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Ruský prezident se však jmenuje Boris Jelcin

"Národní politika"
červeň 1992

Ovace pro Gorbačova v USA

Mnoho problémů již vyřešeno
I

Gorbačovova popularita v Americe je
(KJ) Michail Gorbačov byl minulý měsíc na dvoutýdenní cestě po Spoje
ných státech. Ukončil ji ve Washingtonu, kde před oběma komorami ame nepochybná. Přesto se i při ní projevila
rického kongresu pronesl projev, v němž v podstatě žadal velkorysou ame obezřetnost, totiž aby pozornost, jaká
rickou pomoc Rusku. Gorbačov tvrdil, že v Rusku se brzy prohloubí jeho byla věnována bývalému sovětskému
postkomunistická krize, neboť se zvyšují ceny energetiky a to právě v kri prezidentovi, nebyla pokládaná za něja
ký projev nedůvěry k Jelcinovi. Tak
tickém stádiu demokratických a hospodářských reforem.
„Nejsme ještě ani na dně této krize“, ve formě pomoci a zaručených půjček. například v kongresu Gorbačov nehovo
řekl Gorbačov,“ — a ruský lid musí sta Americký podíl na tomto fondu by měl řil v hlavní zasedací síni, v níž vystupují
tečně snášet břemeno.“ Gorbačov varo činit asi 4 a půl miliardy dolarů a Amerika hlavy státu, ale ve vedlejší hale. A večeře
val před důsledky, které by mohl mít by se měla také podílet na 6 miliardovém i v Bílém domě, při níž se Gorbačov setkal
nedostatek pomoci ruské reformě. Před mezinárodním fondu, určeném ke stabi s prezidentem Bushem, měla sice velmi
přátelský, ale také výrazně soukromý
hospodářským chaosem a etnickými lizaci ruského rublu.
srážkami. Zdůraznil, že i navzdory po
V kongresu přes všechno nadšení pro charakter. Přitom se asi záměrně zdůra
lemice za studené války ruský lid nikdy Gorbačova nepanuje však žádné nadšení zňovalo, že až přijede do Washingtonu
necítil nějaké nepřátelství k americkému pro Bushovy návrhy. Ve skutečnosti jsou Boris Jelcin, bude uvítám s červeným
lidu. „Až Rusko překoná současnou kri blokovány v celé řadě kongresových vý kobercem, se vším patřičným a možná
zi“, pravil Gorbačov, — „pak v národní borů, které otálejí s jejich doporučením. trochu nadneseným protokolem a cere
paměti zůstane navždy s uznáním zaz Jeden z dalších demokratických kongre moniálem. Praktičtí Američané si uvě
namenána velkorysost, s níž mu ve sových vůdců David Banior prohlásil, že domují, že Gorbačov už nemá žádnou
chvílích jeho potíží pomohli Američané. jakákoliv pomoc Rusku bude zadržová moc a žádný vliv na vývoj v Rusku a že
Američtí zákonodárci, kteří Gor na jako rukojmí, dokud Bushova vláda ruský prezident se jmenuje Boris Jelcin.
bačova vřele uvítali jako osobnost histo bude blokovat dva kongresové návrhy
rického významu, k níž pociťují důvěru, zákonů, určených na pomoc Ameri
odměnili jeho projev ovacemi. Nastínil v čanům. Projekt systémů veřejných prací a
něm vizi budoucího bohatého Ruska — s prodloužení podpory v nezaměstna
rozsáhlým volným trhem, — jako spo nosti, která je dosud časově limitována,
Napsala nám řada čtenářů — žádali,
lehlivého amerického spojence.
na neomezenou dobu. Banior pravil dos abychom poradili. Který exilový časopis
Vůdce demokratické většiny v posla lova: „Budeme se zabývat pomocí Rusku odebírat nyní, když „Národní politika“
necké sněmovně Richard Gephard oz až a jedině tehdy, když se prezident ve přestává vycházet. Jisté je, že po listopa
načil jeho projev za impresivní. Zároveň řejně zaváže podporovat i programy, du 1989 řady exilových Časopisů značně
však dodal, že sotva bude mít praktický určené k řešení domácích amerických prořídly. Přestaly vycházet tak tradiční
exilové listy, jako „české slovo“ nebo
účinek. Gorbačovovův dramatický apel problémů.“
na Ameriku, aby pomohla jeho zemi,
Gorbačovova americká cesta byla pro POL. Několik pozoruhodných časopisů
přichází v nevhodnou dobu a v nepřízni něho osobně velmi úspěšná a zřejmě však v exilu stále vychází. Pokud jde o
vém ovzduší, kdy Amerika po událos získal i dostatek financí pro svůj fond na Evropu, tak bychom čtenářům „Národní
tech v Los Angeles, jichž byl Gorbačov podporu demokracie a míru. Sotva však politiky“ doporučili v Curychu vychá
mimochodem bezprostředním svědkem, přinese podobný příspěvek ruskému li zející časopis „Polygon — Reportér“,
pociťuje víc než jindy potřebu věnovat se du. Gorbačov na tiskové konferenci ve který vychází osmkrát ročně. Adresa:
především svým vlasním hospodářským Washingtonu odmítl domněnku, že jeho POLYGON, Postfach 1737, CH-8048
a sociálním problémům.
zdejší turné mělo snad zpochybnit auto Zürich 48. V Kanadě vychází exilový ča
Bushova vláda navrhla americkou ritu ruského prezidenta Jelcina, kterého sopis „Západ“. Jde o dvouměsíčník. l en
účast v mezinárodním projektu, který by Gorbačov několikrát kritizoval za příliš je si pak možno objednat na adrese Zá
měl Rusk u poskytnout 24 miliard dolarů rychlé tempo při realizaci reforem. Gor pad, P.O. Box 322, Waterloo, Ontario,
67, důchodkyně, stredoškoláčka, bez bačov řekl, že mu chtěl naopak pomoci Canada N2J 4A4.
dětná, abstlnentka. finančně dobře zajiš tím, že vysvětloval americké veřejnosti
těna. hledá rovněž abstinenta, přiměře ruské potřeby a že by si přál mu ve formě 2lji v SRN, ráda bych poznala přítele,
americké pomoci přivézt vlastně dárek.
ného věku, motorisovaného, pro dopi A opakoval, že bude podporovat svého vysokoškoláka, od 43 let, který umí mít
sování anebo seznámení Jen z velkomě starého politického soupeře, dokud bude rád. Zn.: „NEKUŘÁKA'·.
sta. Zn.: „Samota v cizině tíží“.
provádět demokratické reformy.

