První
soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

RES PUBLICA

1. března 1991

u v n i t ?

č í s 1 ε

1. Pohled na sudetskou otázku tentokrát z druhé strany.
2. Bohumil Pečínka: Venkov se dal do pohybu.
3. Václav Havel: 0 lidskou identitu.
4. Žádnou rozsáhlou pomoc SSSR - studie Mezinárodního mě
nového fondu a Světové banky.
5. Jára K o h o u t: Dialo g./Národní politika/
6. Vysoký úvěr ČSFR od Mezinárodního měnového fondu.______
Předpokl.cena: 1,- Kčs
MIČ 47263
Náklad: 50 výtisků
vycházelo
197 3 -1975
obnoveno
1 98 7
ročník 8 číslo 9
Vydává: Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk

Red. Josef Volarík
rada: Marta Zemanová

Uzávěrka; 24.2.1991

NÄRODNf POLITIKA

Ünor 1681

Od Mezinárodního mônováho fondu

3,750.000 okradených vlastníků ohlašují své požadavky

Vysoký úvěr ČSFR
Podle zprávy německé tiskové kan
celáře DP A Mezinárodní měnový fond
ve Washingtonu povolil Českosloven
sku úvěr do výše 1 miliardy a 783 mi
lionů dolarů, který má podpořit rych
lejší vývoj tržního hospodářství v ze
mi. První část úvěru 883 milionů do
larů má sloužit jako pomoc pro ob
dobí po 1.lednu 1991, které se
považuje za zvlášť kritické pro čs. ho
spodářství. Od té doby se velko — a
maloobchodní ceny začaly vytvářet
podle zásad volného trhu, obchodní
systém se zliberalizoval, směnný kurs
koruny vůči zahraniční měně se začal
vyrovnávat a rovněž i privatizace
podniků se dostala do proudu. Další
úvěr 900 milionů dolarů se uvolní v
případě neočekávaného zvýšení ceny
oleje. Při návštěvě čs. premiéra Maria
na čalfy v listopadu minulého roku v

Třetí strana
Jára Kohout:

Dialog

Venkov se dal do pohybu
Rolníci sami prosazují své představy o legislativním uspořádání zemědělských
záležitostí, jak napsal Bohumil Pečínka v referátu o prosincovém setkání soukro
mých zemědělců a vlastníků půdy z Čech, Moravy a Slezska v Dejvicích. Píše, že po
41 letech totalitního a jednom roce „sametového“ mlčení se v politických kruzích
rozpoutala vzrušená debata kolem socializací postiženého venkova.

Tvrzení, že JZD a státní statky prospe
rovaly, je podle jeho názoru neudržitelné
vzhledem k astronomickým částkám do
tací ze strany státu. Také půda je vydran
covaná chemikáliemi, které jsou příčinou
spousty onemocnění. V 50.1etech došlo k
nezměrným krádežím a brutalitám, k na
rušení tradiční základní buňky společno
sti, kterou býval sedlák a jeho „grunt.“
Rolnická nespokojenost — jak říká
autor dále — konečně vedla ke sporu ko
lem zákona o půdě. Polemiky se dostaly
na novinové stránky a tam se nevyhnuly
demagogii ze strany nomenklaturních ze-,
mědělských velkovýrobců. V Rudém prá
SRN čs. žádost o půjčku 1 miliardy vu zahájil ofenzívu předseda slušovické
DM nebyla splněna s poukazem, že se zemědělské strany docent Trnka. Varuje
Německo zasadí svou vahou o to, aby tu před silami, snažícími se zlikvidovat
půjčka přišla z mezinárodních fondů. JZD a státní statky; vystupuje také jako
Rovněž komise Evropského společen ochránce bezzemků a varuje společnost
ství přislíbila úvěr 750 milionů DM na před hladem.
dobu sedmi roků, ke kterému musí ješ
Rada českého a moravskoslezského
tě dát souhlas všech 12 členských venkova uspořádala setkání soukromých
států.
zemědělců a vlastníků půdy z českých
zemí v Dejvicích, na strojní fakultě
ČVUT. Organizátor byla střešní organi
zace několika desítek politických stran a
sdružení, které se zabývají zemědělskou
Zkušenosti rozhlasové pracovnice: Včee~ problematikou. Smyslem dejvického setra jsem našla ve schránce oznámení: zá
’ kání bylo vyjasnit si stanoviska k vládní-

O „zásilce z ciziny“

silka ze zahraničí. První moment radosti
nahlodaly pochybnosti. Na lístečku byla
totiž poznámka — přišlo poškozené. Když
jsem balík převzala, musela jsem konsta
tovat, že to napsali skutečné velmi mírné.

mu a alternativnímu zákonu o půdě a ta
ké postavit hráz dezinformacím.

