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OBČANE, co teď?

Datum - 17»10.1990, ko
lem 18,00 hodin. Místo:
Václavské náměstí, socha
sv.Václava. Očitý svědek
vypovídá: Shluk lidí,
kteří sledují se zájmem
diskuzi dvou protagonis
tů rozdílných názorů,
která zanedlouho přerůs
tá ve vzájemné strkání,
lidé se je snaží uklid
nit, tu zničehož nic,
objevují se dva civilové, vytahují jakési ...
průkazky a rezolutně
odvádějí oba dva škorpící se muže. Nejen
svědek, ale i další
přítomní zůstávají jsko by je polil stude
nou vodkou, kdyby ov
šem nebyla tak drahá.
Co si o tom myslet?
Přiznám se, že při lí
čení této události mi
trošku začal běhat mráz
po zádech. Proč asi?
V.H.

u v n i t ř

DO SAMIH ZVEZDA: Boris Jeljcin

Boris Jelcin takto novopečený předseda,
ruského parlamentu už opět začal dělat po
etize novopečenému nositeli Nobelovy ceny,
Michailu Gorbačovovi, při čemž vydání je
ho nové knihy je to nejmenší..Píše v ní o
.zajímavých podrobnostech ze .života Gorba;čeva, Ryžkova, Jazova a Lukjanova. Na př.
.Gorbačov prý má rád komfort a žije rozko
šně. Jeho setkání v parlamentu s poslanci
je pustá maškaráda. Z jeho okolí uznává
Jelčiň jen A.Jakovleva.______ D.B>
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Klaus

-

J i ŕ i n k a

Producenti OF si potrpí na osobnosti. To nepochyb
ně proto, že za osobnosti se sami považují a nejra
ději by své velké myslitelnosti uplatnili v generál
ním štábu. V poli už nikoli. Jinak, ale rádi nic ne
namítají proti klace, která namluví mase, co volat,
až se jejím heslem dokonce stane slogan Coca-Coly
" . .. to je ono!"
Takže do čela nynějšího OF byla vybrána osobnost.
Jo. Nejde však spíše o produkt sdělovacích prostřed
ků, masmédií, tedy masových "promotores”?
Lze říci, že osobnost Václava Klause:, podobně jako
Vatra Komárka či ing.Zemane, tedy pranostiku předví
dajících ne hospodářskou budoucnost, ale politickou
minulost, byla shotovena týmiž prostředky jako který
koliv konferenciér, herec či uvaděčka programů. A
teč právě zažíváme období babího léta, lidi s bonto
nem tomu říkají po amerikánsku ’’indiánské léto”, čas
jiřin. "Na podzim, když kvetou jiřiny....” praví pí
snička a do želatínového komputeru, teda mozku, nut
ně vstupuje zákonitou asociací myšlenek jméno Jiřina.
Jiřinka. Nikdo jiný než Jiřinka Bohdalová, jedna z
postav, kterou před časem začínající autor Václav Ha
vel vsunul do jedné ze svých drám.
Je opravdu velká škoda, že na protikandidátce prano
stiku Václavu Klausovi nefigurovala tato žena. Jiři
na Bohdalová na rozdíl od Václava Klause není produ
ktem masmédií, ale jejich tvůrcem. Umělcem. Umělkyní.
Klaus - Jiřinka. Dokonce si myslím, že herečka Boh
dalová by finance zvládla zdárněji, než Václav Klaus
moudrost, protože takovu finanční reformu by jí, Ji
řince, za dva tři měsíce perfektně vypravoval absol
vent někdejší dvouleté obchodní školy a dejme tomu,
že by na něm vyžadovala tříletou praxi. J.Volařík

Přijme naše Fede
rální shromáždění
Ústavur která jednot
provždy skoncuje s
naším potupným hla
sováním nohama?

PARATODO O MUNDO
M. JIOnATMHÀ.

/TRUD/

Nacionalismus v Jugoslá
vii je v kulminačním sta
diu a rozhoduje o další
existenci státu. Je naše
situace příznivější?

CyHMnija SownHOBCKa

Pan Kohn a pan Roubiček privatizují
"Pane Kohn, tak jdu do privatizace," pravil pan Roubíček odhodlaně,
zatírn jen do malé výrobou... lokomotiv, železnice podražila, tak to něco
nod í.
"Já, pane Roubíček,"odvěti 1 pan Kohn rozvážně, "já vstupuju rovnou
do velká privatizace výrobou... párátek."
"Neblázněj, pane Kohn, párátek?"
"Jste zřejmě ovlivněn jen podnikatelským zájmem, pane Roubíček.
Ale má to u vás zádrhel, zaměstnanci budou po vás chtít, jak to bývalo
dřív, také naturálie. lokomotiva je sice dobrá věc, ale co s ní v pane
láku? To moji zaměstnanci dostanou po párátku a budou nesmírně radi,
až štastni, že si budou moci vyštourat ze zubů poslední zbytky nedos
tatkových potravin."

