychom časem k nějakým - byť jen těm nezbytně nutným opatřením sáhnout (např. omezit počet inzerátů od jednoho
inzerenta pro vydání na 2 - 3 kusy). Do té doby však pro všechny
platí - bez omezení!
Ještě jeden malý ale velice důležitý tip: teprve teď, když inzeráty
nebudou nic stát, může být toto médium využito v celé jeho šíři a
barvitosti, neboť inzerovat neznamená zdaleka jen kupovat a
prodávat!! Prostudujte si důkladně seznam rubrik vlevo ... pak
teprve uvidíte, jaké možnosti pro Vás ANNONCE bude třikrát
týdně nabízet!
Ale za to, že Vaše inzeráty budeme tisknout zdarma, chceme již
nyní též i my něco od Vás! Jedna velká prosba: nenechávejte si
tuto novinku - možnost bezplatné inzerce - jen pro sebe!

ANNONCE vychází pravidelně 3 x týdně
a je k dostání všude tam, kde i jiné noviny!

29 Sdělení a pozdravy
30 Seznámení

výměna -

1 Byty

nabízí totéž

7

Prodej / Koupě

Podrubrika:

Tento díl kupónu prosíme vyplnil - pokud není v textoví části obsaženo, nebude oliítíno, vyžaduje to však tiskový zákon.

Jméno:
Adresa:

Telefon:
Podpis:

11

PL1/90

Podle starého mytu bojoval Zeus se stohlavou příšerou Typhoeem. Mýtický had je pro nás symbolem
byrokratické diktatury, nebot I ona má více hlav. Ztratí-ll jednu ČI dvé, moc na tom nesejde Představa
ze komunisté se vzdali bez boje a ustoupili bez boje totální kapitulací je naprosto mylná. Ve skutečnos
ti jde o taktický tah, jenž je má vyvést z Izolace, překonat krizi - a Inkasovat pozdější rozhořčení jež
přinesou zklamané Iluze o „svobodném trhu“.
’

PLODY PODZIMU
Zatímco deziluze z komunismu je globál
ním jevem a zdá se pohřbívat leninismus,
nejen Stalina, pak opačná iluze o svobod
ném trhu bude kompromitována daleko dří
ve nežli skalní skeptikové tuší. Síla myšle
nek v tomto okamžiku vítězí, ale vše může
jit stále zpět - a to v globálním měřítku protože násilím lze potlačit současný vývoj.
Past sta květů se rozevírá právě proto, aby
se květy pokosily.

Druhá základní iluze, ještě nebezpečnější,
je představa, že pád byrokratické diktatury
byl výsledkem práce pověstných .zlatých
českých hlav a rukou", ačkoliv byl a je ne
myslitelný bez oné změny světové scény,
jež v osmdesátých letech přinesla globální
demokratizaci, tedy překvapivé triumfy
myšlenky lidovlády nad despotickými po
licejními režimy.
Rozhodující byla polská Solidarita, jejíž po
tlačení v roce 1981 dalo do rychlejšiío po

hybu právě ty procesy, které se generálský
režim snažil zastavit. V tomto smyslu jsme
za příslib svobody zavázáni polskému ná
rodu více než komukoliv jinému. Po pádu
berlínské zdi se staly i v Praze změny ne
odvratnými.

Konečně třetí, a daleko nejhorší iluzí dneš
ního opojení svobodou je představa, že
volby zaručí růst životni úrovně. Nastane
pravý opak.
Co bude po volbách, až dělba mocí omezí
právě novou demokratickou vládu na užší
prostor iniciativy? Co se stane, až nebude
už žádná centralizující autorita, jež by
držela na uzdě mzdové požadavky, stou
pající nároky a neochotu zvyšovat výkon?
Svobodné volby dají novým politickým stra
nám příležitost, aby vyprovokovaly tutéž
lhostejnost vůči veřejným záležitostem, ja
kou trpí Západ.
Po čtyřiceti letech vstoupil na stolec čes
kých králů první nekomunistický prezident
jako výraz uznání, že skončila vedoucí úlo
ha strany. Václav Havel je vynikající osob
nost jako umělec; je zároveň živým ztěles
něním oné vývojové linie, která vedla od
někdejšího KANu přes Chartu k nezávislým
iniciativám demokratického hnutí. Jeho
osobní podněty ve všech třech krizových
situacích demokratického hnutí, v letech
1968, 1977 a 1989, prokázaly jeho virtuozi
tu v nesnadných a rizikových situacích.
Přál bych si, aby zůstal v čele státu i poté,
až dostane mandát od svobodně zvole
ného parlamentu a ne od smečky oportunlstů, o níž si asi myslíme totéž. Čím dří
ve rozpustí tento sbor, tím lépe.

