RES PUBLICA

19* dubna 1991

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Sedím ve vlaku, dobaf
doba hluboké totality,
přisedne si pán a zaned
louho se rozproudí spíše
monolog na oblíbené téma
všech antisemiti. Říká:
"Já jsem se narodil na
Slovensku /ale mluvil pe
rfektně desky/ a řeknu
Vám nebýt Židi, kde moh
lo Slovensko užTíbýt. Já
dělám v pekárně, peču
chleba čili užitečnou
práci. Židé na Slovensku
co myslíte, že dělali s
těma balíkama peněž, co
tam vydřeli? Myslíte,že
to investovali doma?
Kdepak, Šup s nimi za
hranice a pak mělo mít
Slovensko primysl." Blí
žil se Šumperk a tak
jsem použil svou oblíbe
nou pomůcku v rozhovoru
s těmito lidmi /ovšem
většinou až u konce diskuze/: "Víte, narodil
jsem se v Haliči /Volyň
je totiž součástí velké
Haliče, uprostřed nejvě
” ILNO. Synagoga
Fot. J. Bulliak
tší židovské komunity
4^30
na světě/ a mé pravé
jméno je Mordechaj Lejba." Obyčejně pak na sebe chvilku nechápavě civíme. Podle
komunistických pouček zase naopak Židé a ten dotyčný by to
vehementně používal, investovali do továren, aby mohli be
zostyšně vykořistovat dělnickou třídu. Tak a máte to, zase
podle toho latinského přísloví: At uděláš to nebo ono, ste
jně to bude Špatně. A máme tu svobodu, ale antisemitismus
kvete dál a nejen v Rusku. Ještě, že mezi námi žijí lidé,
se kterými se chce dýchat s chutí, kteří v době války zach
ránili v úkrytu i pět židovských spoluobčanů najednou jako
pan J.H. ze Šumperka. To moje rodina nedokázala.
V.H.
u v n i t ř
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Generální zastoupení FyAGFA
ve spolupráci s Fy ANVENDO
Velevážené dámy a pánové,

Nabídka kopírovací techniky
Těšíme se na Vaši návštěvu !

jedna z předních evropských a světových firem AGFA se rozhodla v minulém
roce vstoupit na Československý trh.

Pro urýchlenia zkvalitnění služeb zákazníkům se generální zastoupení firmy
rozhodlo otevřít kanceláře v Praze, s působností pro Čechy a kanceláře v Ostravě,
s působností pro Moravu, Slezsko a Slovensko.

V dokumentaci generálního zastoupení je uveden Váš původní zájem
o nákup rozmnožovací techniky, případně i ostatních komponentů z širokého výrobního
programu této firmy.
Informujeme Vás o uvedené skutečnosti a sdělujeme Vám, že jsme už nyní
připraveni na kontakt s Vámi. Jsme připraveni na Vaši návštěvu. Posloužíme Vám v
oblasti poradenské, konzultační, předprodejního servisu a poskytnutí prospektů,
abyste se mohli lépe a dobře rozhodnout.

Zabezpečíme Vám dodání požadované techniky z dobře zavedeného
konsignačního skladu. Jsme ve stálém kontaktu se zahraničními výrobními jednotkami
firmy, které nás informují o připravovaných změnách výrobního programu a cenové
politiky. Po dodání Vám budeme zabezpečovat i pozáruční servis, včetně generálních

oprav.
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Jsme přesvědčeni, že firma AGFA známá svou tradicí a kvalitou, je Vaší devi
zou pro naši spolupráci.

S hlubokou úctou
ředitel firmy

JUDr. Ing. Jaroslav Majovský

AGFA

číslo [258]. 23. ročník. Cena 3.— DM

(ČM) — Před 22 roky (19.1.) se na
Václavském náměstí v Praze upálil stu
dent filosofické fakulty, Jan Palach.
Neformální, ale důstojná byla pietni
vzpomínka u Palachova hrobu na Ol 
šanech. Herečka Zdena Hadrbolcová
přednesla verše Davida Sapira, věno 
vané Janu Palachoví. Poté shromáždě
ní chvílí ticha uctilo památku českého
studenta, který se v těžkých chvílích
své země rozhodl k nejvyšší oběti, aby
vzburcoval vědomí ostatních.
Vzpomínková bohoslužba s děka
nem evangelické fakulty Karlovy uni
versity dr. Jakubem Trojanem se ko 
nala v tentýž den v kostele u Salvátora
v pražském Starém městě.

