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N Památníku národního
písemnictví v Praze ne Strahově
se uskutečnila a byla otevřena asi pól roku výstava s náz
vem ’’Nemlčeli - osobnosti české samizdatové a exilové li
teratury 1969-1989”. V jedné z vitrín, mezi jinými regio
nálními samizdaty jsem nalezl i jedno číslo "Res publica”
u níž bylo uvedeno: ’’Politický časopis, Šumperk 1973-75,
1987 - dodnes. Vladimír Hajný”. Věru,nečekal jsem vzhledem
ke známému pragocentrismu, kdy mám v tom smyslu i jisté
zkušenosti s ještě samizdatovými ’’Lidovými novinami”, že
se na tak renomované^výstavě objeví ”Res publica”, což na
jedné straně mě naplňuje značným zadostiučiněním, na druhé
straně otázkou, zda by "Res publica" na výstavě figurovala,
kdyby ji z velké části nesestavoval jedinečný znalec této
scény Jiří Gruntorád. Mám totiž takový pocit, že někteří z
disidentů pohybujících se v blízkosti t. zv, mocných začína
jí horlivě přitakávat názoru, který razí c -m veliký Václav
Klaus to je učit se, učit se, učit se bylo to pravé. V.H.
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V
. né zemi, v níž vládl tuhý
fotal ' -tlm, žíla byla mezi ti
síci
..tluóny mravné pokažených
lidí
..kuplnka nezávislých in
telektuálů. Tato skupinka tuhému
totalt.
režimu vzdorovala á
ochrái ''· před ním plody svéhá
ducha
čistotu svého svědomí..
A tak
ft podařilo pronést Jeti
křehký -ttmínek pravdy celým tlm
krutým ^...aobím od normalizace až,
po pere^ofku a k následnému
osvoboz'"· Na této pohádce jf
pozor ub'é, že Je přes určitou
volnost , :ladu toho, co znamená
pravda
:bo mravní pokaženost
anebo ta ·* čistot asvědomt, vlastně“
pravdivá \ni mne tedy nenapadne
zlehčova< isill a statečnost té malé
skupinky nebo st snad s nostalgii
zavzpomíu t na reálný socialismus,
Na druhé :traně mě však skutečné
zaráží dt ladnost, se kterou sď
tato skupí ka sama postarala o de
gradaci . >é dřívější statečnosti
před veřejností, a to na ůroveÁ
plytké vládní legendy — polopatlckého vysvětlení, proč l$me tď
právě my, kteří vládnou.
i
Jedním z velkých hltů dl sentu
býl »život o pravdě·. Ten život
v pravdě měl tehdy svůj velmi reáli,
ný obsah. Ale nutno řlcí, že právě
tento obsah jíž dnes nemá. Tak ja

TĚM,

CO ŽIJI V PRAVDĚ
ko již neexistuje »centrální subjekt
moct·, který představuje pravdu
režimu, není už ani mlito/pro are
bttry pravdy absolutní. Požitky, kte
*
ré skýtá úvaha o úloze intelekttuálů v dějinách a jejich povtn
*
nosil vůčt Pravdě, zůstanou zřejmě
navždý drtivé většině lidi odepře
ny. Snad právě tato skutečnost
vádí některé z nás k domněnce, že
to jsou oni, kdo mají s Pravdou
intimní poměr. K čemu to vede?
Vždy to na prvním místě vede ke
ztrátě soudnosti. Typickým příkla
dem je vysvětlení, podle něhot
vzrůstají antipatie vůči disidentům
proto, že lidi mají před nimi špatne svědomí, nebot byli zbabělci.
Dalším důsledkem tohoto způsobu
myšlení je hledáni tzv. záchytných
bodů a mravních instttucí, tedy
toho, co obyčejného smrtelníka
•čímsi převyšuje
.
*
(Tuto funkcí
měla po revolucí plnit Charta 77.
Snad fl podle někoho pint. Nevím.J
Jindy se zase ukazuje potřeba vyfi>nnt »cosi smysluplného, neideo,
*
logického
co překračuje partiku
lární zá.my (jeden z výkladů úlo
hy Klube, realistů/. Konečným dů
sledkem ie nedůvěra v přirozenou
sílu pluralitní společnosti sledovat
na základě množství jednotlivých
záimů a prostřednictvím jednotli
vých aktivit cíl fungující demo
kracie.