Podpora 800 milionů korun
První vysto jpil náměstek ministra ze
mědělství inženýr Barták; vyjádřil se k reprivatizační politice státu. Uvedl, že sou
kromníky bude stát podporovat výhod
nějšími úvěry a také daňovým zvýhod
něním. Např. u dlouhodobých půjček in
vestičního charakteru by měl hradit
nejméně 50 procent úroků. Vykáže-li sed
lák hrubý zisk přes 100 tisíc korun, pak
10% vypůjčené částky převezme stát.
Rovněž se počítá s odkladem splatnosti
o několik let.
Pro tento rok by mělo soukromé země
dělství dostat podporu kolem 800 milio
nů korun. Alternativní zemědělství na
rok 1991 asi 80 miliónů korun. Subvence
se přitom mají poskytovat až po dobu
pěti let. Své fundované vystoupení ukon
čil inženýr Barták slovy: „Budeme vás
podporovat, protože daň ze zisku je urču
jícím příjmem pro stát, čím bohatší jed
notlivec, tím bohatší stát.“

V čele stála nomenklaturní kádry
Když přistoupil k mikrofonu nový po
radce prezidenta pro zemědělství Jan

Nedemokratický zákon

Púvodnépevná krabice byla úplné znehod
nocena. Nevím jakými cestami — nece
stami putoval můj balíček z Mannheimu,
ale kdybych ho chtčla zničit naschvál, sot
va by r“ mi to tak bravůrnépodařilo.~Vá-~
noční pozdrav od přítelkyné držel ne silou
vůle, ale díky igelitu, do kterého zřejmé na
celnici celý obsah zabalili. Hned jsem si
vzpomnéla na obrázek z jedné železniční
stanice, kde pracovnice vykládaly balíky
do poštovního vozu, přesnéji řečeno vyha
zovaly. Křehké nekřehké, sklo nesklo, vše
to létalo z vozu jedna radost. Můj včerejší
zážitek je sice trošku z jiného soudku, ale
má společného jmenovatele. Myslím, že
čas, kdy se záhadné ztrácely a poškozovaly
časopisy a jiné neškodné pozornosti od
známých ze zahraničíje za námi, anebo se ·
mýlím?
—čr— .