U Palachova hrobu

Pietnl vzpomínka

Ale i jen čistě početně je argument o
„nemožnosti“ finančního odškodnění či
rý výmysl. Když člověk nahlédne do Li
dových novin ze 7.2.1991, kde se píše o
prvních už proběhlých dražbách, jeví se
situace úplně jinak: „V průměru za dva
cetinásobek vyvolávací ceny bylo ve
dnech 26. a 27.1. vydraženo prvních 18
obchodů v hlavním městě. Ze základní
vyvolávací hodnoty 2,040 mil. korun do 
kázal licitátor Ivan Gavlas „vytáhnout“
jejich konečnou cenu 22 mil. korun." T o 
lik LN v článku „Dražby na infarkt“ a ce
lá perverze je jasná: ty chceš nazpět svůj
dům někde na Příkopech, co patřil tvé ro 
dině a stál v roce 1939 přibližně 100.000

korun? Tak ten ti nevrátíme, to ne, ani
nápad, ale dostaneš řekněme 30.000 ko
run dnešních, již brzy silně inflačních.
Dům přece zestárnul, není-liž pravda, a
jak vypadá, o tom lépe pomlčet. Tentýž
dům my ovšem vydražíme a „obratný li
citátor“ nám — komu je to vlastně nám,
než opět státním byrokratům, novým
vládcům a přerozdělovatelům „národní
ho“ bohatství? — jistě vyrazí aspoň ten
dvaceti násobek. Dáme třicet tisíc a do
staneme dva miliony, myslím že před za
váděním socialismu se něčemu podob
nému říkalo lichva.
Ale ted k té emigraci. Podle soudruha
Rychetského, jednoho z nových promi
nentů, v současnosti místopředsedy fede
rální vlády — ale byl už i generální proku
rátor a ministr justice, to vše po listopa
du — dostanou emigranti nazpět svůj ma
jetek jen tehdy, když se vrátí. Podle výše
citovaného článku už i jakž takž definuje
i tento pojem: praví, že „odškodnění by
měli být jen ti, kteří budou čs. občany a
budou zde mít trvalé bydliště“.
Nejdřív nutno podotknout, že i „od
škodnění emigrantů“ má svou nejnovější
turbulentní historii. První nápad, jak už
řečeno, bylo nevracení majetku, nýbrž
odškodnění, viz výše. Druhý nápad byl
odškodnit jen ty, kteří museli odejít. Kdo
má dojem, že mu to něco připomíná —
ano, nemýlíte se. Je to přesně v intencích
ministra Dienstbiera a jeho „teorie“ o
tom, že každý odešel jen proto, že se mu
chtělo. Ted to má pokračování: nedosta
ne nic, stalo se mu po právu, když mu za
tuto sprostotu socialistická vlast všech
no sebrala.
Potom se ovšem rozkřiklo, že podle
této teorie by z více než půl milionu emi
grantů zbyli na odškodnění přesně dva:
Pavel Kohout, který se však nemíní vra
cet, dokonce ani jako ministr ne, a Pavel
Landovský.
Přišel tedy nápad třetí: odškodníme
ty, co se vrátí! Co na tom, že ti „nevráce
ní“ tu třeba mají potomky, dědice. Jenže
další problém: co to je, „vrátit se“?
A to ted Rychetský konečně prozradil
— občanství a trvalé bydliště!
Přátelé, neváhejte! Mnoho skutečných
exulantů ještě stále občanství má, na roz
díl od chytráčků, co se vykupovali Husá
kům; dobře jim tak, ale ti zase, jak je
znám, nebudou váhat rychle ho opět na
být. A trvalé bydliště? Někde se nahlásit,
poštovní schránku nechat i kamarádem
vybírat a třeba jednou za měsíc nebo za
dva toto své bydliště navštívit? Co je na
tom? Nebo že by Rychetský začal kon
trolovat, kde žiji „trvaleji“, v Mnichově
nebo v Brně? Že mi začne posílat vyšetřo-