Překážky demokra.-:kého vývoje
(Hodnocení období í
Chci se věnovat toms, v čem vi
díme dnes nejaktuálnijii význam
oné výzvy plynoucí z povinnosti za
bývat se obdobím minulých čtyř de
setiletí. Je to snaha rozpoznat hlav
ní překážky demokratického vývoje,
které mají svflj původ právd v mi
nulosti. Dovolte ml nejprve upozor
nit na skutečnost, které je tak oči
vidná, že ji nelze přehlédnout.
Po letech křivd, bezpráví a útlaku
chybí naší společnosti tolerance,
soucit a odpuštění, a to také, anebo
právě, y politickém pohledu ... Po
vzedmuté hladině veřejného mínění
se valí jedna vlna nenávisti za dru
hou. Jsou namířeny přirozeně proti
komunistům a komunistické straně.
Bylo by mylné přičítat tyto vlny ne
návisti výlučné oněm uplynulým de
setiletím. Nemůže být tolerance bez
existence řádu a vědma spravedl
nosti. A posuďme, jak si v tomto
smyslu naše sametová revoluce po
radila s komunistickou stranou I
Vzala jí vládu? Nikoli, vzala jí sa
movládu. Zato za necelého půl ro
ku ji přizvala ke kulatému stolu
k řešení zásadních politických roz
hodnutí. Když pak byla komunistic
ká strana ve svobodných volbách
poražena, nechovaly se k ní rozho
dující politické sily Jako ke straně
poražené (a víc než právem pora-,
žené), jak Je dobře patrné ua tom-{
to Federálním shromáždění, kde mo—
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Začne li se politik vztahovat
ve svých proklamacích k absolut
nu, je tu obyčejně špatné znamení.
Ne yetřebuji ke svému klidu vědom že puintk žije v pravdě. Stačí
m
když mu rnchú občas věřit.
Ni 'řebujt ani mravní instituce,
prr · r> jím. nevěřím. Kdyi jsem
T'·
..·■■■". ~ 's-chai několik
leger.^ .rnich disidentů, jak hovoří

o své instituci způsobem, jako by
se celá nacházela v pravdě, měl
jsem po' tt, že mi někdo čurá
na nohy. Nemám v úmyslu napa
dat lidi, kteřt mají skutečné zá
sluhy o schodu v tétor zemi. Cel
kově věcnému klimatu tohoto ob

daří by v*ař

prospělo, kdyby se

P
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• Budeme se snažit o zrovnopráv
nění všech občanů, pokud jde o pří
stup k funkcím, s reformními ko
munisty, a o zredukování podílu
reformních komunistů v rozhodují
cích orgánech.
• A nakonec: budesne usilovat
o Vytvoření stabilní politické struk
tury Zd'cžer?
p' ■ xv.h s-ra-

1948-1990)

· ■ '■
jí komunisté poměrné za
<penf
v předsednictvu 1 mezi tun) '-nárt.
* Muselo to být pořádné s
tové
zacházení, protože komu ...ická
strana si mohla dovolit tak 4 po
nechání kontinuity, jako snad a ob
dobných okolností nikde Jinc
ná
zev KSC, některé zcela zkom omit ováné funkcionáře, např. pana
Adamce, a obrovský majetek, ehož
původ, odvozující se ze st r.ího
rozpočtu, musel být zřejmý 1 tcela
nezasvěcenému Člověku. Zje mání
dějinné spravedlnosti, to znsnená
zejména konfiskace neprávem naby
tého majetku a radikální zpřetrhání
tradice kulatých stolů, tedy také
zruéení zásady poměrného zastou
pení v předsednictvu zákonodárných
sborů, tyto a daléí akty dějinné
ne snad msty, ale spravedlnosti
ovšem již nemohou přijít včas. Pla
tí však: pozdě, ale přece.
Velmi závažná vina, ne-lí nená
visti, tedy odporu, je namířena pro
ti bývalým reformním komunistům.
Tato vlna je podstatně méně moc
ná než nenávist vůči komunistům a
komunistické straně, je však o to
závažnější, že směřuje často proti
lidem, kteří v minulosti dosti trpěli
nikoli jen proto, že byli vyloučeni
z komunistické strany, ale zejména
proto, že se zachovali v rozhodují
cích chvílích čestně. Na tuto
odporu, ale také na racionální argu-

