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• 1992 ZASTAVENA "Národní politik«" snad nejlepší poli
tický měsíčník vycházející v zahraničí na základě rozhodnu
tí své vydavatelky Alžběty Svobodové přestává vy
cházet. Přirozeně, že částečně tomu je tak pro to, že je
přece jenom dost málo předplatitelů v řadách našich kraja
nů, ale především prdto, že naše politická scéna je již na
tolik pestrá a pokrytá od krajní levice po krajní pravici,
že se pravděpodobně vydavatelce zdálo, že s koncem komunis
mu již není třeba vydávat a jaksi suplovat pestrý politický
život v našich periodikách. Vážení čtenáři jsme svědky toho
jak postupně jedno periodikum našich krajanů za druhým a to
především ta nejcennější zaniká. Je to ovšem velká škoda i
pro čtenáře ve vlasti, kterým v některých případech přišla
k duhu jistá korekce ve střetu s exilovými publikacemi a
názory lidí se zažitou demokratickou kulturou. Nezbývá mi,
než poděkovat vřele "Národní politice" a jmenovitě Josefu
Vojvodíkovi zfe možnost přetisku jejích-článků. Díky!! V.II.
Uvnitř čísla: —----------- —
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Tomáš H o k ů v: Výzva k veřejnosti na podporu NDS.
Alžběta Svobodová: Slovo na rozloučenou./Nár.politika/
Kateřina Tlustá: Izrael v pobiblické době.
Redakce "Národní politiky? Stisk ruky na rozloučenou.
NDS: Programové prohlášení Nezávislého dokům, střed.
Aleš Novotný: Sbohem přátelé. 7.Alexandr Dubček.
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Blíží se opět výročí naší okupace 21.8.1968 a už vidím všechny ty generá- '
ly po boji, co všechno by v té době měl Dubček udělat, říct, podepsat či nepodepsat. Zapomínají, že supervelmoc v jeijímž čěle byli lidé, kteří byli do-|
slova ochotni rozpoutat třetí světovou yálJkiLi _pro_ menší záležitost než by- i
10 vytržení Českosloye-^ E E X Ä N D E R ĎUBČEK
ze sočili5’ '
3ickeno tábora, spolér--- - ^.1^halí především na
1.

-PRVNÍ TAJEMNÍK KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA

dnotnost, kdy jsme jeden po druhém přebíhali na vítěznou stranu, čehož jsem
byl~svědkem na stranické.schůzi, kdy jen jeden z nás obhajoval /Ing.K.M./
Dubčeka, proti politrukovi, jenž měl za úkol vvsvětlít v’Wnn
unc/.vn v v
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Soukromí podnikatelé a právnické osoby mohou využít ustanovení

zákona 389/1990 Sb. a finanční dar odečíst od základu daně z příjmu.

Byli bychom Vám velmi vděčni, pokud byste mohli přispět k získání publicity
pro

činnost

NDS

(např.

uveřejněním

prohlášení

či

výtahu
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textu
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periodiku nebo rozmnožením letáku a rozdáváním ve Vašem zařízení).
Předem Vám děkujeme za Vaši laskavou pomoc a podporu.

"Tomáš ΗοΚ^,ν-

eil s e da

Poštovní sppjeníNezávislé dokumentační středisko
P.O. Box 84, 111 21

Praha 1

Czechoslovakia

bankovní spojen t: účet č. 404 3741 - 018/0800

IZRAEL V POBIBLICKÉ DOBÉ

r. 70 - dobytí Jeruzaléma a zničení
chrámu rímskymi vojsky. Židé
prodáváni do otroctví, po světě
vzniká židovské společenství Diaspora.