vatele těch nejnovějších post-estébáckých „orgánů “ , co se mění tak rychle, že
si ani jejich názvy nestačím zapamatovat?
Aby se podívali, jestli, kdy a kolik spím
ve své trvale přihlášené posteli, abych
směl žádat svůj ukradený majetek?
Ale žerty stranou. Ukradené musíte
vrátit, pánové a soudruzi, a čím dřív to
uděláte, tím lépe pro celou zemi. V tom
článku stojí vše; jen o „čistě ekonomic 
kých důvodech", neboť hrozí „totální
rozpad velikého hospodářství této ze
mě“ , ze kterého vidí Rychetský jen jedi
nou cestu — „rychlou privatizaci “ . Mi
mochodem, to on a jeho kumpáni celý
rok vymýšlejí nejpošetilejší pseudoargumenty, jen aby tuto jedinou záchra
nu z hlavy ministra Klause co nejvíce roz 
mělnili a posléze prodávali za nápad
vlastní.
I když zůstanu na této hmotařské úrovni — restituce ukradeného majetku,
nikoliv odškodnění, není přece nic jiné-

Dnes už jde jen o důsledky poválečné
loupeže majetku v Československu, na
zývané „zestátnění“, „znárodnění" nebo
„odsun německého obyvatelstva“. Ti
první to ukradli, zničili, ale ti dnešní se
toho stále ještě drží jako klíšťata, přesto
že už vědí, že tento „jejich“ — tedy stát
ní — majetek je to, co stát přivedlo do
zkázy. Že stát je ve skutečnosti bohatý
jen bohatstvím svých občanů, už snad
teotericky i pochopili, ale něco snad až
iracionálního jim brání uloupené bez
možných triků prostě vrátit. Dnešním
odchovancům socialismu jde jenom o to,
aby to kdysi ukradené a potom totálně
zruinované nemuseli ani vracet.
Po nekonečných sporech o různé typy
privatizace však už většina uznala, že lec
cos, pod hlavičkou socialistické spravedl
nosti a třídního boje ukradené, se bude
muset vracet. Možná i vzhledem ke zku
šenosti spojeného Německa pochopili,
že navrácení ukradeného musí být tím
prvním krokem zamýšlené a jistě nadmí
ru potřebné privatizace — kdo si asi kou
pí pozemek nebo nemovitost, když nemá
zaručeno, že se neobjeví právoplatný ma
jitel nebo jeho dědic a nebude svůj maje
tek požadovat zpět? V současnosti je ne
jasná majetkově — právní situace největ
ší překážkou investic v bývalé NDR.
Takže vracet se musí, řekli si pánové
soudruzi a začali dumat. Nejdříve vymy
sleli, že vše se odškodní zásadně peněžně;
pak by se ovšem mohly privatizace okam
žitě rozběhnout. Normální lidský rozum
se ovšem brání a žádá v první řadě vracet
skutečný majetek a jen ve výjimečných
případech odškodňovat finančně. Repu
blika je skutečně v rozvalinách a předsta
va, že odškodnění jde odjinud, než z ko
nečně zabaveného majetku KSČ, je nepří
jemná všem slušným lidem, s čímž se ov
šem počítá.
To byl totiž hlavní důvod vymyšle
ného finančního odškodnění — aby po
tom mohli říkat, že na to přece republika
nemá! Slovy soudruha Rychetského, kte
rý podle Mladé fronty dnes z 9.2.1991
zvýšeným hlasem poznamenal na adresu
poslanců: «... jestliže si vezmou na zodpo
vědnost (sic!) odškodnění všech 600.000
emigrantů, vláda nebude souhlasit, pro
tože na to nemáme“ Aha!, ale čí to byl
nápad nevracet majetek, ať už v jakém
koliv stavu, nýbrž „odškodňovat“ inflač
ní korunou? Kromě toho se podle Ry
chetského prý celý svět směje, že resti
tuce vůbec dělají, prý je to ekonomicky
nesmyslné. I kdybychom připustili, že
svět se zajímá o Český a Slovenský Fede
ratívni Píseček alespoň z desetiny tolik,
jak si na něm hrající namlouvají, jedná se