INTERVIEW
strany. Jenže po únijru už zbyla
strana jen jediná, straná nového ty
pu, a její propaganda odkazovala
všechny jiné strany na smetiště dě
jin. Zvláštností této problematiky
je, že alespoň v uplynulých dvou
desetiletích český dlsent podlehl to
muto tlaku a v zdrcující většině se
dopracoval již jako k pozitivnímu
řešení k názoru, že svobodné poli
tické strany jsou škodlivým přežit
kem.
Všechny tyto a ještě zřejmě mno
hé další vilvy způsooily v. naší ze
mí po 17. listopadu nebývalou celo
společenskou averzi vůči politickým
stranám jako takovým. Vzniklo tak
ne věcné emfatické společenské kli
ma, v němž dosud žijeme a v němž
dosud žijeme a v němž - obávám
se _ nejsme ani schopni c ■»cenit,
jak silně negativní na poliitcký a
hospodářský život našeho státu má
zablokování rozvoje nových stran.
Vážené Federální shromáždění,
letmý přehled toho, co jsem nazval
»překážky demokratického vývoje
mající kořeny nebo příčiny v ob
dobí let 1948 až 1990«, nebyl při
rozeně úplný Vcelku je však i tak
zřejmé, že všechny tyto záležitosti
samy o sobě složité a nepochyb
ně vyvěrající z oněch temných de
setiletí mají onu kromobyčejnou
závažnost právě v dús edku toho,
jak k nim přistupujeme dnes. Libe
rálně demokratická strana proto
hodlá z toho co bylo řeč.no vyva
dit tyto závěry:
• Především se připojíme k ná
vrhu zákona o zveřejnění bývalých
spolupracovníků bývalé StB a zá
kona o podmínkách pro vykonání
společenských a politických funkcí
nebo takový návrh zákona sami
předložíme.
• Budeme podporovat všechny
a k: v dějinné s p r a v e d, n c s ’.. — n: s o. i

vem nabytého majetku kc.r._r.;í'..:riálr.í i další — ke s»é prospěšné ké strany. Zejmena však budeme
činnosti.
usilovat o odstranění zásady poměr
, Z vystoupení poslance
ného zastoupení v předsednictvu a
É. Manč’ara ve FS
orgánech zákonodárných sborů.

