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BERLIN.' Reformy, které by umožnily , tiky po XII. sjezdu SED zůstane v příS..volnému tržnímu hospodář
hospodář-
tím roce určité zachována. „SED se
8e
přechod k „volnému
ství“ nebo ohrozily všechny naše sociál
bezesporu rozhodne pro další budování
rozvinuté
socialistické
společnosti
ní vymoženosti, všechny hodnoty u ideá
v NDR,“ řekl.
ly socialismu, nebudou mít v NDR sni
Zmínil ?e rovnéž o historickém i.
nadále žádnou žanci. Hekl to ve čtvr- ■
voji socialismu a konstatoval, že Jde
tek před absolventy Vysoké stranické
o mladé společenské zřízení a že v krát
školy Karla Marxe při ÚV SED v Berlí-‘
kém období se dříve zaostalé zeměděl
né člen předsednictva a tajemník ÚV
ské státy přeměnily ve státy průmyslové
SED Kurt Hager.
zemědělské. V tomto j
Ve vystoupení. Jehož výtah včera zve
ských přeměn vznikala potřeba
řejnil list NEUES DEUTSCHLAND, K. Ha
při řízení a plánování národního hos
ger dále uvedl: „Reformy, Jež uskuteč
podářství i ve všech ostatních oblastech
ňujeme od roku 1945 a budeme v které
zcela nové cesty, přičemž docházelo
koli oblasti uskutečňovat i nadále, bu1 k chybám a konfliktním situacím. To
de-11 to potřeba, budou vždy sloužit spo
vše nemohou pochopit Jen ti, kteří se
lečenskému pokroku, pro blaho lidu a
domnívají, že vývoj musí být stále har
k dalšímu posílení socialismu.“ ■'
monický a podle jejich přání, řekl K.
K. Hager zároveň zdůraznil, že linie
Jednotné hospodářské a sociální poliHager.

Uvnitř

čísl»:

—I

ja k potom ř ík a t lid em t o 
h o to ty p u . k . H .Frank? V.H.
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R edakční rada to h o to Ča
s o p is u se znovu za m ý šlí
nad názvem , k te r ý prý je
p od le n ěk terý ch čten á řů
n e e tic k ý . A le ř e k n ě te m i,

vystoupení tajemníka OT SED Kurta Magora 1
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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí
Dětská inspirace jak známo je
od Boha a tento obrázek navíc/
má historickou cenu· Vznikl
dne 25.12.1989· A namalova
ly ho jednovaječná dvojče-/
.ta asi s uměleckými sklo
ny. Jediná žena v redak
ční radě píše 5.11.1991:
Taky ni noc chybí ty př-^
ímé infornace o Svazu,
bohužel slovo *bývalý”
je příliš optimistické,
i to nálo, co se dozvín ze zpráv /cizích/
stačí, aby si člověk
uvědomil, že to tan
spěje k puči znovu. Á ·
těch center skutečné*1
občanské války je tan
strašně noc, už existují
cích, natož potenciálních
Velkorysé ignorování sovětských problémů našín státen je
asi světová rarita. Západ si tuhle absolutní nevědomost o
"SSSR” nedovolí, jenon my jene holt frajeři a nemáme se
čeho bát._______________________________________________________ V.H.

7. února 1992

----------------------- -
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Leo P a v 1 á t: Útok nejen proti židům. Věstník

The

Ekonomi st: Boris Jelcin v nesnázích.

Předpokl.eena: lr- Kčs

vycházelo
obnoveno

MIČ 47263

197.3
1987

Náklad: 50 výtisků

-1975
r o č n í k 9

č íslo 6

Vydává: Vladimír Hajný Red. Josef Volařík
ČSA 34, 787 01 Šumperk rada:M.Zemanová,J.A.Varga
Uzávěrka: 2.2.92
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Ozývaly se různé hlasy,
že presidentská kancelář
neodpovídá na podněty ob
čanů. Myslel jsen si zprvu,
že jsou lidé zbytečně netr
pělivý a že chtějí odpověi
Vŕíený pan
dejne tonu v zákonné lhůtě
do jednoho Běsíce a že když
1resident Václav H k v e 1
se jiň odpoví do dvou tak
Kancelář presidenta republiky
to taky stačí. No, ale,
když nedostanete odpověá
i r £ ž s k ý hrad
ani do půl roku, nezbývá
i R A H A 1 — Malá Strana
než věřit že Mne každém
šprochu je pravdy trochu”.
Nejde o mne, ale je mi lí
to paní Rosemarii KraueDvořák, která při hraní na
Vážený pane presidente!
varhany v kostele v Burgkun
1 ··
·
.
nstadtu se toho nedočká. V.H.
Dovoluji si Varn napsat v poněkud zvláštní věci,
především proto, že jsem se dozvěděl, zcela nedávno,

že jste převzel záštitu nad jubilejními oslavami slav
ného výročí našeho geniálního hudebního skladatele
Antonína Dvořáka.