Zahajuje-li volba Václava Havla za pre
sidenta republiky éru vedoucí úlohy pravdy,
pak znamená též konec politického exilu
a přenesení těžiště dřívějších exulantů do
domácích podmínek. Gubernie zla se roz
padla právě tehdy, když se režim zdál být
neotřesitelný a kdy holdy cynismu a bar
barství kolaborantů platily za politický rea
lismus a míru prozíravosti.
Myšlenky konec konců vždycky vítězí nad
mocí, protože lidská mysl - nikoli atomové
rakety - je konečnou zbraní v zápasu
o svobodu. Havlův intelekt je náš Excalibur.
Intelektuálové jsou sůl země a sůl je nad
zlato. Je to však jen přísada, ne jídlo. Solí
se neuživíte. Čeští intelektuálové selhali
v politice posledních padesáti let už třikrát.
Jejich ambivalentní úlohu popsal zatím nej
lépe Jacques Rupnik ve své přednášce
v Bernu (2O.srpna 1988, Proměny 1989)
První dvě porážky, v Mnichově a v únoru,
byly pochopitelné v rozmezí „zrady Inte
lektuálů". Tato nálepka Juliena Bendy vy
stihovala dost přesně dezertad od hodnot,
jež ve jménu utopie prováděla levice jak ve
Francii, tak v ČSR. Pražské jaro bylo třetím
selháním pod heslem rozumu a svědomí,
jež se hrozí právě ted znovu opakovat, mo
difikováno antipolitikou v politice a mocí
bezmocných u moci. Z této absurdity i otr
lým filosofům musí naskakovat husí kůže
Doufejme, že nepůjde o opakování ste
reotypu, o novou orchestrad starých iluzí,
a že vznikem otevřené společnosti skončí
také arogantní nárok na výsadní postavení
intelektuálů v národních osudech. V situaci
triumfu pražských intelektuálů bych rád vy
slovil naději, že je to jejich triumf posled
ní, a že výsadní úloha českých intelektuálů
skončí v demokratických volbách jednou
provždy. Intelektuál bude pověřencem li
du, skupiny, vrstvy třídy, voličů, nikoli ná
stroj dějin, jenž používá mas jako převod
ních pák k své utopii zítřka. Vedoucí úloha

pravdy není totožná s vedoucí úlohou
Intelektuálů.
Zákonodárné shromáždění zvolilo za své
ho předsedu symbol pražského jara, ačko
liv A.Dubček nebyl ani členem tohoto práv
ního tělesa. Postavilo si tak do čela signa
táře Moskevských dohod, jenž legalizoval
okupaci a zlomil páteř odporu vůči oku
pantům. Byrokratická diktatura ztratila dvě
své hlavy, ale jednomyslný názor tří set
dalších hlav učinil z tohoto pseudolegálniho
aktu národní svátek!
Chystá se Praha k jakési repríze pražské
ho jara, jež je předem odsouzena k nezda
ru? Uzavírá se bludný kruh intelektuálů
v politice?
Jak, když byrokratická diktatura má 300
bezhlavých hlav, které se daly do kupy,
aby provedly krajné podezřelé gesto ná
rodního sjednocení? Alexandr Dubček při
chází na scénu jako zachránce českoslo
venského komunismu, jako člověk, jenž se
chce zbavit deformací stalinismu.
Tento politik nikdy nepochopil, že neexistu
je žádná deformace komunismu, už proto,
že komunismus sám je deformací. Kaž
dá reforma komunismu je kulatý čtverec.
Jenže to jsme věděli dávno před těmi, kteří
se k tomuto poznání snaží propracovat
dnes. Reforma stalinského nevolnictví
není možná, Je možný jen záměrný
bankrot. Jakmile se komunismus vzdá ve
doucí úlohy, je to jeho konec, nikoliv obro
da.
Za těchto okolností pňpravují reformní ko
munisté pod Dubčekovým vedením další

grandiózní podvod. Hlásí se k ukradenému
programu demokratického socialismu jako
ke své cestě od totalitnho stalinismu k ne
násilné reformě a .pluralitě". Soudruzi
jsou drzí. Už dnes slyšíme od Waltra Ko
márka návrh repríz Sikova programu z roku
1968, zlepšený o mylné tvrzeni, že .reálný
socialismus" zkrachoval jako teorie i jako
model.

S použitím zavádějící terminologie je mož
né zaměnit sovětský komunismus, to jest
byrokratickou diktaturu, za socialismus
demokratického rázu. Sovětští komunisté
se hlásí k socialismu kdykoliv se jim to hodí
a úspěšně matou po desetiletí světovou ve
řejnost tím, že ztotožňují sovětské systémy
se .socialismem“.