Pan Kohn a pan Roubíček v "Evropském domě"
"Pochodil jsem jako sediaci u Chlumce, pane Kohn," lamentoval pan
Roubíček poté, co rada "Evropského domu" zamítla jeho žádost o přidě
lení byt malinkého obchůdku v přízemí tohoto obrovského baráku."
"Mně to odklepli, pane Roubíček. A bez otálení mi poslali už i.
vlastnický dekret."
"Dekret? A na co, prosím vás?"
"Na přidělení okapu jsem byl jediný žadatel, pane Roubíček, takže...
takže... je to v rychtiku."
"To chcete schytávat do bečky ty kyselý deště, pane Kohn? Já se
vám divím."
"Kdo říká, že kyselé deště, pane Roubíček," odrážel nájezd pochyb
ností z hlasivek páně Roubíčka. "Budu v klidu, trpělivě jak Indián
čekat r.a zlatý dešt, pane Roubíček, který ve sjednocený Evropě musí
.•jednou dojít."
o pa,~ ROUCfČEK o pereš trojce
Far. Roubíček, známý coby věhlasný ekonom h pranostik-prorr.ostik,
se c' t'1 poncrčen při zjištění, že termín "perestrojka" patřící u nás
k nejčastčji proráženým výrazům zcela vymizel.
"Nedivte se, pane Roubíček," odvětil pan Kohn, "stačí přece, že
se důkladně pereš trojkujeme v odívání, nač do toho plést ještě eko
nomiku ."
"V Sovětském svazu - par Roubíček se nedal - perestrojka přeci
úspěšně nokračuje. Sovětský svaz vždy byl a je můj vzor."
" I můj, pane Roubíček," odvětil pan Kohn měkce a po chvíli dů
razněji dodal vyčítavým torem:"Musím vás podrobit principiální kri
tice, pane Roubíček. Je znát, že nečtete sovětský tisk. Jinak byste
se musel dočíst, že perestrojka vstoupila do své vyšší fáze, byla
povznesena na vyšší stupen, přestala být perestrojkou a stala se
"pereš trelkou".

Fa-

(WvrycTpanHja: fpa^ifMiip Ohmhxh)
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ДАНИЛО КИШ КАКО ГА JE ВИДЕО
КАРИКАТУРИСТА ДЕ}ВИД ЛЕВИН
Výročí úmrtí Danila
K i š e a lidé se nesta
čili divit, když o jeho
smrti referovali i ofi
ciální sdělovací prost
ředky v Jugoslávii.
A Danilo Kiš se prosla
vil výrokem: Raději budu
mezi pronásledovanými
než mezi pronásledovate
li.

T VERZEKERINGEN

Na spodním obrázku
je krásně vidět jak
si představují nej
bohatší země BRD a
Japonsko svou pomoc
v účasti na vojenský
ch akcích proti Irá
ku .

Oblastní organlsace Us. Republikán 3ké 3trany v exilu pro Ontari o, Kanada.
__________ 18 Ajntree Gourt, Hanilton .Ont. ,Canada, L8K AR9.__________________