V této souvislosti bych chtěl uDozornit na praprsneteř Antonína Dvořáka paní Rosemarii KrausDvcřák,'bydlištěm ve Spolkové republice Německo, adre

sa: 8622 Burgkunstadt, Kesselweg 9. C její pomoci na

šim pronásledovaným občanům v době nesvobody se krátce
zmiňuji v úvodním Článku časopisu "Res publica” č. 25,
který přikládám.

Domnívám se, véžený pane presidente, že jí za to

doposud nebylo sni tíir nejprostšír způsobem poděkováno,
lim spíš by Vaše ocenění, uskutečněné panem kancléřem
/je mi známa Vaše zaneprázdněnost/ či alesooň Kancelá

ří presidenta republiky^ bylo neformální šlechetností
vůči přímé blízké příbuzné Antonína Dvořáka a aktivní
podporovatelce rodin našich politických vězňů v době
reálného socialismu, což věru není tak častá kombinace
i v daleko méně významnějších událostech.
3 projevem hluboké úcty

ýladimír Hajný .
ČSA 34 ,
787 01 iUttoerk
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ÚTOK NEJEN PROTI ŽIDŮM
Protokoly siónských mudrcov sú
v hrubých rysoch vyjadrením prog
ramu Židovstva, którý súčasne na
značuje plán a prostriedky k ovlád
nutiu a zničeniu všetkých nežidov
ských národov a Štátov bez výnimky,
a podává návod, ako si má Židovstvo
počínať, aby na zrúceninách týchto
štátov vybudovalo svoje celosvetové
panstvo.... Slovania vždy stáli v po
predí boja proti židovskej hydre svo
jím vedúcim kmeňom, predstavo
vaným Rusmi. Ma ruskej pode vznikli
korene toho, Čo nakonec vyústilo
v hitlerovský nacizmus - spoznanie
nebezpečenstva židovskej svetovlády...
Všetko utrpenie ruského národa a
všetkých ostatných národov sveta je už
vysvetlené: Bolo zámerne sposoboné
Židovstvom... Židia by mali ešte dosť
času k náprave, mohli by sa vzdať
svojich zběsilých plánov, mohli by sa
prikloniť k základným pojmom mo
rálky v pomere hosťa k hostitelovi.
Ale povaha Židovstva sa nezmenila,
ich vplyv a najma vplyv a moc ich
mudrcov vzrástla...
Uvedené citace nepocházejí z an
tisemitské publikace z období nacis
tické okupace, ani nejsou mementem
dalším generacím - ukázkou rasis
tické propagandy, na jejímž konci
stálo 6 miliónů Židů zavražděných
během 2.světové války. Tylo i mnohé
další antisemitské výlevy jsou myš
leny zcela vážně a je možno si je
přečíst v publikaci Roberta Hclebrandta Kniežatá zloby s podtitulem
Protokoly siónských mudrcov. Vydal
Agres Bratislava, vytiskla VD Plano
grafia Bratislava, duben 1991.
Zmíněnou brožuru jsem si koupil
v místě jejího vzniku. V Českoslo
vensku jsem nebyl několik měsíců.
Pracuji na našem velvyslanectví v Tel
Avivu a hlavní město Slovenska jsem
navštívil pracovně. Při jednáních
s různými činiteli jsem zde stejně
jako předtím v Praze upozorňoval,
s jakými rozpaky i trpkostí jsou
v zemi mého působení přijímány
zprávy o antisemitských projevech
u nás, zejména na Slovensku, a vždy