Sociální demokraté vědí, že je to podvod,
ale v dané chvíli je ztotožnění socialismu
s byrokratickou diktaturou tak silně za
kotveno ve vědomí lidí, že je nesnadné
podvod vyvracet. Alexandr Dubček je sym
bol kontinuity slepé uličky komunistické
strany a je kvalifikován pro vědoucí funkce
v novém státu stejně jako Lotova žena.

Ohlíží se zpátky, k pražskému jaru, do pře
konaných poměrů, do nichž se nemůžeme
vrátit právě proto, že se nechceme obrátit
v solné sloupy.

Kdo nechápe biblický příměr, ať si přečte
Genezi, kapitoly 11. až 19. Těm, kteří si
v bibli nečtou, prozradme smysl příměru:
Když opouštíte Sodomu, nedívejte se
zpět! Sodoma byrokratické diktatury je za
námi.

ZEUS A TYPHOEUS (Malba na řecké váze, 6.stoletípřed Kr.)
Nejen osobnosti obou a jejich státní funkce,
ale i jejich symbolika a politický program
jsou protiklady, jež nemohou trvale
koexistovat. Kdokoli si myslí, že mohou,
vytváří škodlivou iluzi potřetí obrozené Ná
rodní fronty.
Tento antagonismus se má vyřešit po sousedsku tím, že kolaboranti normalizace
zvolí prezidentem intelektuála a ten se má
ukázat koruptibilní v klíčových otázkách!

3. Myšlenkám není možné uniknout a ko
nec konců jedině ony vítézí nad mocí. So
1. Václav Havel, prezident republiky a Ale ciální demokraté to vědí aspoň sto let a hlá
xandr Dubček, předseda Federálního shro sit se k jejich tradicím znamená nehlásit se
máždění, jsou hlavními představiteli státní ani k reformnímu komunismu ani k nereformoci.
movanému liberalismu, k těmto dvěma sle
Mazaná ptákovina, ale nic víc, zejména ne pým uličkám před naší budoucností.
mandát od lidu jako zdroje moci ve státě.
Sociálně demokratické Československo,
Velká hra neskončila, začala.
jež si vezme za vzor sociálně demokratické
2. Průběh dalších událostí ve střední Evro politiky ve Švédsku, Rakousku a Německu,
pě bude i dále záviset na vývoji v SSSR, se bude ve společném domě sociálně de
nikoli ČSR a na osobnostech, jež zasáhly
mokratické Evropy cítit znovu doma. So
do českých dějin posledních dvou desetile ciální demokraté nevěří na kulaté čtver
tí: Nejjednodušeji řečeno: .Zkušenost zís ce reformního komunismu, ani na libe
kaná za šedesát sedm let přinesla pozna rální selanku, jež chce smířit nesmiřitel
tek, že žádný z pokusů ovlivnit chování So né protiklady ptákovinou čachru.
větů, ať už šlo o diplomatický pštrosismus,
Problémy před námi jsou nesnadnější než
ústupky á la Jalta, nukleární výhrůžky či
ekonomicku korupci, neobstál. Škála ne problémy za námi. Ve volbách volte do zá
konodárných orgánů ty, kteří jsou schopni
úspěchů naznačuje, že příčina sovětské
agrese spočívá hlouběji - že je částí systé chápat tuto nepříjemnou realitu a hájit ve
mu. Je-li toto důvodem, pak je marné dou doucí úlohu pravdy děj se co ději
fat, že dokážeme modifikovat chování So
IVAN SVITÁK
Kalifornie, 29.prosince 1989
větů, aniž bychom před tím modifikovali

Občanské fórum v Praze vydalo tiskem a předložilo veřejnosti k dis
kusi „První návrh nové ústavy" ČSR, aniž uvedlo jména autorů. Jen
z televize se občané dověděli, že jedním z autorů je Dr. Pavel Ry
chetský, nově jmenovaný generální prokurátor České republiky.

skému a slovenskému národu, že však pokud jde o jiné národnosti - ČSR jim jen
zabezpečuje uspokojování zvláštních zá
jmů taxativně uvedených v článku 4
odst. 2.

Návrh předpokládá federativní uspořádání
státu, tedy takové státní zřízení, které bylo
Čechům a Slovákům i jiným národnostem
v ČSR žijícím oktrojováno v roce I968 nereprezentativním parlamentem, ovládaným
komunistickou stranou a vládou.

Když již jsme u těch jiných národností, tu
podle uvedeného článku i Romové, tj. ciká
ni, mají právo užívat svého jazyku v úřed
ním styku v oblastech jimi obývaných,
ačkoliv zase podle článku 156 odst. 2 lze
užívat rovnoprávné ve styku se státními
orgány ČSR jen jazyka českého a slo
venského. Jak a kdo bude klasifikovat „ob
lasti jimi obývané", to je záhada.