Jíamilton, 8. května 1983.
NÁVRH PRO OBNOVENÍ ČINNOSTI STALE KONFERENCE KRESŤANSKÝCH VEŘEJNÝCH
PRACOVNÍKU CS. EXILU. ■ •
Vážení přátelél
Minulý rok,dne 11.října, Jsme vydali "Prohlášení o ustavení Solidár
nosti ve svobodném světě" Jako volného sdružení pro všechny lidi dobré vůlo. Naše národy v porobeném Československu 3e nyní nemohou volno vyjádřit
a tak jsme v JoJlch zastoupení, Jako zdejší představitelé největší vládní
strany v kdysi svobodné CSR,prohlásili solidaritu s bojem o lidská práva a
spravedlnost pro všechny lidi na celém světě a zejména s postojem hrdinné
ho národa Polského. Obdrželi Jsme souhlas z celého svobodného světa. Také
od našich krajanů a exulantů došly stovky přípisů. Litujeme, že zatím Je
nám technicky nemožno odpovědět všem Jednotlivě a podrobně. Činíme tak ale
spoň touto cestou, společně: Děkujeme srdečně za souhlas a povzbuzení, za
slíbenou spolupráci 1 za doplňující návrhy. Moc si Vašich dopisů vážíinb a
Jsme přesvědčeni, že společným úsilím přibližujeme vítězství Pravdy.Zaplať
Pán Bůh za Vaše pochopení I
Dnes obracíme pozornost více k situaci v čs. exilu. Všeobecně so ozý
vá zjištění stavu nesvornosti a zejména neutěšených poměrů v Jeho represen
taci.Chybí nám vrcholná organ!sace,kt^ré bychom mohli věřit a která by ne
vznikla a nedoplňovala se Jen svévolným výběrem shora, stranicky poslušných
J ednotllvců,alo delegovanými zástupci rovných složek našeho exilu. Musíme
konečně mít správnou demokratickou organ! sací,která by sdružovala naše sí
ly pro spolupráci, násobila Je pro vrcholnou účinnost v dobo největšího ohrožení našich národů a byla oprávněným společným mluvčím před světem.Rada
svobodného Československa to není a nikdy už nebude, pro to že používá konti
nuitu na Dunked ze zkrachované Národní fronty,která ,při vedla naše národy
do komunistického neštěstí, na Národní frontu navazuje programově a v organisování používá jejich násilných akčních praktik. Ohlas na Prohlášení So
lidárnosti nás však přesvědčil,že v našem exilu Je velká řada schopných a
obětavých Jednotlivců i organi3ovaných skupin, kteří sl přejí nápravu.žijí
a pracují poctivě v různých částech Severní 1 Jižní Ameriky,v Západní Evro
pě a v Austrálii. Obětují peníze v charitě a energii v námaze položit zá
klady k organlsované činnosti. Dělají to Jak umí nejlépe,i když
někteří
tvořením t.zv. vrcholných exilových organisací budí dojem chao3u. V našich
očích J sou potvrzením stávající skutečnosti a že velká většina našeho exi
lu Jo pro nápravu. Círr. víco tukových nadšenců, tím jo lepe! Je třeba dát ’
hlavy dohromady, věřit', umět spolupracovat a odpouštět 311
Z každé země bychom mohli jmenovat několik kladných skupin, ale jako
příklad uvádíme Jen Jedinou: HNUTI DUCHOVNI OBRODY CSR y Los An gel os, Cali
fornia,USA, Stanislav Brožek,předseda a Jiří Zavřel,sekretář. • Vůdčí myšlén
kou jejich snah Je these: JEN Z DUCHOVNI OBRODY NARODA MUŽE VZEJIT JEHO NO
VA SVOBODA. Poslali nám návrhy pro spolupráci. Pinč souhlasíme. Nedůleži
tější Je začít vlastním zdokonalováním. Teprve na těchto základech může
vzniknout mravná a odpovědná politická representace. My navíc nyní upozor
ňujeme na nutnost veřejného prohlášení společného programu a jeho uplatňo
vání veřejnými zástupci^v zájmu vítězství Pravdy. K této druhé Části našeho
vývoje Jsme se značně přiblížili a doufáme, že dobrá vůle a pochopení pro
spolupráci přinesou konečný cíl. V tomto smyslu tedy navrhujeme- obnovení
činnosti "STALE KONFERENCE KRESŤANSKÝCH VEŘEJNÝCH PRACOVNÍKU US. EXILU1,1 kte
rá na počátku tohoto exilu úspěšně zahájila činnost, ale po smrti protekto
ra, svatoprokopského opata nejdp. Ambrože Ondráka.OSB,z Lislo,Ill.,přostala fungovat.

(Stálá Křesťanská konforenc-é Cs.exilu - 8.května 1983 - Str. 3. )