jsem byl shodně ubezpečen, Že jde o
jevy okrajové, drtivou většinou oby
vatel odmítané, proti nimž - pokud
k nim přece dojde - se postupuje
podle zákona.
Ano, tak nějak jsem Izraelcům, a
především sobě, občanu tohoto státu,
situaci vysvětloval i já. Když list
Haarec přetiskl antisemitský leták
proti Fedoru Gálovi rozšiřovaný
v Bratislavě, objasňoval jsem, že jde
o projev spodiny, výstřelek, který
není pro ČSFR charakteristický. Po
desetiletích diktatury si lidé na de
mokracii teprve zvykají, není už
cenzura, antisemitismus byl komu
nisty dlouho živen...
Přiznám se. že existence Kniežat
zloby mě v přesvědčení, že jsem
mluvil pravdu, zviklává. Říkám si: Je
li antisemitismus u nás opravdu jev
okrajový , většinou obyvatel odmíta
ný, jak je možné, že tato většina
dnes proti prodeji rasistického pam fletu nevystupuje? Volání kamelota
"ako nám Židia vládnu" v centru
Bratislavy nešlo přeslechnout. V kon
krétní cause Kniežat zloby se ovšem
nabízí ještě druhá možnost - stížnost,
žaloba podány byly, jenom já o tom
nic nevím, záležitost se řeší. V tom
případě bych očekával, že justice
podnikne okamžité kroky, aby rasis
tická publikace nemohla být volně
šířena. Kniha se však prodává bez
jakéhokoli omezení (náklad 10.000
výtisků) a možná nejen v Bratislavě,
ale třeba i v Praze. Jak je v tiráži-,
uvedeno, text byl přeložen z češtiny
a vlastně je jen I. zväzkom trilogie
z dejín slobodomurárskeho hnutia.
Druhým má být Genéza sionizmu
K.Halbicha ohlášená již na květen
letošního roku.
Nevím, možná vidím vše příliš
černě. Třeba již justice zasáhla. Knie
žatá zloby alias Protokoly siónských
mudrcov, všeobecně známý podvrh
carské ochranky z konce minulého
století, se již neprodává. Jsme přece
demokratickým státem.
Co když se však nestalo nic? Je
snad uráženo jen těch pár tisíc Židů,
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kteří přežili holocaust, a jejich po
tomků? Není to ostuda celé země?
A hlavně: . Nenaznačuje otevřeně
rasistický výpad proti části obyvatel
našeho státu něco mnohem podstat
nějšího, než jsme si ochotni připustit,
o skutečném mravním vědomí v této
zemi, o demokratických zárukách je
jích institucí, ochraně občanů před
nepokrytě výhrůžnými fašizujícími
tendencemi? (Ak bude celý svet poz
nať obsah Protokolov, snád budú
Židia donútení k tomu, aby si nevyhradzovali proti prírodným zákonom
to, že oni - menšina chcú ovládať
ďalko kultúrnejšiu väčšinu, než sú
sami. Keby ich však ani toto nepri
viedlo k rozumu, nebolo by iné výcho
disko než imi úplne otvorene povedať
obmenenými Cicerônovými slovami:
"Ako dloho budeš eŠtč, Žid, zneužívať
našu trpezlivosť," a podlá toho sc tiež
zariadiť.)
Rád bych znal odpovědi na své otázky co nejdřív. Obávám se totiž, že
až se vrátím do Izraele, navštíví mě
ý na velvyslanectví některý Izraelec. Na
levé ruce bude mít Číslo vytetované
v Osvětimi, podá mi Kniežatá zloby
a česky či slovensky mi řekne: To se
u vás tiskne. Jako za Hitlera."
Co mu jako diplomat ČSFR od
povím? Jenom to, že jsem osobně
rozhořčen?
Leo Pavlál
Tento text napsal tajemník českoslo
venského vyslanectví v Izraeli PhDr.L.Pavlát
na přelomu léta a podzimu loňského roku.
Od té doby nabyly protižidovské výpady na
Slovensku, ale i v Čechách (týdeník Politika
aj.) na razanci, protesty části tisku a veřejnos
ti a vyhlášení některých stá..líci. orgánu snad
přece jen změnily, alespoň na pohled, poměr
sil. Rýsuje se naděje, že by ty nej těžší fašis
tické útoky neměly zůstat nepotrestány.
Na podzim 1991 zahájily prokuratury
v Trenčíně a v Bratislavě vyšetřování okol
ností vydání knihy Kniežatá zloby pro podez
ření ze spáchání trestného činu podpory a
propagace fašismu a podobných hnutí podle
paragrafu 260, odst.l,2a trestního zákona.
Okresní prokuratura v Trenčíně vyzvala 20.listopadu vydavatele, aby dobrovolně ode
vzdal zbytek nákladu. Vydavatel (Agres Brati
slava) však 26.11.91 na bratislavské prokuiratuře uvedl, že byl zbytek nakhdu(303 výtis
ků) rozdán neznámým osobám. Ještě počát
kem prosince bylo možno na Stáncích v Bra
tislavě Kniežatá zloby zakoupit. O výsledcích
vyšetřování budeme infom.

STEERING EC INDUSTRY

The

Economist
JANUARY 25TH-31ST I992

ASch52
SFrl35
CRS8400
.
Cíl 80

Denmark
DKr28 France
Ecuador 4000 Sucres Germany
EÍ12 . Greece
Egypt
F1MI8
cmiano
ireiana

FOREVER IRELAND
NESTLE v AGNELLI

pas««anise

<

PEACE AND PALESTINE

Josef .Volařík
podobni vzpomí
ná jak na jedné
tiskovce s Češ
kou advokácii
dali číšky svínem bílým 8 če
rveným. A když
prišlo na dota
zy, nikdo se ne
chtěl ptát, ne
bo začít prvýy
Tak se zvedl,
zvedl i skleni
čku červeného a
řekl španělské
přísloví: Nep
tej se moc, do
staneš přes ču
mák /No preguntes t8nto, te
pegarán el hociJ
co/· A dodal:
In vino veritas
a v červeném je
víc veritas.VH·
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Kde jsou ty časy, kdy v knihovně Vám na žádost o zahraniční a třeba
jen odoborný-ekonomický časopis tehdy jeětě přísně se tvářící knihovnice
odpověděla: "Přineste si potvrzení od svého zaměstnavatele, že ho potřebujete ke své príci". Dnes už nikoho nepřekvapíte obrázkeu nejvyšěího rusképřeístavitele jak se úpěnlivě irží hlívek zelí. Mí nahníno.
V.H.

Pokračování z č. 5/92

Zoufalý výkřik Miroslava Suchého z
-I — věznice na M í r o v ě a v Ruzyni.
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