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Leden I SU I

Smlouva c spolupráci mezi čs. a nämsckcu automobilkou

Skoda pomáhá expanzi VW
(kyp) — Byly doby, kdy jméno „Škoda“ bylo ve svété zvučnější než Volks Polsku a v SSSR, Generál Motors (Opel)
wagen. Dnes se časy poněkud změnily. Západoněmecká automobilka se stala a Suzuki (Japonsko) v Madarsku.
největším evropským výrobcem aut a Škodovka po desetiletích socialistického
Ke konečnému rozhodnutí přispěli i
bankrotního hospodářství ztratila, zejména na Západě, něco ze svého původ zaměstnanci mladoboleslavského závo
ního lesku. Dnes nastává nová situace, ze které mohou mnoho získat jak Škoda du sami. Hrozili dokonce stávkou ve pro
tak i Volkswagen, každý svým způsobem. Umožní to kooperační smlouva, jej spěch VW. Dnes s uspokojením proh
íž konečný text bude podepsán do konce března 1991. Oznámil to na krátké
lašují, že optimální řešení zvítězilo. Ta
tiskové konferenci v Praze v neděli 9.12.1990 český ministerský předseda Petr jemník odborového hnutí Jan Miller v
Pithart.
krátkém proslovu k osazenstvu m.j. řekl:
Tím byl ukončem dlouhý vyjednávači mobilky po VW, AUD1 a SEAT (výroba „Důležité je sociální zajištění, slíbené Snímek, který by ještě před nedávném patřilk politické utopii. Disident, ředitel ze „štvavé vysí
maratón v boji o nové trhy ve střední a ve Španělsku).
zvýšení mezd a více dovolené. Ovšem vše lačky" a premiér dnešní ČSFR svorné a pospolu. Premiér Čalfa (vpravo), doprovázen vyslancem
VW není jediným podnikem, který nejde přes noc. Kvalita aut musí sou ČSFR v SRN, spisovatelem a bývalým disidentem Jiřím Grušou (vlevo), který rozmlouvá s ředi
východní Evropě, které se otevřely ná
sledkem změněné politické situace na ev rozšiřuje svůj obchodní zájem ve východ hlasit a musíme mít úspěch na zahranič telem čs. vysílání rozhlasu Svobodná Evropa Pavlem Pecháčkem (upr.) . Gruša si v Mnichové
ropském kontinentě. Zklamaným po ní Evropě. Podobné úmysly mají FIAT v ních trzích.“
připomenul lO.výročí zbavení čs. občanství a vysídlení z vlasti.
raženým bylo francouzsko — švédské
konsorcium Renault — Volvo. Původních zájemců bylo čtyřiadvacet.
Pro své konečné rozhodnutí měla ško
dovka mnoho důvodů. VW má po celém
světe a zčásti i na Východě dobrý servis a
mezi premiérem ČSFR Mariánem Calfou a mluvčím sudetských Němců
zásoby náhradních dílů. Jeho zastoupení
Franzem Neubauerem dne 29.listopadu 1990
již dnes je všude rozhodně větší než u
francouzské nebo švédské firmy. Také
Neubauer zdůraznil, že při setkání nehovořil o žádném finančním
Ministr v. v. Franz Neubauer k tomu nictva sudetoněmeckého krajanského
nálada v mladoboleslavském podniku
mluvila pro VW. Rozhodující ovšem by odškodnění. Vyhnaní požadují za vyvlastnený majetek náhradní po podotkl: „Hovoříme-li o roce 1938, pak spolku generálporučík v.v. inž Richard
lo, že Volkswagen nabídl jako první inve zemky! To by mohlo přilákat sudetoněmecké podnikatele a ponítit je musíme hovořit také o roce 1918.“ Teh Frodl, přítomni dva vyšší úředníci ba
stiční záruku 8 až 9 miliard DM, zatímco k investicím. Hovořil o historické šanci, jíž by se měly chopit obě stra dy byli sudetští Němci proti své vůli za vorské státní kanceláře, velvyslanec
jeho konkurent jen 4 miliardy DM.