Studio Mazlnžrodnlho měnového fondu a Svžtové banky

Žádnou rozsáhlou pomoc SSSR
(ZTA) — Mezinárodní měnový fond a Světová banka vypracovaly dosud
ncjdetajlnější studii o stavu sovětského hospodářství. Její závěry jsou velmi
pesimistické. Studie nedoporučuje širokou finanční pomoc Západu Sovětům,
alespoň pro tuto chvíli, protože v současném hospodářském chaosu v SSSR by
byla promrhána. Doporučuje jako zatím nejpotřebnější jen technickou pomoc
při provádění reforem. Podle jednoho autora rozboru problémy sovětského ho
spodářství jsou v podstatě strukturálního charakteru, které jakékoli množství
pomoci zvnějška nemůže rozřešit.
Studie shledává, že sovětský hospodář snadný úkol to bude. Sovětská měna není
ský systém je ještě zaostalejší, než se oče směnitelná na mezinárodních trzích a na
kávalo a prakticky paralyzovaný neschop domácím trhu je ted ve volném pádu;
ností a zmatky. „Pomoc v jakémkoliv ceny zboží mají jen málo, nebo vůbec nic
rozsahu nic nezmůže, protože systém ji společného s výrobními náklady; inflace
prostě nebude s to absorbovat,“ řekl je se zrychluje; továrny jsou skoro bez vý
den z expertů. „Co potřebují, je technic jimky zastaralé, neefektivní a neschopné
ká pomoc. Know-how. Vše od manažér soutěže na světových trzích. Právní záru
ských a podnikatelských znalostí až po ky soukromého majetku jsou v plenkách,
tzv. pomoc s logistikou (t.j. dopravou, pracovní morálka neexistuje a všeobecně
organizační principy podniko
komunikacemi atd.) a nutné znalosti uznávané
i
např. jak zřídit centrální banku. Gorba- vého
’
řízení jsou neznámé většině lidí na
čov, pokračuje zpráva dále, sice docílil 1vedoucích místech v SSSR. Nejviditelněj
parlamentní schválení svého kompromis- ším
i
důsledkem toho všeho je chronický
ního návrhu na přechod od plánovaného nedostatek
.
potravin a jiného spotřební
hospodářství k tržnímu, ale nikdo zatím ho zboží. To však studie pokládá jen za
v SSSR nepředložil konkrétní plány, jak jeden ze symptomů systému, který nefun
tohoto cíle dosáhnout.
guje a nemůže fungovat. Jeden z činitelů
Studie Mezinárodního měnového fon řekl, že studie patrně pomůže zatím nej
du a Světové banky podává zatím nejpo lépe odhadnout skutečnou velikost a vý
drobnější rozbor toho, jak obrovitě ne- kon sovětského hospodářství, které doZum Tag der
Deutschen Einheit
richtete Bundes
kanzler Helmut Kohl
an alle Regie
rungen der Welt eine
Botschaft, die wir
auf dieser Doppelseite
veröffentlichen.

Broj, doprovázel ho potlesk. Z jeho vy
stoupení vybíráme nejzávažnější myšlen
ky. Doslova řekl: „Jistě jste sem přišli
proto, abyste se něco dověděli o záko
nech, které naše zemědělská veřejnost
očekává. Myslím, že je ale nutné, aby
chom si zároveň řekli, proč dnes, kdy za
čínáme druhý rok svobody, se musíme vů
bec scházet a bojovat o svá práva? My
slím, že je to největší nedostatek uply
nulého roku. Příčinou současného stavu
je, že téměř na všech nejvyšších hospodář
ských a zemědělských místech jsou ko
munisté, kteří se nás ještě před listopa
dem snažili zlikvidovat... Vidím, že jste
přijeli z různých částí republiky bez ohle
du na to, jestli vás někdo zavezl nebo ne.
V tom je velikost sedláka, že nikdy se ne
smí dívat na ztracený čas, pokud jde o
takové hodnoty jako půda a všechno, co
k ní patří. Všichni ti, kteří o nás chtějí
pochybovat, že neuživíme národ, jsou na
omylu, neboť sedlák nikdy v minulosti
nezklamal... Z tisku a sdělovacích pro
středků slyšíme, že chceme rozbíjet druž
stva. Nechceme, protože družstevnictví
má u nás dlouhou tradici, neboťje založil
sám velký Antonín švehla. Chceme ale
družstevnictví takové, jež nám bude šité
na míru a kterému rozumíme. Nikdy se
nemůžeme ztotožnit s družstevnictvím,
kterému dal základ Lenin. Také se nemůžem smířit s faktem, že v čele jsou ne
ustále nomenklaturní kádry, snažící se ří
dit způsobem, který zkrachoval v celé vý
chodní Evropě. Proč musíme do nekoneč
na bojovat proti tomu, co je poražené?“
Krátký projev Jana Broje byl sedmkrát
přerušen skandovaným potleskem něko
lika stovek rolníků.