by přijala poslčnlcký systém. (Tak vlastně pracuje i Rada svob.Českoslo
venska, mohla by se po třetí obrodit a tím hromadit zklamání a neúspěch.)
Snad příklad z naší vlastní zkušenosti poslední doby to konečně lépe osvětlí. V exilu neexistují normální obranné prostředky demokratické praxe
a tak 1 záslužné organlsace a Jejich výbory za několik málo let se neubrá
ní Infiltraci od cizích agentů. Lidé se mění. Nebezpečí se zvýší, když
složka ochabne v činnosti, když jen stařecky vzpomíná dávnou minulost.Pak
bo už nehodnotí činy jednotlivců a jejich účast na programu (je-li jaký),
ale je jeden člen Jako druhý, hlas jako hlas. Za takového stavu co nejpravděpodobnojl převezmou kontrolu náslodujxcí:
1.Odborníci z exilu, kteří dali své právnické, kulturní,ekonomické a
jazykové znalosti do služby mezinárodního obchodu, pro jednání s komunis
tickými vládami, provádění kulturních výměn atd. Zdrcující většina nepro
dejných p'říslušníků občanských složek našeho exilu Je stále systematicky
pronásledována. Zažil to za druhé světové války Dr.Milan Hodža a Jeho
spolupracovníci a dosud zloba pokračuje. Zkusili jste někdy spolupráci např. s Radlo Free Európe? Někteří jednotlivci však unikli pranýři . Poznáte
je,když budou j-ako vědci a umělci mluvit na schůzích o demoralisaci celých
generací našich porobených národů doma, že se s tím musí počítat a zlepše
ní do budoucna se nedá oeekáVat. Budou důležitě dokazovat,že komunističtí
mocipáni se dnes bojí Jen vlastních revi sloni stů, že tedy naše ostatní
složky v exilu už vlastně patří do 3tarého železa. Budou si stěžovat, že
je nyní v Polsku nepořádek,protože, když tam zařídili poslání oceli z New
Yorku, tajnější přístavní dělníci loň hned nevyložili, atd. tínad se podiví
te, proč ještě chodí na schůze exulantů a proč mluví. Při bedlivějším
zkoumání však zjistíte,že neutralisují neprodejné výkonné funkcionáře, je
jich dílo maří a snaží se jo potrestat, když k tomli najdou příležitost.
Snad i v tom za žold poslouchají cizí mocipány? Máte co dělat s agenty
nejnebezpečnějšími, lidí schopných, ale 1 všeho schopných; nyní i po pádu
komun i 3mu.
2. Majitelé cestovních kanceláří, kteří se speciallsují na styk s ko-*
muni stlckým Československem. Když přiletí do Ruzyně, vítají je na červeném
koberci. Mátc-li obtíže dostat visuin, vyřídí vám to rychle s pražskými au
toritami. Usnadní příjezd rodinných příslušníků na Západ,obstarají zasílá
ní dolarů a automobilů atd. Zde upozorňujeme na podstatný rozdíl,když něk
do soukromě pomůže zmírnit bídu posláním balíčku,pošle léky stárnoucí ne
mocné matce, či ji pozve k návštěvě na Západ. To jsou akty charity a lásky.
Ten první případ je však vydři dus ství, které těží z'nemravného rozdělení
lidstva do zájmových velmocenských sfér. Očekávali byste, že takto exponovíiný jednotlivec se bude stranit veřejné činnosti v krajanském a exulant
ském prostředí. Ale to j e chyba lávky! On je "při každém bubnování" a
shromažďuje funkce, či za druhými funkcionáři potahuje za provázek.Rozhod
ně se připojí k odborníkům (uvedeným pod č.l.) v plánu potrestat neprodej
né exulanty, a to je na nejvýš podezřelé.
3. Bývalý exulant a okresní politik, který má obě ruce levé. Poctivá
práce mu nevoní. Ačkoliv nemel placené zaměstnání, přece jakž takž vyžije.
Vyhledává starší důvěřivé vdovy, aby si od nich vyjjůj čoval ~pení zeji a 'věc
nou oplátku'.' Stejným způsobem 'zabezpečil" dědictví po zemřelém příteli,
proti přání poslední vůle. Takto známý charakter se těžko ubrání zneužití
od komunistických agentů, kteří číhají nedaleko. Jeho rozvratná činnost
to nasvědčuje. Uhýbá přímému pohledu, ale při hlasování ve výboru exllove
organlsace je vítanou pomocí oběma druhům výše uvedených "Výtečníků1 .Hlas
je jako hlas! - Do této kategorie patří též další býv.exulanti, kteří si
"upravili" poměr s pražskou vládou a vlastní zelené československé pasy.
Přes potřebné organlsační zkušeno3ti,byl pol. tajemník jen placeným
zaměstnancem strany a nikoliv vůdcem. Úkoly exilu se nesmí měřit praktika
mi volebními, kdy sl ve vlusti připuštěnými. Je též nežádoucí umělá "rovno
váha sil",podle hesla: Rozděluj a panuji, a negativní výběr účajstníků.

(Stálá Křesťanská konference Ca. exilu - 8.května 1983 - Str. 2.)