ny, aby překonaly zatížení minulosti řešením^orientovanými na bu členěni do nově založeného českosloven Spolkové republiky v Praze Hermann
ského státu, a bylo chybou, že v letech Huber a překladatelka.
Prvním krokem k realisaci, dohody doucnost, jako model pro střední Evropu.
1918 až 1938 byla Němcům v ČSR odpí
bude založení akciové společnosti Ško
Setkání Čalfa-Neubauer věnovaly SuRozhovor se odehrával v Porcelánové jizbě mnichovské rezidence, rána autonomie; této šance se tehdy ne
da, na níž se Volkswagen zpočátku zú za přítomnosti generála v.v.inž. Richarda Frodla, který pořídil těsno
detoněmecké noviny ze 7.prosince 1990
využilo. Dále: historická komise je nutná
častní čtvrtinou až třetinou kapitálu. Av
pisný záznam. Podle jeho záznamu mělo setkání zhruba následující věc, musíme se však pohybovat směrem celou titulní stranu. Poněvadž tak ob
šak plány koncernu VW předpokládají,
sáhlá informace v čs. tisku nevyšla,
do budoucnosti, a pro budoucnost hle
že do roku 1995 bude nutné kapitál zvý průběh:
uvádíme pro české a slovenské čtenáře
dat řešení únosná pro všechny.
šit postupně na 70%, do roku 2000 mají
tento téměř úplný překlad, který pořídila
Mluvčí sudetských Němců zahájil
Máme nyní, pokračoval Neubauer, hi
investice dosáhnout 9 miliard DM.
Konfiskace sudetoněmeckého majet Sidcnia Dédinová. Domníváme se,, že
rozhovor humorně míněnou poznám storickou šanci vybudovat modelový pří
Za těmito suchými čísly stojí perspek
kou, že místem setkání je Porcelánová klad porozumění v Evropě, aniž by tím ku byla protiprávní — odporující národ podrobná informace je základem tvorby
tivní kalkulace, která má své příčiny v po jizba, nicméně třeba doufat, že ani jedna
čeští občané byli přetíženi. Proto by se nostním právům a nemorální. K Čalfovi veřejného mínění a že naši občané mají
litických změnách ve východní Evropě a
strana porcelán rozbíjet nebude.
neměla překotně a bez vzájemných kon a jeho doprovodu: „Proč hodláte řešit právo na vlastní úsudek.
v hladu obyvatelstva po lepší životní útuto majetkovou otázku tak spěšně?
Neubauer uvedl, že sudetští Němci zultací vést jakákoli konečná čára.
rovni, ke které patří i slušný automobil.
Proč ji chce ČSFR vyřešit během tří
ČSFR
potřebuje
pro
svou
výstavbu
Předpokládá se, že pomocí jména škoda, více než 40 let s upřímným srdcem usilují
měsíců? Proč nechcete svým občanům
které má ve východní Evropě doposud o smíření s Čechy..Z Havlových výroků okamžitou hospodářskou pomoc. Kdy povědět, že by bylo užitečné pro výstav
velmi dobrý zvuk, se otevřou i pro Volks orientovaných na budoucnost vzešla na by se šudetoněmecké podniky směly vrá bu vaší země, kdyby se Češi a Němci opět
wagen nové trhy a že automobilový kon děje, že nyní k vytouženému smíření tit do ČSFR, byl by to nejlepší investiční dali dohromady?“
Prosincová NP přinesla pod tímto ti
cern získá tím nové strategické pozice, dojde. V poslední době však vzniká do program. Měli bychom se navzájem při
tulem
článek Vítězslava Pravdy z Prahy,
Sudetoněmecký
mluvčí
dále
poukázal
které se dají využít v okamžiku, kdy na jem, že dialog mezi Čechy a sudetskými bližovat, nikoli v takovém spěchu vést
který oprávněně kritizuje ústředního ře
na
př.
Madarska.
Tam
usilují
o
demokra