menty reagují reformní komunisté
většinou připomenutím, že všichni
lidé jsou sl rovni, že se nesluší ko
pírovat KSC obnovou kádrových po
stupů a posuzováním jednoho každé
ho podle toho, čím byl a k čemu
se hlásil v minulosti.
Myslím, že také tuto vlnu odporu
by bylo možné zvládnout. Především
přiznáním naprosté oprávněnosti
právě uvedených argumentů. Bývalí
komunisté jsou sl rovní se všemi
ostatními, s angažovanými nestraní
ky, s katolíky atd. atd. Argumenty
typu »když byl někdo jednou komu
nistou, už to z něho nikdo nedosta
ne«, jsou v podstatě argumenty ra
sistické a rozumně uvažující lidé
by je měli zásadně odmítat.
jenomže připomínka lidské a ob
čanské rovnosti by měla být neustá
lým mementem hlavně pro bývalé
reformní komunisty. Vždyť kdyby jl
oni sami dodržovali, to znamená,
kdyby se mnozí z nich nepovažova
li za příslušníky elitní skupiny, ne
mohla být — obrazně řečeno —
každá druhá funkce ve státním apa
rátu a ve sdělovacích prostředcích
obsazena právě jimi. Z toho vyplý
vá, že je to zároveň memento pro
ony mocné politické síly, které ma
jí na obsazováni těchto míst a po
zře vliv. ’
·
Jenom na okraj těchto nepříjem
ných věcí, které mají svůj původ
v minulých desetiletích, bych rád
dodal, že z hlediska rozumného
uvažování se nelze spokojit jako
s kvalifikačním předpokladem pro
obsazení významné mocenské nebo
politické pozice ani s takovou zá
sluhou, jako je členství v Chartě 77
nebo dlouholeté vězení za jakeše,
Husáka ČI dokonce ještě za Novot
ného. Na rozdíl od úcty, kterou je
společnost povinována všem tehdy
pronásledovaným lidem a kterou je,
domnívám se, třeba vyžadovat, jseu
kvalifikace k určité funkci a sku
tečnost minulého pronásledování vě
ci, které spolu souvisejí mnohem
volněji; někdy dokonce jsou ve
vztahu nepřímé úměrnosti.
Dále připomenu ještě vlnu, která
prochází naším veřejným, politic
kým a často i soukromým životem.
V této další vlně se nenávist mísí
s podezíravostí, zlobou, strachem
i snahou po odvetě. Je vyvolána
zkreslenými a dílčími často pokout
ně zveřejněnými informacemi o bý
valých příslušnících StB. Ovšem,
těchto spolupracovníků bylo dost. Je
však známo, že o všech existují
základní zaznamy, které lze dešifro
vat i co do základního stupně spo
lupráce s orgány ministerstva vnit
ra. Nezveřejněné seznamy těchto
lidí Jsou Damoklův meč, který visi
nad naší společností, a pokračování
jejích utajování je neobyčejné spo
lečensky škodlivé. Samozřejmě že
by jejích zveřejnění
ceso mno
hé nepříjemnosti a kcmpcaace, že
by bylo příčinou mnoha polemik,
objasňování, vysvětlování a výmluv.
Ale právě objasnění je třeba. Cím
déle se tato věc bude odkládat, tím
hůř. Jsme přesvědčení, že usnesení
viády č. 450 z 20. 6. t. r. by Fede
rální shromáždění mělo co nejdříve
naplnit.
Poslední sociální jev, o kterém se
chci zmínit, je ovšem těžké nazvat
vlnou. Na druhé straně je nepo
chybné, že svými kořeny sahá do
období let 1948—1990. Sahá ovšem
ještě dále do minulostí. Tehdy se.
z·,.6.'·· v době cd nnlch'v Vé dohoč.e pv.it.Xd ;c ;.u ro---- __ _
nich oblastí života společnosti véc
špinavá Komunistická propaganda
po roce 1945 specifikovala, kdo za
to může — buržoázni politické

"Trojské koniny” č.+/92
Tan Dr. Jiří Rů> ■"■ke - otec našeho člena Ing. arch. Petra Růžičky
nám jako inspire
pro kampaň ČSOP za čs. železnice poskytl návrh
•tevřeného petic he dopisu. Protože se nám zdá dobře koncipovaný
otiskujeme a doporučujeme jeho další šíření, podepisování'a využi· « .

Otevřený dopis pí zidentu republiky, Federálnímu shromáždění
národním radám, federální vládě a vládám obou republik
k záchra lě železniční sítě ČSÍ)
------------- ~ ~------------------------------------t.
My, občané ČSFR, vyzýváme všechny zastupitelské sbory zvolené
ve svobodných volbách, sdělovací prostředky, politické strany a dob
rovolná .sdružení , aby se připojily k této akci na záchranu naší že
lezniční. sítě. Tato sít byla vybudována z velké části již za bývalé
ho Rakouska - Uherska a náš první svobodný a demokratický stát po
roce 1918 nalezl dost prostředků, aby ji zachoval a rozšířila Naše
železniční sít přežila bez nenapravitelných ztrát nacistickou oku
pací, od nové republiky po roce 1945 dostala potřebné prostředky ke
svému zachování a nebyla zničena dokonce·za čtyřicgtileté vlády ko
munistů. Je pro nás zcela nepochopitelné, že nebezpečí zániku toheto
národního bohatství hrozí až v našem novém demokratickém a ^plně svobodnqjp, státě, který se na druhé straně snaží o nápravu ekologických
katastrof způsobených minulým režimem. Tomu se podařilo zastavit prérvez jen na několika tratích, např. na úzkorczchc^ných lesních £elez-~
nicích ve slovenských farách, ai i to se dodnes považuje za nenšpra- ’
vitelnou ztrátu.
Návrh na zrušení provozu v čisti železniční sítě vznikl v očeká
vání krátkodobých ekonomických efektů
*
nikoliv s vědomím širšíchsouvislostí. Nebere v úvahu skutečnost, že železniční síí je přemyšle
ný šystém vybudovaný mnohamiliardovými náklady. ČSD hradí jeho údržbu
ze svých prostředků, zatímco silniční síí je firiancováná ze státníhe
rozpočtu. Je úkolem odborníků, aby objektivně ^hodnotili ztráty
vzniklé připravovaným zastavením provozu na desítkách tratí, jejich
devastací přírodními a lidskými mlivy, umrtvením miliardových hodnot
v nepotřebných železničních soupravách a v dalších ivesticích. Zvýší
se náklady na údržbu více zatížené silničně sítě, na rozšíření há -·
hradní autobusové dopravy a je nutno posoudit energetickou náročnost
železniční a silniční dopravy. Nejobjektivnější ekonomické zhodno
cení však nevyčíslí narušení komunikačních vazeb celých regionů,
nepříznivé ekologické důsledky a kulturní hodnotu železnic, tvořících
nedomyslitelnou součást naší krajiny. Železniční sít je kulturním
dědictvím našich národů, podobně jako architektonické památky, hrady,
zámky, starobylé d^my a divadla.
> *· ’
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Věříme, že tent
*
etevřený dopis svým způsobem přispěje též
k zachovaní společného státu našich národů.
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ťanského zájmu a sympatií