Nadvlády70 - 313
- Římané
313 - 636 - Byzantínci
637 - 1091 - Arabové
1091 - 1098 - Seldžikové
1099 - 1291 - Křižáci
1291 - 1516 - Mameluci
1517 - 1917 - Osmanci (Turci)
1917 - 1948 - Britové
1948
- založen stát Izrael
1882
začíná 1. Aliah - návrat
Židů do Izraele.
1894
- Drevfusova aféra přiměje
TheoÓ -ra Hcr/ia k fer-

nismu, o rok později T. H.
prohlašuje "Židovský stát"
1903
- je zamítnut britský návrh
k založení židovského státu
v Ugandě
1904
- 2-Aliah - po pogromech v
Rusku a v Polsku
1909
- založeno první židovské
moderní město Tel Aviv
1914
- V. Británie vyhlašuje
osmanské říši válku
1917
- Balfourovo prohlášení
zajišťuje britskou podporu
dosažení "Národního židov
ského státu". V Jeruzalémě
končí 400-letá osmanská
nadvláda
1919
- 3.Aliah - převážně z
Polska
1920
- protižidovské nepokoje
arabských extrémistu
1924
- 4.Aliah - hlavně z Polska
1933
- 5.Aliah - následkem vze
stupu nacismu v Německu
1937
- je navrženo rozdělení
západní Palestiny na Arab
ský a Židovský stát. Arabo
vé odmítají
1939
- Britská "Bílá kniha" ome
zuje židovské přistěhova
lectví
1947
- plán dělení Palestiny přijat Židy, odmítnut
Araby
14.5.1948 - vyhlášení státu Izrael.
1964
- byla ustanovena Organi
zace pro osvobození Pales
tiny - zaměřená proti Izra
eli. Její zkratka je PLO a v
čele stojí Jásir Arafat. V r.
1988 vyhlásil samostatný
palestinský stát.
9.2.1990 - byly obnoveny diploma
tické styky mezi Izraelem a
ČSFR.'25. - 27.4.1990 státní návštěva čs. presi
denta Václava Havla v
Izraeli.
Holocaust = vyhlazování Židů.
Během 2. světové, války vyvraždili
nacisté 6 milionů Židů, ponejvíce v
táborech smrti. Podle plánu nacistů
měli být Židé jako národ zničeni.
Intifáda = povstání palestinských
Arabů v územích obsazených Izrae
lem.

Izraelské reálie

Stát Izrael = Medinat Jisrael

Rozloha: 21 946 km2.
Sousední státy: Libanonská repub
lika, Syrská arabská republika, Jor
dánské hášimovské království, Egypt
ská arabská republika.
Obyvatelstvo (1988): 4 476 800.
Etnické složení: Židé 81,7 %, Ara
bové 15,6 %, zbytek Drůžové, Čerkesové, ostatní menšiny.
Hlavní město: (v rozporu s us
nesením OSN v r. 1947): Jeruzalém
Měnová jednotka: šekel
Délka vojenské služby: muži tři
roky a svobodné ženy dva roky
Náboženské směry: Židovské aškenázský, sefardský, konzervativní,
liberální, karaitský, samaritánský.
Muslimské směry: sunnitský a šfitský.
Drúzské náboženství, náboženství
Baha’i a křesťanské církve a sekty.
Během kalendářního roku se slaví
17 svátků, z toho jsou některé biblic
kého původu.
Židovský rok: Měsíc začíná novoluním a má 29 nebo 30 dní. V přes
tupném roce existuje 13. měsíc. Nový
rok začíná v září nebo v říjnu. Letoš
ní rok má letopočet 5 751.
Mezinárodní poznávací značka
Izraele je IL.
Státní znak: na modrém podkladě
bílý sedmiramenný svícen, dvě olivové
ratolesti.
Státní vlajka: na bílém podkladě
dva modré pruhy a uprostřed šes
ticípá Davidova hvězda (Magen Da
vid).z
Úřední jazyky: hebrejština (ivrit)
a arabština.
9.5.1990 byla založena Společnost
čs.-izraelského přátelství v Praze.
Byla založena také Společnost přátel
židovské, kultury a Společnost křes
ťanů a Židů.

Každý měsíc vychází věstník Ži
dovských náboženských obcí v ČSFR
s názvem "Roš Chodeš". Je zajímavý,
stojí 2,- Kčs a dá se koupit v Praze 1,
Maislova 18. kde je také sídlo Praž
ské židovské obce.
Dalším

Arabsko-izracLský konflikt
Jádro spočívá v odmítání arabských
států uznat existenci státu Izrael - a
v rozhodnutí zničit Izrael válkou.
(Jediný )Egypt zatím Izrael uznal.)
Tato situace donutila Izrael již více
krát vstoupil Jo ^alk’..