Nikdo se tenkrát nezeptal lidu, jaké státní
zřízení si přeje, zda federaci, konfederaci,
či jednotný stát. Přijetím zákona o federací,
před kterým varoval i Dr. Ivan Dérer, byl
jednotný československý stát rozpůlen na
Českou socialistickou republiku a Sloven
skou socialistickou republiku, tedy na dva
suverénní státy.
Návrh nové ústavy jde ještě dále, neboť
podle článku 5 odst. 2 může kterákoliv
z obou republik z federace vystoupit, osa
mostatnit se, přičemž postup si stanoví
každá republika sama ve své vlastni ústa
vě.

Za šíření podobných názorů byl v roce 1929
Vojtěch Tuka odsouzen bratislavským sou
dem k trestu 15 let káznice pro úklady proti
republice.
Dnes je federace realitou a je nutné s ní
počítat,i když podle .Prvního návrhu nové
ústavy" z názvu republik bylo vypuštěno
slovo .socialistická“. Je ovšem ku podivu,
že v této Československé republice má
platit trojí občanství, občanství české re
publiky, občanství Slovenské republiky
a občanství Československé republiky.
K čemu je to zapotřebí, to Bůh sám ví.
Nejpodivnější však jsou ustanovení, s nimiž
v nedávné minulosti byly prachšpatné zku
šenosti: Článek 16 odst 2 popouští totiž
omezení lidských a občanských práv
z důvodu veřejného pořádku, obecného
blaha, nebo morálky, článek 24 odst. 2
pak hovoří o omezení a zakázáni po
kojných průvodů a shromáždění z do
kázaných důvodů ochrany života, zdraví,
bezpečnosti a majetku.

Ještě že tam autoři .návrhu" nedali ochra
nu památek a ohrožení veřejné dopravy,
jak se zdůvodňovalo zakazování shro
máždění třeba k uctění památky Jana Palachal A to ani nezdůrazňuji, že v .návrhu"
se nejprve mluví o omezení lidských práv
a teprve pak se uvádějí. Jsou to zapeklitá
a nedomyšlená ustanovení.

Vezměte na příklad jen článek 29 odst.2,
kde se stanoví, že .náhradní služba
v armádě nesmí přesahovat délku vojen

Můžete si ale přečíst jiné články, třeba člá
nek 30 až 44, kde je „kompetence" stát
ních orgánů tak zamotaná, že by se v ní
ani čert nevyznal, nehledě k tomu, že jed
nou hovoří o kompetenci a podruhé o zá
konodárné moci téhož orgánu zá
konodárného.

V článku 48 odst. 2 se hovoří o Sněmovně
národů, ve které bude 75 poslanců voleno
v České republice a 75 ve Slovenské re
publice. Vím, že se již poukazuje na to, že
Čechů je asi 10 miliónů a Slováků čtyři.

Článek 30 odst. I mluví o výlučné pů
sobnosti ČSR a čl. 31 odst. I o společné pů
sobnosti ČSR a obou republik. Tak třeba
zahraničně hospodářské vztahy patří do
společné působnosti podle článku 31 odst.
I, ale každý ví, že tyto zahraničně hos
podářské vztahy předpokládají uzavírání
mezinárodních smluv, které ale zas patří
do výlučné kompetence ČSR podle čl. 30
odst. I.

Přesně to dnes neví nikdo, ale když už je
zde Sněmovna národů a v ČSR jsou a žijí
i Madaři, Poláci a Rusíni a Sněmovna ná
rodů chce být .sněmovnou národů" nejen
na papíře, pak by v ní měli mit zastoupení
i Madaři, i Poláci, i Podkarpatští Ukrajinci,
ba i ti Romové a to podle určitého klíče,
který by měl být pro všechny stejný.

Nebo vezměte článek 33 o tom, že federa
ce ani republiky nezasahují do hospodář
ské činnosti a podnikání nad míru ne
zbytnou. Jaká je ta .nezbytná mra", o tom
se v návrhu nikdo nic nedoví. Nebylo by
mnohem lepší stanovit, že stát nezasahuje
do hospodářské činnosti a podnikání, které
neporušuje zákony ČSR?

Probírejme však i další články návrhu.
Články 117 a další hovoří o ochraně práv,
které poskytují kromě jiných instituci ne
závislé soudy. Nejvyšších soudů je však
habaděj: Nejvyšší soud České republiky.
Nejvyšší soud Slovenské republiky a Nejvyšši soud ČSR. Stejná mnohost je i u ge
nerálních prokuratur.