11
křes

12

Svátek Stánků

Oslava spojující židy a křesťany je
naplněním starozákonních proroctví

13

Výzva ke smíření
zaznívá z Německa:
rozhovor s Árie Ben Israelem

Proč jsou Židé po staletí obětí
násilí a nenávisti, která si vy
sloužila samostatné jméno antisemitismus ?
Proč se nacistická zvůle sou
středila na tento národ a ve
snaze jej úplně vyhladit posla
la na smrt 6 milionů Židů ?
Jak to, že v tomto roce jiný
diktátor z Bagdádu znovu
mluví o konečném řešení ži
dovské otázky ?
Proč tento starověký národ
nazanikl jako jiné, proč si
uchoval identitu navzdory
dvěma tisíciletím v rozptýlení
a v tomto století obnovil na
historickém území svůj stát ?

Jsme přesvědčeni, že odpověď
na všechny tyto otázky je v

Bibli. Bůh miluje 1 ael a určil
mu rozhodující mís ~ ve světo
vých dějinách. Dn
se před
našima očima nap ují tisíce
let stará proroctví, ijeme ve
výjimečné dobé.

To vše není jen něja! á vzrušu
jící podívaná. Týká :e to nás
všech. Jestliže Bůh je a jedná
s jedním národem, bude jed
nat se všemi lidmi. Vztah k
Izraeli přitom bude jedním
důležitým faktorem, který ovlivní osud celých národů:
"Požehnám těm, kdo žehnají
tobě, prokleji ty, kdo ti zlo
řečí." (Genesis 12:3).
Jako křesťané si uvědomuje
me, že máme vůči Židům
velký dluh. Místo lásky a úcty
jsme často vynikali krutostí a
nenávistí. Tento příspěvek
chápeme jako malou splátku.
Chceme pomoci vytvářet prav
divý obraz o Izraeli. Chceme
také přispět k tomu, abychom
nejen chápali, oč jde, nýbrž se
aktivně postavili na stranu
spravedlnosti.
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Prorocký sen

'Ani Československo nestojí stranou

Co můžeme dělat ?

15

Dopis židovské obci a náměty k
modlitbám

O tzr»cii

Příloha

měsíčníku

Křesťanského

společenství

Maniny

‘Sborový dopis". Adresa redakre: Na Maninách 20, 17000

Praha 7, Holešovice. Připravili; Mojmír a Lucie Kallusovi,

Kateřina Tlustá, Dan a Lída Drápalovi, Alice Burová, Tomáš ’

Bartoň, Jan Tlustý, Jindra Soukupová, Martin Zelina a Petr
■Zuna. Dáno do tisku 14.1.1991. Tiskne PRINCO Int. Praha.
Index 47416. Cena 15 Kčs.