Herausgeber Werner Wirlhle

sud západní odborníci odhadovali různě
podle toho, jak měřili sovětský hrubý ná
rodní produkt. „Když poskytujete ho
spodářskou pomoc nějaké zemi, aby
mohla rekonstruovat své hospodářství,“
řekl činitel MMF, „musíte mít nejprve ji
stotu, že tamní hospodářství je schopné
tu pomoc absorbovat, a že je schopné dě
lat alespoň základní kroky k nutným re
formám, jako je třeba uvolnění cen.“
Dotázán na politický tlak na západní
vlády, aby dodávaly potraviny Gorbačovovu režimu, odborník z měnového fon
du řekl: „Humanitní pomoc je ve skuteč
nosti zcela rozdílná od pomoci hospodář
ské; jen pomáhá režimu hospodářsky pře
žít, než znovu vyraší listí na stromech,
aby se tak řeklo. Ale pomoc, kterou po
třebují, je mnohem rozsáhlejší.“
Americký prezident Bush nedávno
navrhl poskytnout Sovětům prozatímní
„zvláštní přidružený" status v Meziná
rodním měnovém fondu a ve Světové
bance. Tedy ne zatím plné členství, o kte
ré žádají, a které by také potřebovali k
tomu, aby mohli dostat nějakou větší fi
nanční injekci od těchto dvou institucí.
Ale to studie MMF a Světové banky
zatím nedoporučuje.

Rada českého a moravskoslezského
venkova nemohla najít demokratičtější
formu pro prezentaci obou návrhů záko
na o půdě, než přímou a rovnou konfron
tací tvůrců jednotlivých zákonů. S obha
jobou vládního programu vystoupila
doktorka Eva Barešová a rozdělila návrh
do tří směrů:
Zaprvé: náprava křivd z let kolektivi
zace, restituce a zakotvení práv vlastníků
vůči uživatelům.
Zadruhé: státní půda, jež zbude po na
vrácení ukradené půdy, má být spravo
vána pozemkovým fondem, řízeným mi
nisterstvem. A konečně poslední část se
týká přeměny spletitých tzv. užívacích
vztahů ve vztahy nájemní.
První nesouhlasné výkřiky se ozvaly z
auditoria, když doktorka Barešová tvrdi
la, že stroje a zařízení mají být z restituce
vyňaty a náhrada má být provedena pe
něžní formou a to pouze rolníkům,
žijícím na venkově. „To by byla uzáko
něná krádež!“ ozvalo se z publika.
Na to reagoval doktor Barták prohlá
šením, že vlastnictví je nepomíjivé a trva
lé a bude-li tento nedemokratický zákon
přijat, měl by ho ústavní soud zrušit,
protože je v rozporu s Deklarací o lid
ských právech. „Vládní zákon chce jen
zpomalit umírání,“ řekl závěrem.
Hlavním argumentem slušovického
docenta Trnky proti alternativnímu
návrhu byla jeho část, která se týkala
nemajetných zaměstnanců družstva.
Není pravda, jak tvrdí docent Trnka, že
návrh je namířem proti bezz.emkům, ale
naopak — získání půdy jim umožňuje.
Názory docenta Trnky převzaly i sluŠovická Zemědělská strana, Rolnický druž
stevní svaz a některé slovenské organisace, které se považují za kryptokomunistické.