Symbol odčinění křivd, odpuštění a potřeby národní obrody Je připra
ven k převožení na Staroměstské náměstí do Jednou osvobozené Prahy. Socha
"Panny Marie v exilu" zatím čeká v zahradě svatoprokopské. Je výslednicí
programu především zmíněné Křesťanské konference. Je odkázán 3nah jejich
členů, z části už zemřelých veřejných pracovníků: Dr.Josef Černý, Dr. Jozef
Dieška, Msgre Dr.Františok Dvomík, Vasil Fedinec, Eduard Fušek ,Dr. Františok Hradil, Dr.Bohdan Chudoba, Dr.František Král, Dr.Tomáš Krejčí, Dr.Jaro
slav Navrátil, Dr.Stofan 0su3ký, Dr.Adolf Procházka, Ing.Vladimír Richter,
Dr.Alois Rozehnal, Dr.Michal Straka, Dr.Richard Svátek, Dr.Karol Btekr,Ing.
Jan Žemla a dalších, mezi něž se i my hlásíme.
Žádáme obnovní Stálé křesťanské konference veřejných pracovníků čs.exilu Jako volného sdružení, které by bylo schopno proklamovat mravní zásady
veřejné politické činnosti a posuzovat exilové programy z ethickcho hledis
ka. Doufáme, že. také přispěje k lepšímu osobnímu poznání mezi účastníky a
tak podpoří vzájemnou důvěru, nezbytnou k vytvoření příští vrcholné repre
sentace č s. exilu. Tato pak by měla Jednat na zásadě Y,Já pán, ty páni" a
postupovat dle dohody a nikoliv zvůlí náhodné většiny...
Nejdp. opat Ondrák se narodil v Americe. Jako protektor Cyrilometoděj
ské ligy 1 Křesťanské konference byl ochoton přijat každého exilového poli
tika. Vyslechl Jeho přání a bolesti. Uměl potěšit, poradit i pokárat a ne
bál se učinit nutná rozhodnutí. Co3t budiž jeho památcel V současné době
bychom mohli kráčet daleko jistěji kupředu. Máme nyní hlavní duchovní auto
rity, když Svatá stolice Jmenovala pro Slováky a Cechy v cizino, odpovědné
biskupy a Podkarpatští Rusínl Je mají Již dříve. Hospodařme s touto hřivnou
účelně. Nechrne sl poradit, ale politickou odpovědnost nechť nesou laicl-odborníri. Při žádosti o obnovení činnosti Stálé křest.konference si přejemo
Ještě dodat, že v zájmu celonárodním máme na mysli spolupráci so všemi kře
sťany. Naše příklady snad užívají katolickou terminologli,protože římští
katolíci tvoří převážnou většinu našich národů, ale my požadujeme stejná
práva 1 pro Jiná náboženská vyznání a oč ckáváme. J oj leh spoluúčast. ( Moli
Jsme Ji od počátku Jako např.náš zemřelý místopředseda pn.Josef Hrubý,nebo
Dr.Stefan Osuský.) Jsme snášenliví 1 k členům nekřesťanských vyznání,k těm,
kteří nevěří, či Boha toprvc hledají. Předpokládáme vsak, že uznají přináležltost našich národů do západní křesťanské clvllisacs.
Naše demokracie není myslitelná bez účasti politických stran a to Je
správné. Nepřítel našeptává 1 křičí opak a Jei pošetilý tomu věří.Činí tak
v touze po moci. Zkušenost uoí,žc když v našem státě byly zakázány občanské
strany,brzo všichni ztratili svobodu. Je zajisté správné úsilovnČ pracovat
ve prospěch vlastní a své rodiny. Kdo však z nás umí a chce pracovat pro ve
řejné blaho,pro ostatní bližní, ten koná službu vyšší. Politická 3trana ne
smí být samoúčolná a podléhá vývoji, tak Jako 1 celá lidská spoločnosť .Máš
vzor Je Antonín Švehla a tor. v samostatné republice neváhal změnit stranu
Agrární na Republikánskou. Zemřolý Dr.Josof Černý,první předseda Cs.Rvpv.b-1kánské strany, v exilu nám sdělil, že během poslední války so radili před
stavitelé občanských stran v podzemí o společné politické bási pro dobu po
válečnou. Jen diktát Národní fronty a jejího Košického vládního programu
tyto plány zfeatil. Jak velké změny ve prospěch národní Jednoty so staly 1
v tak pornem® krátkém období od r.1958 do r.1945. Tedy,když v současné době
trváme na kontinuitě organlsací politických stran v exilu, Je to Jenom práv
ní nutnost zakotvit u posledního výchozího mezníku. Revoluční zvraty od zá
sahu Hitlora přerušily násilně normální vývoj. Je nutno se vrátit k době
svobody,aby bylo možno začít stavět dům na skále a né na písku, aby krev
mučedníků nebyla prolita nadarmo, aby se mohlo prohlásit, že zlo nezvítězllol Náš program pro budoucnost Je ovšem daleko širší a obsahuje mnohem více
a v tom Jsme věrnými následovníky Antonína Švehly, Rudolfa Berana, Milana
Hodži a Josefa Černého.
Stále Ještě máme dojem, že exulantské vořejnosti Jo nutno víoc zdůraz
nit nemožnost zdárného fungování organisované vrcholné representace, když