A pokud jde o tu zamotanou kompetenci,
nebylo by účelnější povědět, v čem se obé
republiky vzdávají své suverenity ve pro
spěch federace a současně určit ty orgány
federace, které tyto okruhy či oblasti, kde
se republiky vzdaly své suverenity, budou
spravovat?

O nejvyšším správním soudu v návrhu není
ani zmínky, ačkoliv rozsah správního prá
va, kde je třeba dát občanům také právní
ochranu, je daleko širší, než u práva civilní
ho a trestního. Podle článku 127 odst. 2 si
ce Nejvyšší soud ČSR (písmeno c) má do
jisté míry suplovat funkci Nejvyššího
správního soudu, mám však za to, že to je
nedostatečné.

Podle článku 25 odst. 2 je zakázáno sdru
žování občanů, které směřuje k propagaci
fašismu, války a násilí, podle článku 7
odst. 6 však taková strana nebo občanská
organizace, která vyzývá k násilnému
uchopení moci a hlásající fašismus, nacis
mus a rasismus, rozpuštěna být může, ale
nemusí!
Podle článku 6 odst. 2 má každý občan
jedné republiky na území druhé republiky
stejná práva a stejné povinnosti jako občan
této republiky. Tedy každý občan jakékoliv
národnosti.
Z článku 4 odst. I se však dovídáme, že
ČSR, která je domovem všech národů
a národností, sice zajišťuje stejná práva če

Totéž platí i pro sovětský systém v Česko
slovensku. Musíme modifikovat systém,
nikoli měnit jeho osobnosti. Reforma
komunismu je slepá ulička, do níž už
znovu nevstoupíme, protože do slepých uli
ček vstupujeme jen tehdy, nevíme-li, že
jsou co jsou a že nikam nevedou.

Závěry

Návrh za korunu padesát
ské služby. To z důvodu víry, svědomí či
přesvědčení zajisté každý branec dá před
nost této náhradní službě před vojenskou
buzeraci, drilem, pochodáky, manévry
a plížení v blátě.

systém, v némž důvod spočívá" (Richard
Pipes, Commentary 1984).

A když již jsme u těch nejvyšších soudů,
věru nevím, proč bylo třeba v článku 103
a dalších taxativně vypočítávat případy roz
hodování Ústavním soudem, když stačilo
pouze povědět, že Ústavní soud rozhoduje
o tom, zda vydané zákony a nařízení jsou
čl nejsou v rozporu s ústavou.
Také je nepochopitelné, když se v čl. 139
odst. 3 tvrdí, že Národní rady jsou jedinými
zákonodárnými orgány", když to není prav
da Podle mne mohou Národní rady vydá
vat zákony jen v mezích stanovených záko
nem Federálního shromáždění. V článcích
52 a 53 odst 2 a 3 se sice hovoří o tom, že

véd mohou upravovat oblastním zákono
dárstvím Národní rady, pokud věc neupraví
zákon Federálního shromáždění. Naskýtá
se však otázka, zda touto možností nebude
narušena jednotnost právního řádu v celé
ČSR.

Podle článku 3 odst. 3 také v celé ČSR ne
má mit žádná skupina občanů, ani jedno
tlivci, ve státě výsadní postavení či pri
vilegia. Názory mohou být různé, ale v de
mokracii Je I prezident republiky také Jen
občanem a občany jsou i poslaná. Proč by
tedy měli mít výsady, třeba i prezident, kte
rý podle čl. 8I odst. 1 a 2 může být stíhán
jen pro velezradu, přičemž jediným trestem, který mu lze uložit, je jen doživotní
ztráta mandátu?

Zvlášť pak je zajímavé ustanovení článku 5
odst. 3 o tom, že i hranice mezi zeměmi
českými a Slovenskem mohou být změně
ny, byť i jen ústavním zákonem. Opravdu
nevím, co by na to řekli třeba Moraváci, ne
bo i Slováci, kdyby se jim ukrajovalo z je
jich území.

V článku 139 odst. 3 se praví, že jako orgá
ny státní moci zůstávají národní výbory,
které byly vlastně ustavované podle sovět
ského vzoru.
Myslím, že by stálo za úvahu, vrátit se
k dřívější terminologii, k obecním, okresním
a krajským úřadům, ve kterých by laický ži
vel mohl být také zastoupen. A pokud jde
o státní znak, a to o znak Slovenska, hlav
ně Madaři byli zvyklí užívat slov Tatra, Mat
ra, Fatra.V návrhu čteme v článku 154
odst. I, že štít obshuje modré siluety Tatry
místo správného pádu Tater.