konečnou
čáru.
stane explosivní poptávka po automo Němci ustrnul na místě.
cii a tržní hospodářství jako nosné prvky ditele Československého rozhlasu v Pra
bilech. Po politických změnách se počítá
Předseda vlády Čalfa odpověděl:
Prezident Havel je respektován v ce
ze Františka Pavlíčka. Pravda ve svém
s tím, že do konce roku 2000 stoupne lém světě. Odsoudil vyhnání jako „hlubo ČSFR nechce jít v privatizace dále než do západního společenského zřízení. Hodlá článku poukazuje, že se Pavlíček „roz
ČSFR postupovat jinak? Nyní, kdy je
poptávka po vozidlech na 3 miliony jed ce nemorální čin“. Z toho vyplývá, že roku 1948. To není namířeno proti sudethněval proto, že rozhlasová stanice Svo
notek ročně. Ovšem předpokladem je nelze poměry, vzniklé tímto „hluboce ským Němcům. Před rokem 1948 je však studená válka u konce, bychom měli vyt bodná Evropa obdržela neoprávněně
vářet
rozumné
poměry.
Neubauer
je
to

neustálé modernizování výroby. Sám nemorálním činem“, zakotvit a zace- příliš mnoho nevyjasněných majetko
možnost vysílat z Československa.“
VW-šéf Carl Hahn je si vědom propagač mentovat pro budoucnost. Chce-li vých vztahů. Takové řešení by „nás“ pří ho mínění, že by československá vláda ny
Nechávám tuto skutečnost úmyslně
ní
neměla
rozhodovat
bez
ohledu
na
po

ního významu slova „škoda“, když ne ČSFR nastoupit cestu do Evropy, stát se liš zatížilo. Ča'fa dále řekl, že se „řešení
stranou
a chtěl bych jen z literárně histo
dávno řekl: „Škoda je „vehikl“, který členem Evropské Rady a hrát v ní roli, od roku 1948“ vztahuje nejen na sudet- stižené. V minulosti rozhodoval o su rického stanoviska doplnit Pravdův pro
detských Němcích a Češích vždy někdo
nám pomůže otevřít východoevropské jaká jí náleží, pak musí přistoupit na Ev ské, ale i na karpatské Němce. ČSFR do
třetí. Konečnou čárou, která by vytvořila fil Františka Pavlíčka. O Pavlíčkově protrhy.“
ropskou konvenci lidských práv. Nestačí šla k závěru, že pro „velkou smlouvu“ (se definitivní poměry, by opět vznikla hi tiexilové hře „Chtěl bych se vrátit“ (Rea
Americká agentura UPI napsala, že vydat prohlášení o tom, jak bude země Spolkovou republikou Německo) potře storická chyba, pokud by se takové po listické divadlo 1956) „o bědné hrstce
škodovka se stala vynikajícím odrazo jednat v budoucnu. Podle „teorie vyza buje „volné ruce“.
vyděděnců“, o této hře nepsal jen J.
měry octly mimo právní půdu.
vým můstkem na trhy střední a východní řování“ je nutno na základě mezinárod
Kunc, nýbrž tento pamflet měl nejvíce
V ČSFR se lidé ptají, co se vlastně po
Hodláte udělat konečnou čáru za mi
Evropy v době, kdy prodej automobilů v ních norem posuzovat a případně korigo
druhé světové válce stalo. Vítězné moc nulostí, jak si to představujete? čalfa od pochvalných recenzí ze všech her naděj
západní Evropě začal stagnovat a klesat. vat i to, jak země jednala v minulosti.
ného roku 1956 (II. sjezd Svazu čs. spiso
nosti se usnesly (inspirovány Benešem)
Rovněž i z USA a jižní Ameriky začínají
V jednom textu z ČSFR Neubauer vyhnat sudetské Němce. Avšak: co se sta pověděl: „Nechětl bych formulovat žád vatelů, Macfarské národní povstátní).
docházet nepříznivé zprávy o prodeji ev nedávno četl, že země chce jít do Evropy lo v Mnichově? Byla tato dohoda spraved né výpovědi. My máme problémy Mni
Mezi recenzenty byl např. Sergej Machov, válečné škody, protektorát, Sloven chonin v Literárkách, Ivan Skála v RP,
ropských vozů.
„s čistýma rukama“. To je podle jeho livá? Pro Čechy se stala prokletím. V pro
Česko-německá kooperace předpoklá mínění správná cesta.
tektorátu i na Slovensku došlo k váleč sko. Němci mají problém vyhnání, o tom Pavel Kohout v Mladé frontě, Milan Rudá v hrubých obrysech několik priorit.
Vyslovil
však
politování
nad
tím, že ným škodám. ČSFR potřebuje jistou filo však rozhodly velmoci. V generální sinský v Nové svobodě, Arnošt Schulz
Další zlepšení a produkce úspěšného
diskuse o stávajících problémech pro sofii, aby se to vše uzavřelo: „Toto je na smlouvě hodláme tento problém jednou ve Večerní Praze a řada dalších, např. po
modelu Favorit budou pokračovat do r.
pro vždy vyřešit.“ čalfa dodal: „Dnes a uvedení hry v Ostravě a jinde. Vrcholem
nikla na veřejnost článkem v Hospodář še minulost a toto je naše budoucnost.“
1997/98. V druhé polovině 1991 se začne
zde žádnou smlouvu uzavřít nemůže nenávisti k exilu s lacinou režimem dik
ských novinách ze 16.října, který odmítá
s výrobou malého transportéru se zveda
tovanou pointou „návratu“, byla hra Čer
Čalfa dále uvedl: „Tento názor jsem me.“
vyrovnání. 7 aké jeho osobní dopis, urče
cím zařízením. Od roku 1994/95 má být
ná vlajka, premiéra byla rovněž v Reali
sdělil
i
kancléři
Kohlovi.
“
To
je
závěr
té