ho, než součást té tak důležité privatiza
ce! Chtít prodávat vlastníkům jejich prá
voplatný majetek a ještě se u toho tvářit,
jako že jim děláte kdovíjakou milost! Je
to přesně naopak, soudruzi: nabízejte
jim ho zadarmo — je koneckonců jejich,
ne váš — a modlete se, aby o něj ještě
vůbec měli zájem! Jen potom se o něj i
postarají, budou investovat atd.
Jinak se v tom bývalé Československo
bude plácat ještě podstatně déle, než by
snad muselo; kdyby mu vládli lidé, které
tam denně potkáváme na ulici a ne zfrustrovaní exkomunisté a zkrachovaní osmašedesátníci. Normálním lidem totiž
nejprve napadá jen jedno, to, co žádnému
Rychetskému ještě v souvislosti s vrace
ním ukradeného majetku nesešlo ze rtů
— spravedlnost.
Ale i těmhle novým představitelům sta
čí položit jen tu vzpomenutou otázku:
udržet ukradené za každou cenu? K če
mu proboha?
(

zde o dezinformaci a naprostou lež. I so 
cialisticky vzdělaný „právník “ Rychet
ský už snad mohl zaslechnout něco o mi
liardách vyplacených Německem židov
ským občanům — mimochodem i těm s
trvalým bydlištěm třeba v Antarktidě.

Omlouvám se, že dnešní téma je tak nízce materiální, ale zato se týká emi
grace jako málokteré — jde o vracení ukradeného majetku, ať už ta krádež byla
nazývána kdysi jakýmkoliv euřemismem. Tomu vracení se dnes říká česky „re
stituce“ a podle zpráv Českého a Slovenského Federativního Tisku už je roz
hodnuto; znovu se nám velmi plasticky připomíná, kdo vlastné pořád ještě v
bývalém Československu vládne. Je to vskutku vzrušující, pozorovat i po
dvou stoletích, že skutečná moudrost je nadčasová, věčná. V r.1790 řekl jeden
veliký filozof a politik, že: „ještě nikdy v dějinách se stát uloupením majetku
svých občanů ve skutečnosti neobohatil.“ On měl tehdy na mysli loupež
církevního majetku ve Francii, ale paralely jsou jasné.

Březen 1991

Itetí

Aleš Novotný

D-8000 München 80, Scharfrelterplatz 12, tel. 089-690 36 88

Udržet ukradené za každou cenu?