Všechno je možné vyřešit dialogem. Dia
log je nyní doporučován v celém svété. A
po právu. Nékdo je pro, jinýje proti. Musí
se dohodnout rozhovorem. Na facky je Ča
su dost. Kdo umí mluvit, musí tomu, kdo
neumí mluvit všechno rozmluvit. Kdo
smí křičet, tensi vyřve nemožné véci, zvlášté když má k tomu uličnický mikrofon s
amplionem. Je mnoho stran. A by jich bylo
méné, to mohou zařídit jenom dialogy.
Straníci se musí domluvit mezi sebou.
Uprchlíci s témi, co zůstali. Provinilci a neprovinilci musí dát hlavy dohromady. Ti
z roku 48 se musí domluvit s témi z roku
68. Vzduchem létají véty: „ Vy chcete býti
ve vládé? Právé proto, že jste tady zůstal,
tak nevítejak demokracie vypadá. " — „A
vy nám chcete vládnout? Jste starý uteče
nec a neznáte naše domácípoméry" „Co
jste vůbec na Západé délali?“ „A co vyjste
doma délali? Jaké jste méli záhadné důvo
dy, že jste neutekli?" „My jsme doma úpéli
a vy jste na Západé pěli!
Je to zamíchané a dá to fušku, než se
všechno vyjasní. Od toho je tu dialog. Má
me Spojené národy. Polovina členů tam
chodí kvůli míru a polovina se tam chodí
vyspat. Japonci ovládají průmysl, že si
nikdo jiný ani nevrzne. Mluvte s nimi,
když nikdo japonsky neumí. Zaméstnavatelé vedou dlouhé dialogy se stávkujícími.
Nékdy se ti mali vytahují a nechtéjí uznat
demokratické jednání. Nechtéjí uznat vétšinu. Ti co byli dříve u vesla, nechtéjí ves
la pustit. Prohráli to na celé čáře a myslí si,
že nikdo s nimi nehne. To bylo za dob dik
tátora a na diktátora dialog neplatí. Když
se jeden dialog nevyvede, trpélivé zahájit
hned jiný.
Dialog je vždycky dobrý, na ty prcky i
na obry.
Je dobrý na pravičáky, levičáky, syčáky
a nesyčáky. Velmi téžký je dialog mezi
chytrým a hloupým. V letadle z Prahy do
Bratislavy sedí dva muži nazvájem si sym
patičtí. Dají se do řeči: „Víte co? Budu
vám vyprávét vtipy. “ Povídá první.
„Znám spoustu nových výborných anek
dot. “ „Jó?“ ošívá se ten druhý. „Ale to ne
bude tak lehký. Jájsem totiž byl leta a leta
v Plzni... zástupcem náčelníka StB."„Ale
co by!" povídá první. „Já je budu říkat
pomalu a třeba dvakrát. “
Nejlepší je s každým zahájit dialog. Je
nom ne mlčet. Už před mnoha lety Česko
slovenský ministerský předseda Antonín
švehla říkal. On byl agrárník: „Dialog
musí být. Mluvit, mluvit! Jen volové spo
lu nemluvéjí...“

ze družstvu, ve kterém dosud byla. Maji
tel musí mít jasné dispbžiční právo.
Autoři alternativní varianty zákona
považují za neopodstatněné, aby něco
vracel stát — tedy celá společnost — a to
prostřednictvím peněz a obligací. Ukra
dený majetek totiž stále existuje nebo
byl přetransformován do jiného majetku
a je nanejvýš logické, aby JZD a státní
statky vracely, co nakradly. Všichni ma
jitelé musí mít stejná práva na půdu nebo
ostatní majetek, ať žijí kdekoliv.
V závěru inženýr Tlustý prohlásil:
„Neohrožujeme nikoho, kdo se nebojí
tržní ekonomiky. Nechceme rozdělovat
majetek, ale odpovědnost za tento maje
tek. Domnívám se, že ohrožujeme jedině
ty, kteří si za čtyřicet let zvykli jen cizí
majetek drancovat a kteří vědí, že
příchod vlastníků pro ně znamená, že na
svých místech rychle skončí. Netvrdíme,
že všichni lidé v družstvech jsou lumpo
vé, naopak; jejich zkušenosti budou
vlastníci potřebovat. Jsme jen proti ze
mědělským mafiím, které chtějí udržo
vat dosavadní mocenskou strukturu na
venkově a zatím se jim to daří.“

Obhajoba alternativního návrhu

Komunistická struktury se hroutí

Alternativní návrh zákona o půdě ob
hajoval jeden z jeho tvůrců inženýr Tlu
stý. Sdělil své výhrady vůči vládní varian
tě. Především legitimní vlastník by měl
mít možnost do jednoho roku vyjmout z
JZD ukradenou půdu a příslušné objekty
v podobě, v jaké mu byly odňaty. Staví se
zároveň proti tomu, aby majitel, který
nechce hospodařit, musel dát půdu pou
pou-

Venkov se vůčihledně dal do pohybu.
Komunistické struktury se začínají hrou
tit a 3 milióny 750 tisíc okradených vlast
níků se pokouší artikulovat své požadav
ky. Lze jen doufat, že brzy nejde venkov
lepší mluvčí, než jedno tajuplné valašské
velkodružstvo, jehož žilky — slovy prezi
denta Havla — se proplétají celou společ
ností.
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ZEITSCHRIFT

AUS DER

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Pohled na_sudetskou ptázku_tentokrát z ír3Í}é_strany^.