(Stálá Křesťanská konference Cs. exilu - 8.května 1983 - Str. 4.)
Ve vedoucí posici on přispěje k ostudě, že kontrolu organisace přechodně
převezmou lidé typů výše uvedených tří "výtečníků" a on Jen předsedá "Li
dovému soudu",s podporou narychlo sehnaných plných mocí od nepřítomných.
Snad sl ani neuvědomuje, že ničit čest nevinného přítele Je horší,než Je
ho vražda a že si tím podřezává větov, na které sám sedí. Soud národa bu
de zajisté přísný k těm, kdož v době Jeho těžkých chvil mařili čas nečin
ností a věnovali se aparáčnictví.
Schůze výk.výboru Cs.Republikánské strany v exilu se konala ve dnech
16.a 17.října 1982 v Cleveland, Ohio. Před ní, 25. září 1982, ro zeslal všeu.
účastníkům náš předseda Václav Vostřez opis dopisu, z něhož vyjímáme:
"Případy J.Důricha, dra M.Hodži a dra S.Osuského varují,že se nesmí
me nechat zatlačit do i solovanosti. Náš boj a program se má tedy stát
vlastnictvím a přesvědčením mnohých Jednotlivců, normou myslení společno
stí v colém exilu a možno-11 i krajanských organlsací. Jednotlivec však
může nesmírně ovlivnit celé déní, odhodlá-li se k nebojácnému veřejnému
vystoupení v zájmu pravdy. Pak Je neporazitelný! Možnost takového Jednání
našim přátelům právě demonstruji, abych Jim dodal odvahy. Najde-li se ví
ce spolupracovníků stejná Jednajících, pak budou jejich 3Íly znásobeny a
nakonec zvítězí i když Jsou zatím Jen menšinou v organisacl. Stále ještě
doufám, žc získáme většinu ústř.výk. výboru Cs.Republikánské strany v exilu pro takový positivní program. Pak se staneme velmocí, přitahující
všechny ostatní složky oxllu a budeme moci konečně přistoupit k uskutečňo
vání našeho oxllního poslání..." - Clevelandská schůze učinila tato tři
nejdůležltěj Ší rozhodnutí:
A) Zachování kontinuity Cs.Republikánské strany tím, Že Její existen
ce nadále pokračuje organlsací v exilu.
B) Cs.Republikán ská strana v oxllu až dosud nebyla oficielně účastna
žádné t.zv. vrcholné representace exilu.
C) Nepřipustila vyloučení našeho předsedy V. Vostřeze.
Máme naději, že naše uvedená svědectví zvýší aktivitu exllníoh slo
žek, bez spoléhání se na externí pomoc. Nečekejme Jeden na druhéhol Cha
rakterních vůdců máme’dostatek a oni nastoupí, až se oas naplní. Pak s.1
vybereme ty n ejkvall ťlkovanej ší .
V nedávné době J3me v krajanském tisku Četli
sooiallstícké struny v exilu, podepsané předsedou
Drobílkovou, ústř. tajemnicí. Vidíme v tomto činu
složka veřejně hlásí k odpovědnosti a neskrývá se
nisac«. Až ae v programu vzdá Národní fronty, pak
společných záležitostech exilu.

prohlášení Cs. Národnč
Dr.VI.Krajinou a Libuší
pokrok, když se tato
anonymně za Jiné orgabudeme ochotni Jednat o

Od posledního oznámení odešli na věčnost tito významní členové Cs.
Republikánské strany v exilu; Dr. Karel Cvachovoc, Ontario, Ing.Antonín
Paleček,USA a dne 8.ledna 1985 v Hatboro,Pa., Dr.Ing.Josef Eger. Zonřol
též obětavý člen Solidárnosti vc svobodném světě p. Stefan Pagáč. Cest
budiž J ojích památce!
Na konec Ještě zdravíme účastníky svěcení české kaple sv.Jana Nepom.
Neumanna,v národní americké svatyni ve Washington ,D,C . , ve dnech 24., 25.
a 26. června 1985 a přejeme sl , aby věnovali pozornost našemu návrhu o ob
novení činnosti Stálé konference křesťanských veřejných pracovníků v čs.
exilu.
S přátelskými pozdravy za Oblastní org.C s.Republikán ské strany
v exilu:

Antonín Svlrga,v.r.,
místopředseda.

Václav J . Vo střež, v. r.,
předseda.

Jaroslav Knap.v.r.
Jednatel.