Neubauer
souhlasil.
Jestliže
se
však
ný prezidentu Havlovi a předaný v Praze
představen nový motor a na trh přijde i
osobné krajanem Heinzem Krausem, se to historie. O těch věcech se bude jednat neustále hovoří o konečné čáře, měl by se stickém divadle 1958. Mezi řadou recen
větší limuzína.
se Spolkovou republikou. „Naše setká partner rozhovoru dozvědět, co pod tím zentů nechyběl opět Machonin, Franti
bohužel dostal v Praze na veřejnost.
Zaměstnání 21.000 pracovníků podni
ní“ (se spolkovým kancléřem) bylo vyjas česká strana rozumí. To byl přece smysl šek černý, Ol. Kryštofek atd. O zfilmo
Ministerský předseda Čalfa podle tis
ku v Mladé Boleslavi je pro nejbližší bu
vání této hry se zmiňuje Pravda jen krát
něním stanovisek, abychom nastoupili dnešního setkání.
doucnost zaručeno. K přesunům může kových zpráv před návštěvou v Bonnu a těžkou a bolestnou cestu: „Přejeme si
ce a okrajově. Nicméně film, tentokrát
Čalfa
uzavřel
rozhovor
slovy:
„Může

dojít v případě racionalizace podniku. V Mnichově prohlásil, že má být nyní při přece, aby nové generace mohly vstoupit
pod titulem černý prapor, vyvolal jednu
každém případě však pracovní smlouvy s uzavření smlouvy mezi Prahou a Bon do společné Evropy.“ Společnou minu te své mínění sdělit vašemu spolkovému z nejostřejších protiexilových kampaní.
kancléři Kohlovi.“ Novinářům, kteří če Za režiséra a Pavlíčkova spolupracovníka
Poláky, Vietnamci a Kubánci, které kon nem co nejrychleji udělána „konečná čá lost jsme překonali, dodal Čalfa.
kali ve foyer, nedal Čalfa žádné pro
ra
“
za
českoněmeckou
minulostí.
Neu