Netu-li uvedeno jinak, fotografie pocházejí z archivu SD
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Jdi o rozpultflní federace v dosavadní formé

Dohoda mezi vítězi voleb

iv!

ce:n června vvi.'.ásit íu'.ere;. "u

politik HZDS Ivan Gasporavič (124
proti 24 hlasům), který byl začátkem ro
ku prezidentem Václavem Havlem od
volán z funkce generálního prokurátora.
Odvolený ministerský předseda Jan
Čarnogurský se vyjádřil proti rozdělení
státu. Viděl v něm ohrožení bezpeč
nostních zájmů občanů celé federace a
zvlášť Slovenska. Mínil tím otázku madarské menšiny na Slovensku — asi
700.000 lidí — kteří přišli již s požadav
kem autonomie v případě, že Slovensko
bude samostatným státem.
Přes zamítavý postoj k rozdělení Čes
koslovenska vytváří Václav Klaus již
předpoklady pro dva samostatné státy.
Cs. tisková kancelář přinesla jmenný
návrh členů budoucí české vlády, ve které
jsou politikové ODS, ODA a třetího
koaličního partnera KDU-ČSL. Ve
vládě premiéra Klause má byt mini
strem zahraničí Josef Zieleniec. Dvě mi
nisterstva hospodářství s různými kom
petencemi povedou K. Dyba a V. Dlou
hý, vnitro dřívější federální šéf policie
Jan Ruml.
Na Slovensku se vytváří podobná si
tuace. Ministerským předsedou se stane
\'d ' mír Mečur, hospodářství povede

.’e
\
c l.j.ijC... s'.IO..V I U. ci.ske rcpuo;.A.y a um pr;p:... .1
dovit
černák,
finance
Julius loth a
ke aop.ci československé federace. Na
k< stitučním zasedání slovenského par- zahraniční sektor dřívější herec a
I centu (23.6) byl zvolen jeho předsedou

Zú

Budoucnost mlčící většiny je většina
plačících.

V. DAVYDOVSKI

t

·

(A. Kypěna) Vítězové voleb se dohovořili na rozpuštění federace
české a Slovenské republiky v dosavadní formě. Ovšem, tato dohoda vstoupí v
platnost, až národní rady obou republik budou ústavní cestou do 30. září s
ujednáním souhlasit. V červenci však chce nový slovenský parlament vyhlásit
suverenitu Slovenské republiky. Václav Havel za těchto okolností váhá znovu
kandidovat na místo prezidenta republiky.
Dohodu o rozpuštění dosavadní for
Podle předsedy ODS Václava Klause
my federace vyhlásili po třináctihodino- se po posledním kole rozhovorů (byly
vém jednání v Bratislavě (21.6) předseda čtyři) zúžil počet alternativ budoucího
Občanské demokratické strany (ODS) státoprávního uspořádání Českoslo
Václav Klaus a šéf Hnutie za demokra venska na dvě. Na funkční „rozumnou“
tické Slovensko (HZDS) Vladimír federaci a na dva samostatné státy. Podle
Mečiar na tiskové konferenci o půl druhé jeho mínění je možné zachovat společný
v noci ve slovenském hlavním městě. stát. Tím však nemůže být konfederace,
Oba politikové se dohodli na vytvoření byť její ustavení je možné podle toho,ja
společné přechodné vlády, jejímž úkolem kou formu soužití si zvolí dva samostat
bude vypracování podrobností k nové né státy, zda půjde o měnovou, celní či
mu státnímu uspořádání. Zprávy, které jinou unii.
výsledky bratislavského jednání označo
ODS podle slov jejího prvního místo
valy jako rozpad ČSIR, označil Václav
předsedy P. Čermáka je jednoznačně pro
Klaus za předčasné.
Počet celostátních ministerstev bude v zachování federace. Pokud její stanovis
přechodné době snížen ze 12 na 5. ko nebude akceptováno, není jiná mož
Zůstanou pouze ministerstva financí, nost, než se kulturně, civilizovaně a
obrany, vnitra,- zahraničních věcí a ho- klidně rozejít. „Cítíme však, že by bylo
výhodné zůstat spolu“ — řekl P. Čer
*
spodářs
j r
mák.
Podle zprávy americké tiskové kance
NÁRODNÍ POLITIKA
Červen 1992
láře AP nový slovenský parlament zamýŠ-

•

Slováků je nejen ohrožen, ale že má jen
velmi malou naději na další existenci.
Potvrdilo se to i v několika kolech jed
nání mezi představiteli vítězných stran
- ODS a H2DS.
Vývoj jakoby nasvědčoval, že Česko
slovenská republika, ta, u jejíž kolébky
stál T.G. Masaryk, přestává existovat.

projektech, například při zabezpečení
provozu jaderných elektrá-*r · rb.
při odstraňován' ' c itrzmřr- ». < <;Jjy
?í :.r u::řu. o </.< i . A luhi? podporu
získá pravděpodobněji od svých sou
sedů v západní Evropě, neí z meziná 
rodních zdrojů, o kterých se jednalo v
Rio de Janeiru.