NÁRODNÍ POLITIKA

č.16/91
OPATRNĚ: ZNÁMÁ BARVA
"Res Publica"
Interwiev s jedním z vedoucích hnutí "Pamjaí" Konstantinem
Smirnovem - Ostašvili.
- Vedete jedno z hlavních směrů v "Pamjati". Co je to za křídlo?
- Máme jeden cíl a úkol: probuzení národního a duchovního sebeuvědomění rus
kých, osvobození vlasti od judeo-satanické okupace, znovunarození Ruska na
jeho národních, náboženských tradicích. Jsme solidární se zdravými, patrio
tickými silami v KSSS, armádě, KGB, MVD, milici, kteří nyní musí odrážet
nové masivní nastoupení judeo-satanistů s tváří "demokratů". My vidíme, co
se stalo s Ruskem, kdo je vinen za to minulé, vidíme, co se stane s Ruskem,
jestliže se nebudeme bít s tímto zlem.
- Jak odpovídáte na otázku "kdo to způsobil?V
- My se nerozcházíme v tom, kdo je vinen, - to nejsou komunisté, jako takoví.
My víme, co stojí u základů komunismu - i naučného komunismu, i praktického
převratu. Stála vždy ta jedna a ta samá národnost; někdo jim říká přistěho
valci, jiný jud^ci, jiný - jevreji, jiný - židy. Je to vše synonymem jednoho
a toho samého národa, jednoho a toho samého politického jevu. My víme jistě,
že vítězství bude naše.
- Na čem se zakládá vaše jistota?
- Naši protivníci odjíždějí - v tomto roce už 220 tisíc. Kromě toho ve všech
našich diskuzích, sporech, polemikách my vyhráváme. To - bez chvástání. Tady
je důkaz: televize vícekrát předpokládala udělat "kulatý stůl": na jedné st
raně, vlastenci /my si tak zkráceně říkáme/, na druhé - naši protivníci. Do
sud se ho nepodařilo vytvořit. Jestli nám dají možnost střetnout se před te
levizními kamerami, my je rozmažeme všechny ty intelektuály. At Korotič, Pozner - nejlepší polemisté na jejich straně se s námi střetnou před kamerou.
- Jak myslíte, že se proti vám spikli?
- Spikli se jak my tomu rozumíme. Oni dostávají jisté úlevy u soudů. My vys
tupujeme kategoricky proti emigraci, za její přerušení, za zákaz výjezdu ži
dů ze Sovětského svazu.
- A není logičtější všechny pustit, vždyl podle vás okupují ruský národ?
- Nyní vám řeknu to co podlamuje nohy našim oponentům, to co je základní v
našem učení, v naší víře. Na mítincích, kdy demokrati říkají: dejte nám vlá
du a my za rok nakrmíme národ klobásou, my říkáme: jak to? Na začátku je tře
ba říci národu co se stalo, tehdy on přestane poslouchat o klobáse. My jsme
přesvědčeni, že s naší zemí, s naším vlastním národem - rusy, Ukrajinci, bělorusy, kazachy, vlastně s každou národsností byla provedena genocida. To,
co vy vidíte, - to jsou pozůstatky ruského národa. Kromě genocidy, byl rozru
šen stát, zničen systém hospodaření, zlikvidováni nejlepší hospodáři, průmy
slníci, obchodníci. Toto vše my odhalíme. Jsme přesvědčeni, že se musí zaká
zat výjezd židů a musí se soudit. Již se našli právníci, kandidáti věd, vla
stenci, kteří sbírají veškerý tento materiál. Budou to stovky dílů o genoci
dě židovského národa proti ruskému, který je krmil a napájel.
-Vy - jste za soud a ne za pogromy?
- Dnes, kdy spolu hovoříme, - je 3.května. Zítra nikdo z mých společníků ne
bude v Moskvě. Všichni my odjedeme na daču, budeme v okroužení svědků - bude
me mít úplné alibi. Aby nám nepřipsali cokoliv. Kromě toho, jsme poslali do
všech vydavatelství dopisy s naší hlavičkou, že nechceme mít nic společného
s pogromy.
- Ale může se stát, vy odjedete a Vasiljev půjde na pogromy?
- Neplette si nás s Vasiljevem. Zapomeňte o něm. On může jenom šeptat. Je to
nicka. Počítám, že, jestli to tak půjde dál, musí se někde pověsit. My máme
seriózní hnutí, do něhož se počítá mnoho ticíc lidí. A Vasiljev - loutka s
dvaceti třemi, oblečení do černých uniforem a znaků. A my už dávno bychom
praštili Vasiljeva, kdybychom chtěli, ale byla by to skvrna na našem hnutí.
"Politika" 9/90
Kráceno
Pokračování