Sborový dopis: O Izraeli - luder 1991

zajímavým

časopisem

psaným v němčině je "Aktuelle Nach
richten" (vydává Ruf zur Versöh
nung, židovská mesiánská organiza
ce). Kontakt: Ruf zur Versöhnung,
Am Heiligenstock 2, 6312 Laubach 6,
SRN.

Vážení čtenáři, máte v rukou poslední
číslo exilových, promiňte prosím, krajans
kých novin, které z rozhodnutí majitelky a
vydavatelky tímto vydáním končí. Tolik z
Vás dostávalo mčsíc co měsíc svou „politič
ku“, těšilo se na ni, aŕ už s články a názory
souhlasili, nebo si nad některými s chotí
zanadávali.
Téměř čtvrt století se snažila držet v cizinf
prapor demokracie a svobody a doufala v je
jich návrat do bezbožným socialismem zná
silněného domova. Podařilo se, boj je dobojo
ván, demokracie zvítězila a my můžeme sko
nčit...
„Hádejte kdo já jsem, řeknu to za búra,
takže kdo poddá se, jsem stará struktura,
bejval jsem dobře živ, už se zas dobře mám,
že jsem si nakraď dřív, tak ted zas podnikám.,.*
Ve vlastech českých a moravských vládne
přece právo a spravedlnost. Platí nová demo
kratická ústava svobodomyslného právního
státu, přijatá velkou většinou parlamentu,
složeného z nejlepších politiků. Komuni
stická strana a její věrný dráb STB jsou proh
lášeny zločineckými organizacemi a postave
ny mimo zákon. Její-nikoli y všichni, ale ti nejvyšší a nejzasloužilejší Členové, zločinci g vrazj
na tělech i duších svých spoluobčanů, jsou po
trestáni a na deset let vyloučeni ze všech ve
řejných úřadů...
■ř
„Co jsem si nahrabal, vrazím do investic,
normální člověk dál nemůže vůbec nic,
dál se mu nevede, dál bude chudákem,
já zakládal JZD, led budu kulakem..."
Máme přece novou vládu nejlepších od
borníků, zaručeně nijak nesvázaných s minu
lými socialismy. Má jasné pravomoci a kom·'
petence, přesně formulovaný program a jas
nou podporu parlamentní většiny. Nad ní bdí
jako záruka spravedlnosti prezident státu,
Alžběta Svobodová
člověk vědomý si důstojnosti svého úřadu a
hluboké tradice tisícileté historie Hradu čes
vydavatelka
kých knížat a králů, který nejen o životě y
pravdě mluví a píše, ale sám jej vede...
„Už jsem zas na koni, už mě nic neděsí,
nikdo mě nehoní, že mě snad pověsí,
Noviny, časopisy, rozhlas, televize, veškerá
že jsem tu zanechal ruiny a sutiny,
media jsou odrazem plurality veřejného
vždyť já jsem tu hru hrál v zájmu své rodiny...“
mínéni a objektivity a profesionality novi
Nová justice nezávislých, zásadových a
neúplatných soudců a státních žalobců vyz nářů. Lživé a demagogické plátky, pokleslé
nává přece filosofii přirozeného práva a odmí špinavosti intrik a ran pod pás nemají přece
tá nespravedlnost a sprostotu socialistického šanci na odbyt. Masy vzdělaného a rozumné
pseudoprávního positivismu. NejlepŠí z nej ho občanstva kupují hodnotné tiskoviny,
lepších, právníci hodní toho jména, neboť přiš knihy a časopisy, každý ví, ve kterých re
li z exilu, kde jedině mohli vystudovat skut dakcích ještě sedí bývalí opěvovatelé socialis
ečné právo, neznámé doma nikomu mladšímu mu a trestá jejich dnešní výplody nekupo
osmdesáti let, zasedá v Nejvyšších soudech a váním...
„Já nebyl hlupákem, já kašlu na krize,
dbá na ústavnost zákonů i činů státní správy...
jezdím zas auťákem, mám totiž peníze,
„Já už jsem minulost vymazal z paměti,
už jsem zas ve formě, bohatý, ne chudý,
už toho mám tak dost, už račte tnlčeti,