Mezi vyhnanci mají sudetští Němci zvláštni postavení, jejich,
vlast neleží W hranicích Německá říše z r. 1937· 5 tomu přijde,že
sudetští Nemci vlivem udalostí z r. 1938 jsou zatíženi Hypotékou^kte
rou v době odbourávání sttaré politiky při přílišné pohodlnosti a malo
dějin znalých^Němců xexax&iy není lehko"; Skutečnost je,že dějiny Su—
detských. Němců^nezačaly říjnem 1938,ale v březnu 1919· -Sudetští-Němci—
zi£i jako uzavřená národnostní skupina asi 3,5zmiliónu obývate7°o let
v pohraničních oblastech Cech.,Moravy a Rakouského Slezka. Než Česi,jako
slavistický,kmen,vnikl v 6 století do vnitra*Čech a Moravy,byla tato
země již obývána Bo
,Markomany a Q^dy. Čeští vládci zavolali v 12.* a
13*století Némce^jaxoosídlence,sedláky a^řemeslníky,obchodníky a uměl—*
ce do země,aby především zkultivovali a zúrodnili okraje zeme· Už v*době
ranného křesťanství řimsko-zapadního a řecko - byzanského vlivu se Čeští
vládci rozhodli pro západ a r. 854^začal# na ftegensburgu krty pro. mno
hé Čeohy a tím začalo křesťanství Cech skrze německé misionáře. Když
Jindřich I vjpryní polovine 10. století založil německé království,byly
Čechy nemecké ríši tributně podřízeny a v r. 1004 byly Čechy říšské
království.Německé manželky českých vladcfLbyli. v tomto století z přemys
lovského rohu acsnažil 1^,»«. o úzké spojenectví š německou ríši. R. 1086
obdržel vévoda Vratislav li za svoje věrné služby od císaře Fridricha I
/Barbanosy/propůjčení královské "hodností a dědičné královské hodnosti
dosáhL přemyslovec Otakar*šikovným využitá sporu mezi Staufy ,a Welfy v
r·
žžv1198| když v r0 1^06*vymrel přemyslovský rod Václavem. III
bylo spojení Čechů s říší ještě užší. S Karlem IV,který byl z Lucemburg
ského^rodu vyústily dejina Čechfodo říšských déjin.Praha se staka stře
dem řiše,r. ±9 1348 byla- založena první německá univerzita a ve Zlaté
Bulle byly stanoveny důležitá pravidla svaté římské říše německé a tna,
sejjpravily pro krále v Čechách, postavení,že patřily pod zapadni kurfiřty
říše, a tím se pojistil okraj říše.
Více nez 70° let žili Češi a Němci mírumilovné spolu i kd^ž taká doš
lo. k nešvaření,jako byly husitské války v 15· století,ty ale mely sociální
a náboženský původ.
Nacionálni boje se. rozhořely v první polovině 19. století,kdy francouzká x
revoluce zvedla vlnu nacionalismu i v Čechách.
fromov sudetských Němců byl součástí svaté římské.vríše a*císaři Kared IV a
Zikmund m^li svoje sídlo v Praze,hlavního*mésta
• AŽ vlivem mocensA^
ých poměru,které vyvolal Napoleon se císař František II z *^otringenu
vzdal r. 1806 císařské koruny, zůstalý sudetské území jako díl Rakouska—
Uherska, a i po bratrovražedné válce txkxxuxtav r.^x866 tak zůstalo·
Rc 1848 byli němečtí zástupci Čech,Moravy a vychodilo Slejzka Členy
prvního lidového shromáždění ve Franktfurtu v Pavlově kostela«.
Ke konce i 1. světové války se rozpadla. Rakousko ^Uhersko,Češi požadovali
vlastní stát, a to i v prostorách území,které bylo velmi důležité jak.
průmyslová a bylo osídleno sudetskými Němci. Na odvolaní se na prav©,
sebeurčení,které vyhlásili americký prezident Wilson,ve svých proslavených.
14.bodech,a které bylo známé všem národům Rakouska - Uherska,požadovali
Sudetští Nemci ve svém .provolání připojení svého domovského území k.
němečku-rakousku,které svého času^požadovalo připojení k Německu. v mí —
rovýcn demonstracích sudetských Němců,které společné organizovala předev
ším sudetská strana postříleli Čeští vojáci dne 4.3-1919 a bylo 54 mctexýK
mrtvých a mnoho set znaněnÝch.to byli první Kfcxti krvavé oběti sudetské—
ho zapasu o sebeurčení národa.