čí v r. 1991, prodlouženy nebudou.
byl vybrán StB režisér Vladimír Čech.
hlášení, nýbrž se vydal k východu z rezi Jan čep označil tento film za jeden z nej
Škoda je čtvrtá značka německé auto- bauer uvedl, že nechápe, mají-li být ta
K tomu poznamenal náměstek mini
kovým řízením ve stylu „hej rup“ údajně stra zahraničí, inž. Suchan: Dienstbier a dence, stíhán žurnalisty a fotografy. odpornějších, co-kdy čs. kinematografie
vyřešeny také takové otázky jako je věc Genscher vydali televizní prohlášení ke Náhle se zastavil, krátce se obrátil k Fran- pod patronátem komunistické strany na
sudetoněmeckého majetku.
smlouvě. Genscher žádal, aby se rozho zi Neubauerovi a Richardu Frodlovi a točila. Film byl uveden v roce zatčení vel
Sudetští Němci nevyžadují od ČSFR vory o smlouvě vedly s německou vlá rozloučil se s oběma stiskem ruky.
kého básníka Jana Dokulila, kterého poRozhovoru byli z československé stalinská justice odsoudila na 12 let!
žádná nerealistická řešení, nýbrž ta, jaká dou. Články v českých novinách vyjadřu
mohou akceptovat obě strany. Sudetští jí velké obavy českého obyvatelstva z po strany kromě premiéra ČSFR Mariana O Pavlíčkovi, ověnčeném Řády práce,
Němci znovu prohlašují, že v případě vy žadavků sudetských Němců. Nakonec Čalfy přítomni náměstek ministra zahra stejně jako o ověnčeném režiséru Vla
rovnání s Čechy a Slováky nedojde k žád Suchan poukázal na rozhodnutí o ustave ničí Pavol Suchan, velvyslanec ČSFR v dimíru Čechovi, by se dalo napsat ještě
nému novému vyhánění. Po celá staletí ní komise historiků, která má zpracovat Bonnu Jiří Gruša, šéf protokolu Eimilan mnoho. Není to však mým úkolem, chtěl
bylo možné, aby Češi a Němci žili pospo minulost. Pokud komise předloží svou Vošický a překladatelka. Z německé jsem pouze doplnit několika fakty článek
lu. Proč by to nebylo možné tím spíš v ro zprávu, bude možno pojmout „otázku strany byli u rozhovoru, k němuž Franze Vítězslava Pravdy z Prahy.
Neubauera doprovázel člen předsed
ce 1990 a v další budoucnosti?
Mnichova“ do státní smlouvy.
A nt. Kratochvil

Rozhovor v Porcelánové jizbě

Nemá rád exil...

’’Komsomolskája Pravda”
4.B . 1990

Ein Liebes
mahl bei
Casanova.
Gewürzt mit
Aphrodisiaka,
Zaubermitteln
für die Liebe.
Gibt es sie
wirklich? Und
wie wirken
sie? Eine Liste
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Souhlasíme s dohodnutou cenou uvedenou na pozvánce. Potvrzujeme, že jsme dne ................ uhradili účastnický
poplatek ve výši ....... Kčs za .... osob na účet Zemědělského poradenství Písek, č.ú. 12048-271 u KB Písek z
našeho účtu č..................... /........ (nutno uvést).

Podpis a razítko vysílající organizace

Ej, mužici, kde jste?
Vylezte
Přijeli rozdělovat půdu!

’’Ekonomika i ži zň”Č . 39/90

A kde je komunismus9
’’Komsomolská ja žizň"

Seminář 1991 je pokračováním v řadě každoročních
"píseckých“ odborných setkání k aktuální zemědělské
problematice, jichž se zúčastnilo za čtyři roky jejich trvání
/1987-1990/ cca 2700 účastníků.

Cíle semináře
Cílem semináře je seznámit účastníky s
nejaktuálnějšími poznatky ze společensko-ekonomického vývo
je a legislativního procesu na úseku zemědělství. Témata jsou
volena tak, aby napomohla potřebné orientaci pracovníků
praxe na racionalizaci vnitropodnikové ekonomiky, organizace
a řízení v natupujícím tržním hospodářství. Ekonomické a
organizační otázky budou při tom hodnoceny v kontextu se
zahraničními přístupy.
část programu je vyhražena vystoupení zástupců země
dělských podniků, které již získaly zkušenosti s projektováním
a realizací privatizace a strukturálních změn.
V doprovodném programu semináře v přisáli budovy bude
předvedeno programové vybavení pro šestnáctibitové osobní
počítače, využitelné přímo v zemědělském podniku k
zefektivnění jeho řízení.
Seminář je určen pro řídící pracovníky a pracovníky
ekonomických útvarů zemědělských podniků, služeb a
regionálních orgánů státní správy, a rovněž pro pracovníky
zabývající se výpočetní technikou.

Odborný garant:

Ing. Josef Honz. CSc.,
Zemědělské poradenství
pošt, schránka 86. 397 01 Písek
telefon 0362/3926.