Opatrně: Známá barva
Pokračování interwiew s jedním z vedoucích hnutí "Pamjať”
Konstantinem Smirnovem - Ostašvili.
- Vy v sobě pociťujete takovou sílu, že by jste to mohli udělat?
- Říkám to s plným vědomím, ruka se mi nezavhvěje při té práci. Se zadostiu
činěním to udělám. A kdyby u nás začla občanská válka, první kam půjdu bude
Valovaja ulice a vrazím do něj dýku až po rukověť. I kdyby se židům nic nes
talo, on bude ubit. On je koupen, dává takové interwiew, že na Západě jen je
ho roli kroutí: sedí celý v Černém, nad hlavou sekyra·.. Rozumíte, on sám je
obraz fašisty, nám připisovaný potvrzuje a penízky za to ještě dostává. Ale
celkově - nikde Žádná akce! Jestliže my zaháníme demokraty do podzemí, tak
on.·· Odpovědně říkám, že Moskevský národní front, ’’Memoriál”, Ruský národní
front atd. - jsme několikrát silnější. I fysicky i množstvím, i v tom, že
nevydrží s námi diskuzi.
Nedávno jsme měli zasedání, rozhodli jsme, že se s nimi více nebudeme hádtft. Odsoudili jsme je, to musí vědět, že je čeká trest, ale v rámci ústavy
- soud. Ten soud musí být ze všech částí obyvatelstva, musí přijet i poškoze
ní - emigranti. Židovský národ musí a to říkám ne jako člen koordinační rady,
ale jako jeden z vedoucích tohoto hnutí, musí rychle utíkat, dokud jsme s ko
nečnou platností nevzali moc do svých rukou či se nespojili s některými aby
chom převzali moc, kterou komunisté vypouštějí z rukou. Ale rychle utéci oni
nedokážou - množství míst v letadlech je omezeno. Možná že pro vás není ta
jemství, že oni jen tak neujíždějí, ale po rozhodnutí synagogy, rabína?
- To znamená, že se domníváte, že to není podle vůle odjíždějících?
- Člověk se dopracoval k penzi - a najednou všechno opouští tady, ujíždí do
horké země a začíná od nuly? Může to být dobrovolné?... Tak vidíte. Ale kri
tickou masu zde nechávají, jsme pod jejich okupací. Jindy si myslím, že, je
stli bychom prohráli s Němci válku, stalo by se to samé - na všech vysokých
místech by seděli Němci a my dole bychom jim sloužili. Ale byl by to velký
rozdíl: oni by předpokládali hospodařit stovky let a nerozrušovali by etnos,
ekologické prostředí tohoto etnosu. Oni by to nedělali. Židé - rozrušitelé.
Je to národnost rozrušitelů.
- No a co Amerika, kde žije mnoho židů?
- Odpovídám: v Americe oni neudělali tak zvanou sociální revoluci. Židé tam
fysicky nezničili výrobce, u nás je zlikvidovali. Mimo to, židé potřebují
silnou základnu, mocný stát. Nyní Amerika zaostala za Japonskem produktivi
tou práce i životní úrovní, ale je to ještě ohromná země s mohutným průmyslo
vým potenciálem a vojenským potenciálem. Opírajíc se o tuto zemi se židé chy
stají ovládnout celý svět.
- To znamená, že nechcete, aby naši židé vyjížděli, umocňovali potenciál USA?
- Já chci, aby byl soud, pravý soud a ne prostě za noc zardousit, nějak to
musí lid rozhodnout. Ať mezinárodní bankéři platí za každého vyjíždějícího
žida dejme tomu 100 tisíc rublů. Musíme soudit židovský národ, a my vlastene
cké hnutí - nemusíme u soudu ani být, jestliže budou kvalifikovaní právníci.
Právníci, přirozeně, jstou také židé, ale možno ještě nějaké ty kapičky Rusů,
Ukrajinců najít. Příkladně Šechovcov, ten známý stalinista, ať soudí! Já si
ho vážím. On - tak jako Nina Andréjeva, má principy.
- Rozesmutněl vás fakt, že hnutí "Pamjať” nezvítězilo ve volbách?
- Jsem v dobrém rozpoložení. Jeden čas mi nebylo příjemně: jak to že demokra
ti tak obelhali lid a obsadili tolik míst? Ale zapoměl jsem, že Bůh je na
světě. Vše jde výborně. Objevili se před námi na plátně či obrazovce, celá
jejich galerie. Ukázali svoji tvář, to není v žádném parlamentu na světě.
Tři z programu "Vzglad” se dostali do parlamentu Ruska. To je - cirkus.
Podle našich výpočtů, v Moskvě jeden milion židů /mimochodem jak se dostali
do Moskvy,když byla hranice počtů osídlení, čí byty obsadili?/ Poslanci, fa
kticky poslanci tohoto malého národa a našich zblbnutých ruských beranů. Já
jim tak říkám s láskou - my těm beranům konec konců otevřeme oči.
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• Už dvanáct let platí v Japonsku zákon "Minimálního slunečního svitu ” .
Vymohli si jej majitelé nízkych domků, když se jejich obydlí začala ocitat v trvalém
stínu nové stavěných výškových budov. Firmy musí platit odškodné za stín.
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