Musen
Maler-Genie Horst Janssen, 60, mit der
Hure Domenika in seinem Büro. Er lebt,
trinkt, schreibt, begeistert alle. Für
BUNTE zeichnet er exklusiv auf Seite 58.

Bühnen-Göttin Susanne Lothar, 29, als
„Lulu" die schönste Verführerin seit 30
Jahren. GeerbtesTalent. Vater der berühm
te Hanns Lothar, Mutter Ingrid Andree.

Dichter der „Deutschstunde". Siegfried
Lenz, 64. Seit 20 Jahren schreibt er täglich
eine Seite, Kugelschreiber. Tippen kann
Helmut Schmidts Freund nicht.

Na> mírové konferenci ve Stj. Germin a ve Versailles bylo odmítnuto
připojení sudetských Němců k Německu -Rakousku i v případě připojení
Rakouska k Německu. Proti celkovému přání byli sudetští Němt^i připoj e-rni k novému státu,jehož obyvatelstvoase skládalo z 6.7 mil Cechů a stej —
něha počtu příslušníků^ jiných národů.
Místo příslibu,že se z CSR stane druhé Švýcarsko,začalo vedení čsů.
státu s nacionalistickou politickou proti sudetským Němcům,které, se
hkládalo ze 4 rovin. '
~
(
— boj proti německé řeči a kul ture, omez ování zřizování německých ŠkolL
a. perzekuce skrzj jazykové praxe.
— vytlačování Němců z verajnývh^služeb a*státních služeb.
— vytlačování ze statnčh podniku pomoci českého kapitálu.
— omezování a odbourávání nemecké správy v obcéh a okresech.
Následky toho byly takové,ze během, světové krize na> počátku 3o let, byl
každý 3 sudetský Nemee nezaměstnaný a, musel žít z mizerné podpory.
Statní politika vedlaik napětí mpzi sudetskými NNěrnci a jim vnuceným
státem,že se stalo neúnosne. Toto vedla na nátlak Hitlera k sudetská
krizi a vyvrcholilo to tím,že Anglie a Francie 1938 povolila připojení
sudetských území k německé říši.Připojení předcházel návrh lorda Kunci—
mana a tento návrh byl CSR 2^L.9. 1938 akceptován Následující Mnichovské
dohody 29-9· 1938 potvrdili předání sudetských území k německé říši.
Nedá> se přehlížet,že před očima ciziny toto znamenalo" velké ozatížení ,kterré vedlo k tomu,že v září 1938 ft. Hitler z mocenských duvodp se stah
správce hlavní správce sudetských Němců. Od té doby jsou sudetstí ÄNČmci
považovaní o jak od zvláště radikální skupina nacionalistu. Ale přitemi
chtěli jenom, svůj domov a svůj národ.Zřetelněji se to nedál říci,Že sudetŠ—
tí Němci v situaci přeď r. 1938 se rozhodli pro Německo a ne pro Hitlleraj
jak^to požadovali již v xxtek březnu 1919· Jeden svědek k tomu muže být
použih,který není podezřelý z proněmeckého zaujetí a to 2 prezident
první republiky ČSR Ur. Eduard BeneŠ. Když se ho ptal pri mírových roz
hovorech pv r. 1919 anglický ministerský predseda lloyd George,zda by
se. sudetští Nemci.když by měli mocnost volby rozhodli pro sebeurčení nebo
pro začlenení do. CSR,musel Beneš přiznat,že by se vyslovili proti začle
není do CSR.
y
&oneuc xxiky Il^svetové války přinesl zngvunastolenů ČSR $ vítěznými moc
nosti M začlenení území sudatských Němců k ČSR aniŽ by byli sud. Němci
na něco tázáni. Sudetští Němci jejichž majetek byl bez náhrady vyvllast—
nŠn.byli vyhnáni^jako miliony Němců z východu a jihovýchodu.Veřejné míně
ni,klerá ješte melo v živé paměti otřesné obrazy z nacistických koncentrát
račmch táborů zůstalou až na výjimky ke zločinům ,který byly páchány při
odsunu tiché.
Lidské obeti u sudetských Němců,pri vyhnání se odhadují na R^öxÄßSxxxxoc
250 000 obětí. Majetkové ztráty sudetských N_Šmců se v roce 1981 odhadly
na 265 miliard DM.pro porovnání Nemecká spolková republika vybrala v
.·■ témže roce na danch Částku 182 miliard marek.
Nebylo prakticky nic,co si sudetšt'Němci při vyhnání mohliídnést,mimoD
osobnéh vecí,pár vzpomínkových maličkostí,papíry totožnosti,několik.
eííb kusu oblečení. Ale jejich houževnatost,kterou měli i jejich předáci
jako pionýři při stavbéh a práci,t-cc si zabalili do svých zavazadel.
Z trosek a ruin, stavěli nová sólisté a celá města, jako Waldkraiburg^
Neugablonz,Neutraubing, Traunreut, Geretsried, Bubenreuth xat<U 9
Byly to kvetoucí průmyslová díla*, přede vsím sektor výroby skla a šperku a»
hudebmčh nástrojů.f
v