PROGRAM
Středa 1 3. února 1 991 - společenské centrum Družba
Písek
7.30 - 8 30 hodin
Prezence
8.45 hodin
Zahájení
8 30
Referáty
8.45 12.00 hodin
Oběd
12.00 13.00 hodin
Referáty
13 00 15 00 hodin
Diskuse
15 00 16 00 hodm
Závěr školeni
16 00 16.15 hodin

REFERÁTY
Ing. Stanislav Procházka, ústřední koordinátor Země
dělského ekonomického fóra ČR: "Management při
transformaci zemědělských podniků“.
Ing. Václav Humpál, předseda zemědělské komise Fede
rálního shromáždění ČSFR:"Aktuální otázky zemělství."
Doc. ing. Miroslav Svatoš, CSc., vedoucí katedry země
dělské ekonomiky, Vysoká škola zemědělská Praha:
"Agrární politika a dotace do zemědělství v zemích s
vyspělým tržním hospodářstvím".

JUDr. Zdeněk Karfík, CSc., ředitel legislativního a
právního odboru Ministerstva zemědělství ČR: "Nová
právní úprava na úseku vlastnických vztahů k půdě“.
Ing. Jan Fencl, prezident Českomoravské agrární unie,
předseda Českomoravského Rolnického družstevního
svazu: "Činnost Českomoravské agrární unie a
Českomoravského Rolnického družstevního svazu v
podmínkách
ekonomické
reformy
v
agrárněpotravinářském komplexu".
Ing. Jaroslav Brom, CSc., viceprezident Českomoravské
agrární unie, předseda Svazu státních statků, ředitel Agrokombinátu Cheb: "Perspektivy státních statků a činnost
Svazu státních statků".
Doc. ing. František Trnka, CSc., předseda
Československé strany zemědělské: "Poznatky o stavu a
vývoji západoevropského a severoamerického zemědělství
a možnosti jejich využití v podmínkách ČSFR".
Ing. Josef Lux, předseda Československé strany lidové
/bývalý místopředseda ZD Zálší, okres Ústí nad Orlicí/:
"Agrární politika československé strany lidové".
Prof. ing. Jan Hron, DrSc., vedoucí katedry řízení a
prorektor Vysoké školy zemědělské v Praze: "Role řídících
pracovníků v podmínkách tržního mechanismu".
Ing. Bohumír Holeček, zastupující náměstek, ing. Karel
Novotný, CSc, hlavní metodik ASR, Agrodat Praha: "Agrodat v tržních podmínkách".
Ing.Josef Honz, CSc., Zemědělské poradenství Písek,
ing. Eva Honzova, CSc., Agropodnik Písek: "Možnosti a
limity strukturálních změn v rostlinné a živočišné výrobě
zemědělského podniku".
Dipl. Ing. Gerhard Wolfschmidt, výrobní náměstek
zemědělského družstva Westhausen, kraj Suhl, Duryňsko,
SRN: "Zkušenosti s převodem velkého zemědělského
družstva na území bývalé NDR do tržních podmínek".
Ing. Arnošt Traxler, CSc., ředitel podnikové banky,
Družstevní agrokombinát MOVA Slušovice: "Privatizace
zemědělského podniku a úloha podnikové banky v tomto
procesu".
Ing. Josef Folia, vedoucí útvaru rozvoje. Zemědělské
družstvo "Moravan" Petřvald u Nového Jičína, krajský
koordinátor Zemědělského ekonomického fóra Seve
romoravského kraje: "Projekt převodu ZD Moravan·
Petřvald do tržních podmínek se zahraniční integrací
Ing Jan Ptáček ekonomický náměstek ředitele státní no
statku Žhle okres Plzeň-sever krajský koordinátor Zeměcéis^eho ekonom.cke.no fóra Západočeského kra.e
Ocstatně'·' a orivatizace státních statků

ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE

Místo semináře
Společenské centrum Družba Písek, sídliště Písek-jih /při
výjezdu z města ve směru na Putim a Ražice, naproti auto
busovému nádraží/.

Ubytování
bude zajišťováno v Písku a v okolních městech. Náklady na
ubytování nejdou součástí účastnického poplatku a každý
ubytovaný je bude hradit individuálně v hotovosti. Přesné
informace o ubytování obdrží zájemci ve zvláštním dopise.

Doprava
Pořadatel zajišťuje a financuje dopravu ubytovaných
účastníků bez vlastní dopravy ve večerních hodinách 12.února z
Písku na místa ubytování mimo Písek. Obdobně bude
zorganizován odvoz z místa ubytování do Písku 13. února v
ranních hodinách. Podrobnosti budou sděleny ubytovaným ve
zvláštním dopise.