Bylo by možné toho ještě víc povědět
o „Prvním návrhu nové ústavy“, který byl
předložen k veřejné diskusi, třeba i to, že
v návrhu se to hemží vágními ustanovení
mi, která nic neříkají, jako např. může, při
měřené příspěvky, možnost v podílu (čl.
10, čl. 19, čl. 12). Proč se na příklad stano
ví jen možnost zakládání nestátních škol,
proč se nestanoví přímo přípustnost za
kládání nestátních škol?

Jde samozřejmě jen o první návrh nové
ústavy, který bylo možné zakoupit za 1,50
Kčs Opravdu je to návrh jen za 1,50 Kčs
a jsem přesvědčen o tom, že u něho se
nezůstane. Jen závěrem bych chtěl po
vědět, že nejsme tak bohatý stát, abychom
si mohli dovolit záplavu ministerstev, mini
strů. náměstků, tajemníků, záplavu dobře
placených míst a všelijaké duplicitní fe
derální ministerstva, která by nakonec do
hromady hrála, jako doposud, jen jakousi
neurčitou a přesně nedefinovatelnou
koordinační roli vedle mnohých mini
sterstev českých a slovenských. Vše jde na
účet a na útraty lidu.

MIROSLAV JIRÁSEK
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POZOR: PAZDEROVA
POJISTKA PLATÍ
PO CELÉ PLANETĚ!

INFORMAČNÍ A IMIGRAČNÍ
STŘEDISKO
Československého sdružení v Kanadě
740 Spadina Ave., Toronto, Ont. M5S 2J2
telefon (416) 925-2241
* Zprostředkovává styk s krajanskými spolky a kluby
krajanským organizacím a nově příchozím
* Poskytuje přímé i referenční služby nově příchozím,
kteří hledají práci, ubytování a pomoc při styku s
kanadskými úřady
* Zajišťuje tlumočnické služby, doprovod a orientaci v
nejrůznějších aspektech kanadského života nově
příchozím

WEINHAUS ^j^SANDRADSTRASSE
NOVÝ DůM VÍNA v Mónchengladbachu, 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 Slovensky. A budete-li mít cestu kolem, určitě se u nás zastavte.
Přátelsky Vás uvítají

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

ČEŠKA (36), šíhlá blondýnka, sama ve Vídni, hle
dá někoho, kdo by byl schopen pomoci s bydle
ním. Starším lidem vypomohu v domácnosti .Iva
na'
UČITELKA hledá uplatnění při opatrování dětí,
případně vedení domácnosti. .San Frandsko, CA"

LAKÝRNÍK, 27, a ošetřovatelka. 21, s dítětem,
ovládající angličtinu, hledají sponzora do Kanady
na jakoukoliv práci. .Vše uhradím'.
MLADÍ MANŽELIA, 29 a 25, vysokoškolák (elektro, stavebnictvo), od júla 88 v Rakúsku, hladajú
sponzora „do Kanady'
AUTOLAKÝRNfK, 24, s manželkou a se synem,
1, zatím v Německu, hledají sponzora v Kanadě.
.Prosíme pomozte'
ELEKTRIKÁŘ, 21. řidič kamiónu, 25, strojař-frézař. 27, tč. ve švédsku, hledají (i jednotlivě) spon
zory v Kanadě nebo v Austrálii. Druh práce ne
rozhoduje, všechno uhradíme. Adresa společná'
SLOVENKA 20/162 hladá sponzora v Kanadě.
.Pomoc v pravú chviíu"
KALIFORNIE: Poctiví čeští manželé kolem 40 se
7letým synem hledají správcováni domu. Umíme
vše. úklid, zahrada, auto, vaření, starost o děti
a staré lidi. Americká praxe, doporučeni. .Rancho
Santa Fé'

Kdo zná adresu?
HLEDÁM KAMARÁDKU ze školy, která se za
svobodna jmenovala Jarka Kšajtová. V r. 1968
odjela s rodiči (snad) do Kanady. Kdo ji zná, a(
laskavě napíše její nynější adresu na zn. „Karla
z Austrálie"
JANA ŘÍHU, který odešel do SRN v roce 1969,
hledá Jiří Kohout z Příbrami, tč. A-8163 Fladnitz
ad. Teichalm, Briefk.9.

POŠTA VRÁTILA jako nedoručitelné zásil
ky Práva lidu 4/89, které byly adresovány
v Německu G Falladovi, Z.Gabrtikovi,
P.Kriemannové, J.Levé a F.Pelákovi,
v USA A.Standovi a v Kanadě B.Fuettererové a Marii Celerinové. Pokud znáte je
jich nová bydliště, upozomě te je prosím,
aby se nám ozvali. Mají většinou před
placeny ještě další výtisky a v několika pří
padech pro ně máme odpověd na inzeráty
nebo jiné zprávy.