N-^ásledné s materiálním zabezpečením své existence,zřídily pomocné orgßjínizaca, začaly udrŽpvat kulturní dědictví své národnostní skupiny, byly
zřízeny vědecká sudetaká akademie,archiv,Collegiu Carolinum,ktere udržovat
vály tradice německé univerzity v Praze a německých vysokých technickýhh
skoliv Praze a v Brnět
[ii™ 51
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HELL WIE DER UCHTE TAC
AK2D

KOSMETIK AKTUELL

Mercedes-Benz

Unternehmensbereich Fasern
und Polymere
•eingetragenes
Warenzeichen
der Enka AC

TOTALITA

TOTALITA - násilne zavedená jednota (zpravidla ve fašistickém
režimu) - viz slovník cizích slov, SPN, Praha 1983,
str. nr

TOTÁLNÍ SYSTÉM se dotýka svýrti nároky človeka téměř na každém krôktu.
Dotýká se ho ovsem v ideologických rukavicích. Proto je život v něm
skrz fta skrz prorostlý tkán£ přetvářky a. lži.
- vláda byrokracie se nazýva vládou lidu
- jménem dělnické třídy je zotročena dělnická třída
- všestranné ponížení člověka se vydává, za jeho definitivní osvo
bození
- izolace od informací se nazývá jejich zpřístupněním
- mocenská manipulace veřejnou kontrolou moci a mocenská svévole
dodržováním právního řádu
- potlačování kultury jejím rozvojem
- rozšiřování imperialistického vlivu je. vydáváno za pomoc národům
pot 1 a čo váným
- nesvoboda projevu za nejvyšší formu svobody
- volební fraška za nejvyšší formu demokracie
- zákaz nezávislého myšlení za nejvědečtějŠí světový názor
- okupace za bratrskou pomoc

v

Moc je v zajetí vlastních lží, proto musí falšovat. Falšovat mi
nulost, falšovat přítomnost» a falšovat budoucnost. Falšovat statistické
údaje.
Předstírá, že nemá všemocný a všeschopný policejní Aparát.
Předstírá, že respektuj* lidská práva. Předstírá, že nikoho nepronásle
duje, Předstírá, že se nebojí. Předstírá, že nic nepředstírá,
ČI ověk musí věřit těmto mystifikacím. Musí se však chovat tak, jako
by jim věřil anebo je aspoň musí tolerovat anebo musí alespoň vycházet
dobře s t§ni, kteří jimi operují.
Už proto musí žít ve lži.
Nemusí přijmout lež, stačí, že přijal život s'ní a v ní. Už
tím totiž stvrzuje systém, naplňuje h$ a je jím, Je»*li základní oporou systému, život ve
pak není divu, že jeho základní hrozbou
se stává život v pravdě, Ptoto ho musí stíhat tvrději, než cokoli
j iného <

Bundes
finanzminister
Theo
Waigel

Václav Havel, 0 lidskou
identitu
» j j Nedopusťme návrat tohoto systému ! ! !

Wie Sie Geld vom
Staat bekommen
Autorin Esther Vilar

t