Co číst?

0 budoucnost dostihového sportu v Československu

(rs) Rozhlasový reportér Vlastmil Novák navštívil statní statek ve Frýdlantu v
Čechách, jehož specialitou je chov jezdeckých koni, který byl postaven před otázkudalší
existence. Mnoho vzniklých problémů bylo již vyřešeno, takže nad chovem dostihových
koní v ČSFR není zcela zataženo.
Srovnáváme však nesrovnatelné a to platí i v
Jezdci frýdlandtského statku již řadu let s
úspěchem representují Československý dosti případě jiného problému spojeného s chovem
hový sport. Zásadní změny v hospodaření a tréninkem dostihových koní. Tím problé
státních statků a nutnost jejich privatizace mem je nedostatek odborně zdatných ošetřo
však přinutily chovatele ze severu Čech zabý vatelů. Ne, že by nebyli, jsou, ale jsou přeplá
vat se otázkou, co dál s dostihovou stájí. Jed ceni stájemi ve Spolkové republice Německo,
noduchou odjxtvědí by bylo koně prostě roz odcházejí za hranice, především pak do Mni
prodat. To ředitel statku inženýr Jan Dvořák chova. Přepláceni jsou pochopitelně v našich
odmítl a hledal řešení, které by neznamenalo měřítkách. Tisíc marek měsíčně je špičkový
zánik frýdlantského chovu a neúčast červeno- plat jen v přepočtu na koruny.
černých dresů v jezdeckém sportu. A řešení
V současné době zaměstnává Ferdinand
skutečně našel. Uzavřel smlouvu s jedním z Minařík pouze dva stálé pracovníky a externě
nejlepších a nejúspěšnějších československých několik jezdců. To je však neúplný výčet per
jezdců a trenérů poslední doby Ferdinandem sonálního obsazení jeho· stáje, protože pro ni
Minaříkem z Chuchle, který si na jejím zákla pracuje celá rodina. Manželka Jitka obstarává
dě od statku pronajal dvanáct koní. Ve vlastní účetnictví a ekonomiku malého podniku a
režii o ně začal pečovat, trénovat je a obsazo synové Ferdinand a Filip jsou nejen platnými
vat jimi dostihy. Státní statek Frýdlant se ve ošetřovateli, ale také začínajícími ambi
smlouvě naopak zřekl všech nároků na podíl z ciózními jezdci. K dvanácti frýdlandským,
prémií za případná vítězství.
přibral Ferdinand Minařík do své stáje ještě
Tím ve frýdlantském výběžku pár vrásek dalších osm koní. Tři z nich jsou z Plemenář
ubylo, zatímco v chuchelské stáji jich přibylo. ského podniku Napajedla, tři od firmy Kavalír
Přestože je Ferdinand Minařík zkušený jezdec — Sport Václava Chaloupky, jeden od akcio
i trenér a v chovu dostihových koňů od vé společnosti Agros z Chýně a jeden od sou
borník, bylo pro něj soukromé podnikání v kromého majitele, inženýra Myšky z Olo
tomto oboru velkou neznámou.
mouce.
Jako vše u nás, točí se i chov dostihových
Loňský rok skončil pro soukromou >táj
koní kolem peněz. Koně je třeba nejen tréno
Ferdinanda Minaříka úspěchem sportovním,
vat, připravovat na dostihy, ale také dobře ži
ekonomickým i společenským. Jeho koně
vit a ošetřovat. A to všechno stojí peníze.
vyhráli řadu dostihů a do stájové pokladny
Podle propočtů, vycházejících z téměř roční
přispěli velmi slušnou částkou. Hlásí se již ta
ho působení soukromé Minaříkovy stáje,
ké první sponzoři, jako je firma Progres-Propředstavují měsíční náklady na jednoho koně
duktion, reklamní agentura Rapid nebo pod
částku překračující 4.000 korun, což je však na
nik služeb Agras. Dá se bez nadsázky říct, že
příklad ve srovnání s 1.500 markami, které
nad chovem dostihových koní není v Česko
musí za měsíční péči o jezdeckého koně zapla
slovensku úplně zataženo, a že tato krásná a
tit majitel ve Spolkové republice Německo,
ušlechtilá zvířata přežijí rok 2000.
velmi málo.