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

Vyváženou výživou
k trvalému úbytku na váze!

tel. (02161) 3 18 88

Caínbridóe

Pohostinství

Kdo pomůže?

NÁVŠTĚVY Z ČSSR - a ze zahraniči
vůbec - se mohou někdy stát závažným
problémem a takřka neřešitelnou finan
ční zátěží. 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 pojištění nemocenské, úra
zové i životni - dokonce i nad stáři 85
roků, které zahrnuje i evt. převoz one
mocnělého či zemřelého na účet po
jišťovny. Kdo je pojištěn, neni překva
pen.

Dejte si odborně poradit.
Nezávazné informace v češtině:

KONEČNĚ MÁME VLTAVU
PŘÍMO VE STUTTGARTU!

„Moldau”

BlO-Center, Wallstr.54
Ing Miloš Hrabek
D-7890 Waldshut-Tíengen 1

Gablenberqer Hauptstr. 112
tel.(0711) 46 32 49

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

NAVŠTIVTE NAŠI RESTAURACI v
Neuhofenu u Ludwigshafenu. Nabí
zíme Vám nejen dobrou kuchyní a pří
jemné prostředí, ale také prostory do
600 míst vhodné pro menší I větší pří
ležitosti — svatby, zábavy, schůze,
srazy apod. Těšíme se na Váši

Miloslav Bohn, TuS Gaststátte
Jahnstralše 25
D-6708 Neuhofen (Pfalz)
tel. (06236)54738

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.

VIDEO KAMERA SERVICE
Opravujeme videa, kamery, kamcordery všech značek a typů, také
autorádia, česky mluvící perzonál ochotně poradí krajanům z domova
i z ciziny; projíždějícím návštěvníkům provádíme opravy pokud možno
ještě týž den, aby ušetřili nocleh.
Zabudováváme modul českého zvuku, také typu SECAM. Poradíme
a případně prodáme zařízení pro příjem satelitního signálu.
Návštěvníkům z domova poradíme, jaká zařízení od walkmana po SVHS koupit, když je deviz málo.
Otevřeno máme vždy v pondělí až čtvrtek od 8 do 18 hodin, v pátek jen
od 8,30 do 14 hodin, pokud někde nemontujeme anténu nebo ne
poskytujeme jiné externí služby zákazníkům; proto je lepší, když si pá
teční termín zamluvíte telefonicky předem.

ING.STROMEK & STEINBAUER
VIDEO KAMERA SERVICE
Herschelstr. 15, D-8500 Nůrnberg 70, telefon (0911) 41 71 17

Pojištění

Nabídka služeb

ODBORNÉ, NEZÁVAZNÉ, SERIOZNĚ pora
dí našim krajanům ve Švýcarsku v jakýchkoliv
pojišťovacích otázkách Karel Kukal, ELVIA
- Versicherungen, Hungerbergstrasse 27/16.
CH-8046 Zúrich, tel (01) 209 M 94

ZAJIŠTĚNÉ STÁŘÍ je přáním každého o nejrůznějši nabídky pojišťoven proto neni
nouze. Nez uzavřete pojistku, důkladně se
informujte, neboť není vše zlato, co se třpytí.
Vyplácí se hledět na dobré jméno a tradici
pojištovny. V Německu má velmi seriózní po
věst Hamburg-Mannheimer Versicherungs AG.
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.

OBYTNÉ AUTOMOBILY levně pronajmu. Tel
(Německo) 0621 - 70 92 20
SVATBA, PLES, narozeniny, k tomu musí být
muzika k poslechu i k tanci, muzika od profí
ka! GEORGÍE 1-Mann-Profiband, tel D (0231)
51 64 63.

ČESKÝ ŠTUKATÉR restauruje a doplňuje
starý, zanedbaný štuk. Vytvářím též now
s vlastními motivý. Pracuji levně, spolehlivě,
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.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ pojistíme řidičům z po
volání i amatérům. Informace: Agentur Pazde
ra, Kreutzplatz 20, CH 8008 Zúrich , tel (01)
932 32 22.

ČESKÝ DŮM DŮCHODCŮ v Anglii Vém
umožní prožít příjemné stáři mezi Čechy. Bližší
informace ve Velké Británii telefonicky na čísle
021 - 4558269, ze zahraničí písemně na zn.
.Mezi svými’ do Pol-Vertagu.