Účastnický poplatek 299,- Kčs
se rozumí za osobu a zahrnuje sborník přednášek, vložné a
stravování. Hodnota stravování činí 40 Kčs. Kalkulace je zalo
žena na Zemědělském poradenství Písek. Účastnický poplatek
se poukazuje na účet Zemědělského poradenství Písek, KB
Písek, číslo účtu 12048-271. V případě, že se pracovníci z
jednoho poaniku zúčastňují dvou nebo tří seminářů, možno
provést úhradu jedním převodním příkazem.

Přihlášky
se zasílají nejpozději do 21.ledna 1991 na adresu Zemědělské
poradenství, pošt, schránka 86, 397 01 Písek.
Na přihlášce je nutno uvést číslo účtu plátce.

Sborník přednášek
možno objednat též samostatně na stejné adrese, nebo tele
fonicky u pracovníků poskytujících informace. Do sborníku
budou zahrnuty poznatky aktuální v únoru 1991. Sborník bude
proto zaslán účastníkům dodatečně, v průběhu března 1991.

Telefonické informace
lze získat na píseckých telefonních číslech 3161 nebo 5087
/ing. Pexidr, ing. Honzová/, dále 4725 nebo 4721 nebo 4722
/paní Kantorové/, případně 3926 /ing. Honz/. Předčíslí automat
ického telefonního spojeni na Písek je 0362.

Upozornění pro účastníky
Cestovní náhrady včetně nákladů na ubytováni si účastníci
nárokuji u vysílající organizace. Nebude-li se moci přihlášený
zúčastnit, ma vysílající organizace právo vyslat náhradníka. V
případě neúčasti účastnický poplatek nevracíme a přihlášenému
zašleme sborník.
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Předem mého dopisu přijmete mnoho srdečných pozdravů aTy nejheačí
vzpomínky z Krkonoš,
Dovolil-jsem Vám napsat dopis a to proto,že aénu dobrému příteli,který
už není mezi námi a který práve" příští mxěsíc 26.IV.90· bude mít
výročí svého úmrtí,kde se na něm podepsala naše socialistická Justice

o které jsem. už napsal do naši KrkonošskéPravdy.
Do dnes však jsem se nedočetl ani řádku,ale naopak čtu Qakou špinu
dokáži vytáhnout na něho dobrého kdysi, spolupracovníka KRNAJřu.
Jmenují se Kurt Josef Tomčík a každý rok pokládán k hrobu Pavla
Wonky kytičku a velice mne -v- loni na památku zesnulých překvapilo

že na jeha hezký upravený hrob a jeho dřevěném. kříži bylo vyryto
několik hákový cit křížů·
.
Tía chci, podotknout, že nikdy nebyl pří telen fašismu a násilí byl to

mírumilovný člověk s velkým rozhleden rkterý dokázal pomoci když se

nacházel někdo» v nouzi.Staví® se proti, tonu,že by byl někdy zlodějen·

Já osobně odsuzuju soudkyni Marcelu Horvátovou z okr.Soudu Trutnov
OP Trutnov Elišky rychlíkové a Judr. Doležala okresního Prokurátora
a samozřejmně Mudr .Radima Peka z vězeňské nemocnice Hradec Králové
a s nísL i jednoho příslušníka nápravné výchovy*

V Krkonošské pravdě jsem právě podotknul,že právě oni to jsou,kteří
se k němu zachovali v {Sírové době jako gestapáei.Dříve byla válka

a tak to musel člověk i chápat,ale v dnešní době tento mladý hoch
a kú j vékl dobrý kamarád nemel zemríto
Jako dosorodecL z Pece pod Sa.í^a aa něj vdai dobrou vzpomínku ,kde
kí

Pavel Wonka pomohl složit vlastenecký veršík3který aáa již »a

svém náhrobnía kaněni a na svéa pozemku i uložen·
A v’budoucnu bych byl velice nerad^kdyby mi na něj někdo namaloval

hákové kříže«Můj dopis se chýlí ke konci a zdali můžete věnovat pár
řádku k uveřejnění pak mi x postačí i tichá vzpomínka haxmého přítele!
Tík končia a zůstávám se srdečným pozdravem
Horám 'Zdar ! Váš T o m č í k Pec.,^ž>^rSa.
·*·■
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