Kdo pomůže?
Osamělá ve Skandinávii, hledám čes
kou rodinu ve Spolkové republice^Ně
mecko, která by mě přijala k sobě co
člena rodiny. V Československu žádné
příbuzné nemám. Zn.: „Skromná“.

Prodám stavební parcelu 1021 m-’, vo
da, el., kanalizace, příst, cesta asfalt.
Řevnice u Prahy [okolí Berounky a
Karlštejna. 23 kin od centra Prahy]. Ce
na: DM 35.000,—
Tel0049/89/93 47 23 - W. Germany.
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Česká národní rada

Federální shromáždění
Vláda České reoubliky
Kancelář presidenta republiky
v

Československá akademie věd
ekologickéoddělení BrnoxStará ulicex

c

Nedovedu pochopit, proč se má vypouštět novomlýnská přehrada,
když se sotva dostavěla.Je mi 78 let, ale něco podobného jsem ještě

nezažil.7ž :yt my tu vedu tady na jižní Moravě potřebujeme jako sůl v nádrži pod Pálavou není voda,ale

z 1 a t o J Mám zato,že jen blázni

by to mohli udělat a honem tu vodu "Vypráskat bičem”,aby honem
zmizela pryč z Moravy.Přehrada se teprve postavila a Vy ji chcete
uspěchaně bourat?N'ení Vám líto tak obrovských nákladů a vynaložené

práce při stavbě tohoto díla?Chcete na tomto místě udělat zase močály,
zamomřené louky a nekvalitní lesní porostyTNedělejte tolKechte
přehradu na pokoji-když již stojí,at je tady!Je to přece obrovské
množství vody,která má na jižní Moravě veliký ničím nenahraditelný
význam!Rozmyslete si z toho udělat kocourkovské počínání!Nebo se
někdo řídí podle hesla: ’’dodělá vaše Sára”? -"Látá a párá”!Když to
uděláte,kdo všechno sc bude smát? Nebudou to jen naši lidé - smát se

budou i cizinci!

^_e_b_2_y_£_e_j_t_e__p_ř_e_h_r_a_G__u_^_
N e v_y_p_o_u š tě j t_e__ p ř e ľ. r_a d u !
P_£_e_j_t_e_ p
s_d h 1

S pozdravem

G
é> 91 0 9

Václav
Janošek
Vrbice. 11,

"Res publica” č.46/9?
Krkonošské noviny
Příspěvek
totalitní myšlení stále v nás·

Jak jsem správně tušil probíhá kolem mého článku uveřejněném v Krkonošských
novinách diskuse

stále po stáru«, btále nepochopení· -»právně poukazuje šéfredaktor

Krkonošských novin n.a jaké nepochopení narazil T„ G. Masaryk ohledně toho,že

odmítal

zfalšovaný Jankův rukopis. Na jednpho našeho politika bych si dovolil upozornit,
■byl to ^Josef Rekař,který dokázal ocenit přednosti a výhody i<akouska,za co byl za 1»
■

republiky nespravedlivě obvinován, ^ehn názory byly nespoutané žádnými ohledy osobními
nebo stranickými,ne rozpakoval se kdykoli vystoupit proti omylům,které meli^ veliký vliv na

praktické řešení důležitých otázek přítomnosti a budoucnosti. Láska a obdiv přátel a
respekt jeho odpůrců vedlý k úvahám,aby se stpJt nástupcem prezidenta ToGo Masaryka«»