VEDLEJŠÍ PŘÍJEM jako zástupce renomované
německé pojišťovny? Dobrá příležitost pro schop
né a inteligentní lidi s Sš nebo VŠ vzdělánřn.
Bližší iriformace v češtině nebo slovenštině v Ně
mecku na tel.č. (07751) 46 64

PROBLÉMY S NADVÁHOU? V celé němec
ké jazykové oblasti poradí a pomůže Bio-Center, Wallstr. 54. D-7890 Waldshut 1. Napište sl
(česky nebo slovenský) o podrobné informace.

Máte potíže
s finančními úřady, s bankami či pojišťov
nami? Potřebujete individuální pomoc při
jakémkoliv financování nebo pojištění? Po
kud žijete ve Spolkové republice Německo,
staňte se členy organizace .Bund der
Steuerzahler, Versicherten und Bankkunden e.V.', která chrání zájmy daňových po
platníků, pojištěných a zákazníků bank.
Přihlášky a informace Vám poskytne
ZDENĚK KEDROUTEK
Kurfůrstenstr. 16
D-8034 Germering bei Můnchen
telefon (089) 841 40 18

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

Různé
NORKOVÝ KOŽICH, luxusní, ve výb.stavu, pro
dám výhodně za devizy Nabídněte na zn. .Praha'
do administrace t.l.

TADY VŠUDE ŽIJÍ LIDÉ,

"A Smán P/ace to ba Wlthout Formality"

PLÁNUJETE DOVOLENOU
NA FLORIDÉ?

Navštivte krajanský motel

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

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

Čtyř- až šestinásobné zvětšení kapitálu!
Zamýšlíte podnikat? Chcete si za nízkých úrokových sazeb peníze
půjčit a na vysoké je ukládat?
Švýcarské bankovnictví a pojišťovnictví skýtá nejvyšší možnou zá
ruku solidnosti a bezpečí. Nejsme vázáni žádnou společnosti; může
te se spolehnout, že Vám objektivně poradíme spojení, které je pro
Vás osobně 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 nejvýhodnějši?
Rádi Vám vše vysvětlíme v naší mateřštině, rádi Varn neutrálně po
radíme.
Váš Hubert Pazdera
fůr Versicherungs-, Finonz- und Unternehmensberotung
3 S°W'* lmm°t)ll'en,XlnClel Und ^ermimijn9

Kreuzplatz 20, CH-8008 Zúrich (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.

~TT\

kteří nám jsou blízcí a mlIL Mnozí z nich by sl velice rádi předplatili tento čtvrtletník, kdyby se dal zaplatit
v korunách. Jenže, jak všichni víme, Kčs zatím ještě nepatří mezi volně směnitelné měny. Při nynějších ne
rovnoprávných kursech by roční předplatné DEM 24,- přišlo abonenta v Československu zhruba na 480,Kčs, čili asi na šestinu (1/6) průměrného měsíčního příjmu. To je velice nespravedlivé, protože na Západě
představuje 24,-DEM ani ne jednu setinu (1/100) průměrné dělnické mzdy.
Apelujeme na ty naše čtenáře v zahraničí, kteří sl to mohou finančně dovolit, aby darovali jedno roční
předplatné svým přátelům nebo příbuzným v Československu. Pokud už tam nikoho neznají osobně, mo
hou samozřejmě rádi sponzorovat některého z tisíců čs. čtenářů, kterým zatím Ještě zasíláme čtvrtletník
bezplatně. Stačí vyplnit připojený kupón.
ANO. chci sponzorovat předplatné jednoho *) čtenáře v Čes
koslovensku. Tato objednávka platí zatím na dobu jednoho ro
ku (čtyři čísla). Odběr se prodlužuje automaticky o další rok,
jestliže před uběhnutím roční lhůty předplatné písemně nevypovím.
Předplatné daruji: Paní | | Panu | |

první předplatné - a případný dar na tiskový fond přikládám v hotovosti
šekem nebo money order
poukázal jsem převodkou na bankovní účet Pd-Verlagu
(zásadné jen u plateb uvnitř Německa!)
| | poukázal jsem poštovní složenkou

Kr.jméno a příjmení:
Kř.jméno a přímení dárce:

ulice, číslo:
přesná adresa:

PSČ, místo:CS-_______________________________________

Věnuji předplatné čtenáři v ČSR. kterého osobně ne, prosím ale. abyste mu
[~|
oznámili, |
| neoznámili, že jsem sponzorem jeho
předplatného.

a

(' Pochopitelně můžete sponzorovat i větší počet odběratelů v Česko
slovensku Připojte v tom případě jejich seznam na zvláštním listě papí
ru a vynásobte Dem 24,- počtem obdarovaných osob.

Datum, podpis:
Vyplňte prosím čitelně a zašlete na adresu:

POL-Verlag e.V., Postfach 13 09 31
D-5600 Wuppertal 1, Spolková republika Německo