A také druhá předpověd se splnila Čechách a na Moravě má většinu, byť....
příliš velkou, pravice; na Slovensku pak
levě nacionalistické strany, jež se vysl
vují pro suverenitu slovenské části fed
ralní republiky. Od chvíle, kdy byl
známy výsledky voleb, bylo každém,
jasné, že osud jednotného státu Čechu z

Stává se tak údajní z vůle občanů. Jeno
mže — žádná z vítězných politických sil
neřekla před volbami zcela jasně, že se
podepiše pod ortel smrti republiky, za
kterou umírali tisíce Čechů a Slováků.
Jistě
rovnoprávnost,
svéprávnost,
možnost svobodného rozhodování ve
vlastní republice (ať již české či Sloven
ské): ANO. Ale rozvod, trvalý rozchod
— to je přece jen daleko závažnější, než
aby o něm měla rozhodovat hrstka poli
tiků.
Jistě — ještě není definitivně rozhod
nuto. Ještě je naděje, že se umoudří ti
nemoudří, že ochladnou hlavy těch roz
vášněných. Neměli by se řídit vášněmi,
ale chladným rozumem — a srdcem.
Ještě je čas — rozhodnout se pro blaho
všech občanů této republiky. Čechů i
Slováků. Ještě je čas rozhodnout se pro
Evropu národů. Jednotnou a společnou.
Ještě je čas — rozhodnout se pro blaho
ne jen generace nynější ale i těch bu
doucích.
— Ncjde-však ant rak o to, zda má o roz
dělení státu rozhodnout referendum ne
bo ho mají vyhlásit národní rady. Nejde
ani tak o to, kdy k rozdělení republiky
dojde — zda již za několik týdnů, nebo
koncem roku 1993. Zdá se — alespoň v
tuto chvíli — že obě strany (Mečiar i
Klaus) nevidí zatím žádnou reálnou šanci
pro další spolužití. Je to škoda a otázkou
je, zda jsou stejného názoru jako politici
„prostí“ občané. Lidé na Oravě nebo na
Hané, na Žitném ostrově či na Chodsku.

.

Překvapení se nekonalo. To, v.
očekávalo, se také vyplnilo. Ve volbách
do Federálního shromáždění a do .
a Slovenské národní rady vyšly vítěz
ní ty strany, které měly již týdny p 3 otevřením volebních místností největší
sympaticvoličů — v České repubEc«. Občansko demokratická strana (ODS)
Václava Klause, na Slovensku pak
utí za demokratické Slovensko (HZDS)
Vladimíra Mečiara.

škodách, napáchaných na životním
prostředí v Československu za vlády
komunistů, avšak zdůraznil, že jeho
země se nehodlá zařadit mezi s t/*;
třetího světa. Usilující o globální fina 
nční zdroje od západu. Podle jeho slov
by střední Evropa potřebovala finan 
ční podporu při zcela konkrétních

RUDOLF STRÖBINGER

Alexandru Dubčekovi převzal Michal Nechce být zemí třetího světa
Kováč (HZDS).
Za těchto okolností le nepravděpo  ČSFR a ekologický summit
dobné, zda se Václav Havel, který sym(M S) V Rio de Janeiru se uskutečnil
bolizoval jednotu společného státu, bu  v polovině června ekologický summit.
de znovu ucházet o úřad prezidenta re  Československo na něm representoval
publiky.
federální m inistr pro životní prostředí
Josef VavrouŠek. H ovořil o enormních

žrastavž existovat republika, u jejíž kolébky stál T.G. Masaryk

Meči.uux li ivérník Milan Kflažko. Mini
strem VI. li.I bude bývalý komunista a
dústopm / povolání Josef Tuchvňa,
který se o načuje jako nestranník.
lak o pí hodný parlament se ustavilo
,
dní shromáždění, které pro
očekávaní lozdělení státu, nebude mít
dlouhé u ani. Předsednické místo po

Volby l· '-2 — osudové rozhodnutí