teprve dětskými krůčky. Ještě stále
mají mnohdy znaéné slovo ti, kteří ne
sou odpovědnost za marasmus uply
nulých více než čtyřiceti let. Na druhé
straně jsme svědky, že vyrůstá nová,
mladá generace, která je zapálená myš
lenkou demokracie. Té držíme palce,
na její straně jsme i my z „Národní po
litiky“. Domníváme se, že mnozí z
těch mladých a mladších nás nejen
nahradí, ale budou — jak doufáme — i
lepší. Také to byl tedy jeden z důvodů,
proč jsme se rozhodli „Národní poli
tiku“ přestat vydávat. I s vědomím —
a tím se rovněž netajíme — že bude-li
někdy v budoucnu třeba, se znovu
pustíme do práce a obnovíme její tra
dici po druhé...
Co tedy ještě říci dnes, kdy čtenář
dostává do rukou poslední číslo 24.
ročníku „Národní politiky“, listu,
který jsme vždy dělali rádi?
Především chceme poděkovat těm
tisícům čtenářů v celém světě. Těm,
kteří nám dodávali v minulosti svými
dopisy jistotu, že děláme dobrou věc.
Chceme však poděkovat i těm, kteří v
poctivém úmyslu napsali i řádky kri
tiky. Byly často podnětem k zlepšení
naší práce.
tak melu v reformě zas lidem osudy...“
Chceme poděkovat sazečům v tis
Lidé jsou spokojení a příjemní, mají naději kárně, korektorům, těm neznámým
do budoucnosti, že sice není ještě vše jak má pošťákům, kteří „Národní politiku“
bvt. ale jistě jednou bude. Zvolili právě ve včas a spolehlivě dopravili do rukou
svobodných volbách svou budoucnost, mají ji jejích předplatitelů. Dík těnt, kteří na
vydávání listu přispěli Hnančně.
mít.
Samozřejmě bychom nemohli dělat
A my, přátelé v cizině, můžeme proto s
klidným svědomím skončit. Sbohem Národní exilový časopis bez četných spolupra
covníků, kteří byli obohacením listu.
politiko, už nám nebudeš chybět...
Za své příspěvky nedostali ani haléř či
“...cha, cha cha cha, na mě bacha, 2
fenik honoráře. Přesto obětavé psali,
cha, cha cha cha, na mě bacha...“
radili, pomáhali. Díky!
V neposlední řade patří náš velký
dik sšcin, kteří v době nessobudy do
za oof-rzer.: zoytečr.ost: českých zahrani Československa lajné, dobře vědomi si
čních plátků v polovine léta Fanč 1992.
nebezpečí toho co dělají, „Národní
politiku“ dopravovali.

Sbohem přátelé

já už si v klidu chci množit svůj kapitál,
už kašlu na Kusy, život jde přece dál...“
Státní hospodářství stojí přece na pevném
základu jasných majetkových poměrů, soukiomém vlastnictví a jasné zodpovědnosti.
Státní monopoly jsou rozbity důslednou pri
vatizací, vládne duch svobodné konkurence,
podniky řídí mladí, dynamičtí, především v
cizině vškolení odborníci. Správní rady g ak
cionáři dohlížejí na hospodářství, které smě
řuje k prosperitě a vytváří tím nutné zdroje

pro sociální zabezpečení a kulturu ..
stačí nu tei.inc triK, abych cii)i lenhic vlak,
jdeš na mé s lustrací, takhle mé vydírat,
mám z vás jen legraci, stačí jen zapírat...“