Nově vytvořenou prezidentskou kan
celář vede od ledna t.r. Havlův přítel Ka
rel Schwarzenberg (na obrázku upro-

střed mezi rakouským spolkovým kanclé
řem Vranitzkym a čs. prezidentem na fe
stivalu v Salcburku). Předseda Helsin-

ského výboru pro lidská práva, přestože
je dnes Rakušanem, cítí se Čechem a Ev
ropanem. Své čs. státní příslušenství nik
dy neztratil. Jeho rakouská manželka ži
je s dětmi ve Vídni. Kníže Schwarzen
berg pochází ze šlechtického rodu, který
získal majetek na našem území po třiceti
leté válce. V roce 1948 byl zvláštním de
kretem majetek rodiny zabaven. Rodiče
odešli do Švýcarska a s nimi i jcdcnáctiletý syn Karel, narozený v Praze r. 1937
jako Karel Johanes Nepomuk, XII. kníže
ze Schwarzenbergů. Havla spojuje s pří
telem s obnoveným titulem „kancléř“ je
jich angažovanost pro lidská práva. Nová
kancelář má prakticky stejný počet sekcí
jako vláda. V poslední době se stává pre
zident Václav Havel a jeho kancelář ter
čem kritiky, která je někdy podle nározu
nového kancléře nevěcná a emocionální,
jak řekl Karel Schwarzenberg v rozho
voru se Svobodným Slovem.
—K—
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(K.K.) — Československo se zařadilo
mezi první země, které odsoudily vpád
iráckých vojsk do Kuvaitu. To, že irácký
chargé daffaires v Praze odmítl přijmout
protest čs. úředních míst, na tom nic
nemění. Ostatně slova nerozhodují — i
když jsou z mezinárodně právního hle
diska velice důležitá. Slovní protesty sice
agresorovi znemožňují předstírat, že
svět se s jeho akcí smířil a že někdy v bu
doucnu uzná výsledek agrese za právo
platný, ale v daném okamžiku málo
zmohou. Rozhodující jsou protiakce a
protože na vojenský zásah proti Iráku
nikdo nemyslí, soustřeďuje se pozornost
na ekonomické sankce. Jedině ty, budouli úplné a důsledné, mohou agresorapřimět k přehodnocení jeho postupu. Čes
koslovensko, které se už navždy chce na
mezinárodním poli chovat jako demo
kratický stát, uznávající závazky z Char
ty OSN a dalších dokumentů, jednalo
jen důsledně, když ihned vyhlásilo em
bargo na dodávky zbraní a veškerého vo
jensky využitelného materiálu do Iráku.
A protože přinejmenším pozastaveni ob
dobných dodávek vyhlásili i další velkododavatelé Saddama Husseina, včetně
Sovětského svazu a Čínské lidové repu
bliky, má to irácký diktátor přece jen těž
ší. Má sice velké zásoby, ale ty dříve či
později dojdou.
Československo přijde o výhodné ob
chody. Přijde o ně navíc v době, kdy musí
hledat možnosti alternativních zdrojů
dovozu ropy, které by nahradily výpadky
v sovětských dodávkách. Přesto je vyhlá
šené embargo krokem nanejvýš správ
ným, ba jedině možným. Jsou totiž prin
cipy, které stojí nade všemi pragma
tickými úvahami. A nedotknutelnost
hranic k těmto principům beze sporu
patří. Svět se už mnohokrát přesvědčil,
že jakýkoliv jiný, než jednoznačně odmí
tavý postoj vůči agresi jen zvyšuje agre
sorův apetit. Právě Československo;
které už dvakrát zažilo okupaci cizími
vojsky na vlastní kůži, nemohlo jednat
jinak než jednalo. I když to třeba bude
něco stát.

1969 a v y d á v a l do

Nový kancléř

Československo
mezi prvními

"N áro d n í

Jako hlavní oponent ministra Klause
Uvolněním měnového trhu chce vláda
vystupuje bývalý místopředseda vlády (v dosáhnout spojení čs. ekonomiky se za
povolebním kabinetu již není) Komárek, hraničními trhy zboží. Domácí výrobci
ředitel Prognostického ústavu. Svoje ná budou vystaveni konkurenčnímu tlaku
zory na reformu vyjádřil již v r. 1988, kdy cizích firem a tak donuceni přizpůsobit
jeho ústav zveřejnil obsáhlou studii o vý se požadavkům cenovým, jakostním i
hledech ČSSR do roku 20C0. Komárek a dodacích podmínek, jaké jsou obvyklé ve
jeho spolupracovníci v podstatě konsta světě. Kritikové namítají, že kursy zahra
tují, že příčinou nízké efektivnosti čs. ničních měn se značně odchylují od pari
ekonomiky je nevhodná struktura prů ty kupní síly, kterou odhadují na 17 Kčs.
myslu: příliš rozsáhlá těžba uhlí a hut za USD a budou se pohybovat kolem 30
ního průmyslu, malý rozsah odvětví s ná Kčs. Poptávka po zahraničním zboží, jak
ročnou technologií, jako je elektronika a spotřebním, tak investičních statcích,
navazující. Poněvadž ústav uveřejnil bude po dlouhou dobu značná. Nízký
prognózu ještě za totalitního režimu, je kurs koruny velmi zvýší vývoz, zvláště
poplatná své době: neobsahuje žádnou surovin a nenáročných výrobků, což bu
kritiku stávajícího systému. Stačí změnit de znamenat ochuzení a výprodej čs.
skladbu průmyslu a vše bude v pořádku. ekonomiky. Tím se ovšem silně zdraží
Poněvadž Komárek nežádá změny sou dovoz a pádivá inflace ještě zesílí.
časné ekonomické organizace kromě stra
Největší rozpaky vyvolává mezi eko
tegických, stává se mluvčím stoupenců nomy třetí problém: privatizace. Všichni
umírněné reformy.
se shodují v názoru, že vláda musí omezit
Ministr Klaus předpokládá, že uvolně státní sektor hospodářství a provést rením tvorby cen nastolí v čs. ekonomice privatizaci. Občané však nemají prostřed
tržní hospodářství se všemi jeho přízni ky, aby kupovali větší podniky. Proto exi
vými účinky. Podniky budou dodávat stuje obecný souhlas, že stát nejprve roz
zboží, po kterém je poptávka a přináší prodá drobné provozovny jako jsou re
zisky, nerentabilní výroba postupně za staurace, podniky služeb, menší dílny
nikne. Konkurence mezi podniky pove atd. Ale základem hospodářství jsou pod
de k racionalizaci a snižování výrobních niky velké: strojírny, stavební podniky,
nákladů. Proti tomuto růžovému výkla textilky atd. Navrhované rozdávání po
du namítají kritikové, že v čs. hospodář dílů na státních podnicích však řada eko
ství převažuje poptávka nad nabídkou a nomů kritizuje námitkou: Jak nabyl, tak
kromě toho ještě většina podniků má pozbyl. Občané nebudou vědět jak s ak
monopolní postavení bud celostátní ciemi zacházet, valná hromada lidových,
(strojírenství atd.) anebo místní (pekár akcionářů nebude podniky spravovat lé
ny, pivovary). Za těchto okolností podni pe než státní úředníci. Diskuse o zahra
ky zvýší ceny, aby dosáhly optimální ničním kapitálu jsou opatrné, neboť není
zisk, neboť v dohledné době se nemusejí známo, zda a za jakých podmínek budou
obávat konkurence. Špatně pracující pod cizí investoři ochotni vložit peníze i tech
nik není možno zrušit, neboť jeho výrob nologii do čs. zastaralých podniků.
ky jsou pro odběratele nezbytné, nákup
Zahraniční ekonomové, kteří se rádi k
v zahraničí pro nedostatek deviz není čs. reformě vyjadřují, doporučují rychlý
uskutečnitelný.
postup; většina tuzemských odborníků

dává přednost opatrné reformě. Tento
rozdíl v nározech vyplývá z lepších domá
cích znalostí současného stavu ekono
miky. Státní podniky jsou nekonsolido
vané, staré struktury, t.j. exponenti bý
valého režimu, částečně odešli, noví ve
doucí teprve nastupují. Ani jedna, ani
druhá skupina neoplývá schopnými lid
mi, kteří by mohli vést podniky k úspěš
nému hospodaření. Situaci ještě stěžují
změny ve výrobních plánech, v zahranič
ním obchodě, rozpadu mnoha podniků
na menší celky, machinace bývalých funk
cionářů se státním majetkem atd. Vhod
nější se jeví nejprve konsolidace a pak
teprve pronikavá opatření. Ve vládě však
zasedají mladí, ambiciózní odborníci,
kteří chtějí dosáhnout rychle pronikavé
úspěchy. Ale nikdo z nich dosud ve vy
soké funkci nepracoval, proto jsou příliš
optimističtí, domnívají se, že co si naplá
nují, vše se podaří. Přejeme jim úspěch.

Z a lo ž il

Dr. Dušan Novák
Již 14. května rozhodla vláda, že urychlí postup ekonomické reformy,
ale teprve po volbách, t.j. v druhé polovině června, se rozproudila diskuse,
která hodnotí tyto záměry značné kriticky. V podstatě ministr financí
Klaus navrhuje tři závažná opatření. V brzké době, nejlépe již od 1.1.1991
uvolnit tvorbu cen, ke stejnému datu zavést volnou směnitelnost čs. koru
ny a konečně provést velkorysou privatizaci státních podniků: rozdat oby
vatelstvu poukázky, za které si každý občan nakoupí akcie státních pod
niků podle své volby. Je to plán rychlý, ale vysoce riskantní, neboť prove
dená opatření není možné odvolat.
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Jakou reformu pro čs. ekonomiku?