Když v roce 1969 redaktor Miloš
Svoboda obnovil v Mnichově list
„Národní politika“, jako hlas českého
a slovenského exilu, který se hlásí k té
zdravé, konzervativní tradici žurna
lismu, vepsal pod hlavičku tři data:
1883 založena — 1945 zakázána —
1969 obnovena.
Nyní — v létě roku 1992 — necelé tři
roky od „sametové revoluce“ v Čes
koslovensku, přestává „Národní poli
tika“ vycházet. Toto rozhodnuti ne
bylo pro pokračovatelku v práci Mi
loše Svobody, paní Alžbětu Svobodo
vou a její nejbližsí spolupracovníky,
nikterak lehké. Vždyť „Národní poli
tika“ jim všem přirostla k srdci, ohla
sy čtenářů byly vesměs pozitivní, v
posledních letech našel list stále více
příznivců také v Československu, kam
se ostatně po celou dobu své existence a
trvání komunistického režimu tajně
dopravoval. Ale: Každá doba vyžadu
je i nelehké, těžké rozhodnutí. Vážili
jsme, přemýšleli, zda v Českoslovens
ku oaspU již taková situace, že by
„Národní politiky“ již nebylo třeba.
Jistě, nejsme stále ještě $ vývojem a
rozvojem v Československu plně spo-

Ředitel investorské organizace Vodo 
hospodářská výstavba Bratislava, Julius
BINDER uvedl, že v případě zastavení
přehrazovacích prací hrozí akutní ne
bezpečí prohlubování koryta řeky u sta 
rého bratislavského mostu. Zejména při
povodních by se pak mohla narušit
ochranná linie města.

Po třiadvaceti letech vydávaní vy
chází nyní Národní politika napos
led. Rozhodnutí to nebylo lehké, ale
muselo padnout. Po celá ta léta sle-xdovalar Národní politika stejný cíl:
přinášet informace o dění v exilu, o
činnosti krajanů a krajanských
spolků, ale nezapomínala ani na dění
v tehdy nesvobodném Českosloven
sku. Národní politika byla rovněž
zprostředkovatelkou výměny ná
zoru mezi Čechy a Slováky, žijícími
v exilu: podmínkou bylo přesvědčení
demokratické a charakternost sou
du. Nezávislý, nezaujatý a svobodný
názor nebo i kritika, takové bylo
poslání a zaměření Národní politiky
pod vedením mého manžela, Miloše
Svobody. Z těchto nároků jsem ne
hodlala nic slevit, když jsem se po
manželově smrti, roku 1985, sama
ujala vydávání.
Na tomto místě bych ráda poděkova-la redakčnímu kruhu a všem i
spolupracovníkům Národní politi
ky, kteří často z idealismu a za
mnohdy nelehkých podmínek po
máhali vydávat nezávislý exilový
měsíčník. Oceněním naší práce byl
mimořádný ohlas, jemuž se Národní
politika po celou dobu své existence
těšila. A můj dík patří samozřejmě
také všem našim čtenářům, kteří
nám zůstávali věrni — mnozí z nich
od prvního ročníku a pomáhali tak
Národní politiku spoluvydávat!
Pevně věřím, že za sebou zanechá
váme DOBRÉ DÍLO.

v Budapešti, prohlašuje, že tyto práce se
provádějí nezákonně a poškozují životní
. prostředí. K maďarské žádosti se vyjádřil
premiér Marián ČALFA. Sdělil, že
současná federální vláda se již problémy
vodního díla Gabčíkovo nebude zabývat.
Potvrdil však, že se v pracích na vodním
díle Gabčíkovo bude zatím pokračovat.

Alej NOVOTNÝ

Stisk ruky
na rozloučenou

Spor o Gabčíkovo

Slovo na rozloučenou

„Národní politika “ tedy končí. Ti,
„Národní politika “ to jc kus jejich ži 
kteří se na jejím vydávaní podíleli,’
vota,
jejich srdce v exilu.
ubezpečuji své Čtenáře, Že jejímu du 
Tiskneme Vám všem ruku. Pevně a
(čr) Maďarsko požádalo v polovině
chu zústm ou věrni i nadále. Neboť upřímně. Nechť všechny Vaše budoucí
června čs. vládu, aby okamžitě zastavila
dny jsou dny slunečné a radostné.
práce na přehrazení toku Dunaje, poblíž
NAROiiNI POLITIKA
Červen 1992
Vaše slovenské vesnice čilistov. Maďarská
N Á R O D N Í POLITIKA vláda v nótě , odevz dané čs velvyslanectví
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V Praze dne 25. června 1990
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