řekař to,ale bohužel jednoznačně odmítal«» Čisté a etické řekařovi^ postoje »spojené s

literárními pracemi z něho vytvořily zněnou osobnost I. republiky«. Nacisti se snažili jehc
jméno zneužít a komunistická totalita ho vymezila z podvědomí národa«»
y
.
Pokud jde o Čechy a Němce je ze všeho nejdůležitějčí si uvědomitfže pokud nebude břemeno

minulých příkoří a křivd veřejně a dostatečně prodiskutováno,bude to pro nás do 'budoucwna,znamenat ochromení a ne poučení, šovinistická optika nikdy nebyla dobrou rádkyní,o
tom se přesvědčujeme na stránkách našeho tisku v souvislosti s našimi peskými J^mci,kteří

«£e«d-byli po válce vyhnáni na. základě ideologie,která ve své symetrii

velmi připomíná

nacistické“konečné řešení ”· Je skutečně příznačné ,že naši šovinisté předhánějí v nesmi
řitelnosti

vůči Němcům a nikdo z nich 3Í nokle^dě otázku co my jsme sami měli udělat nebo

mu3-ne udělat ,aby již nikdy nebyly le/7itimní nároky národnostních menšin

svedeny do

politických kalných vod demagogie.

Americký politolog a znalec mezinárodního práva Alfred de Zayas

v roce 1991 měl

velmi

hodnotnou přednášku z které cituji } Vyhnání Němců z Jejich vlasti na konci druhé světové
války patří k největším zločinům našeho století. pyla tehdy a dodnes zůstává mezinárodním
x1k2íxkjq

bezprávím,zločinem proti lidskosti«» Jak by mohlo být někdy zaromenuto na. toto ne

lidské vyhnání? Vůči obětem by to bylo potupné a nemilosrdné. Ne ,vyluiání nesmí upadnout v

zapomenutí. Naopak o x*e -kolách <a univerzitách v Německu a v zahraničí se musí vyučovat ki
liistorie vyhnánío
-V· mé vlasti,ve Opojených státech ,so vyučuje o bezpráví spáchaným na evropských Ži
dech,© holocaustu«, Židovský národ si^panatuje á bude vždycky pamatovat o Lidé hledají

kxxxe

smíření. Lez paměti- uámy a pánova-bez paměti není smíření. Neučenost miliónkrát znásobe

ná smrtí je částí nitra ke.dého Aida na světě,protože takovou hrůzu není možno zapomenout«
Vzpomínka patří k židovské víře. Ani vyhnaným N*mpům nemůžeme zazlívat,žč s úctou vzpomí
nají na své oběti. Neexistuje monopol na utrpení,

jcc

l’enomén násilríých mísových přesídle

ní má pro nv-'t obraný význam,daleko přesahující specifickou německou problematiku«,

Nelidský precedens tohoto druhu musí být stéle připomínán prývě proto,aby se nikdy neopsko
val. Musíme vyhnání zavrhnout nejen právně a na papíře,nýbrž i morálně a v srdcích.

ŽKiik důležité Je,aby bylo uznáno,že každé vysídlení -at Je ob"tí kdokoliv,Němci,nebo
' Doláci nebo Japonci z Kuriiských ostrovů nebo domorodci z Amazonie - Je a zůstane poruše
ním všeobecně uznávaného mezinárodního práva a práv lidských©
l>íezinárodní vojenský tribunál v Norimberku odsoudil deportace a nucená přesídlení,která

prováděli němečtí národní socialisté,jako válečný zločin a zločin proti lidskosti. MezinĚ
rodní právo má per definitionem univerzální platnost,a proto představují akce vysielaní
vučiýNemcům podle týchž- zásad stejné zločiny a zločiny proti lidskosti a proto žádná
•dohoda v Jalté či -oatupimi je nemohla a nemůže legalizovat.·.·· tolik z přednášky

Zatímco např. sousední Maďarsko

považuje svůj vztah k Německu jako svůj vstup

do Evropy, tak například jeden z ministrů z české vlády napsal v Rudém právu,Že chceme

d^, Evropy a ne do Německa,jako by se dalo skočit z letadle padákem zrovna do hotového·
Drtivá převaha německého kapitálu je dána především tím,žc Němci mají zájem o velké pro-

jelty a němečtí investoři jsou ochotni poskytnout svým obchodním partnerům symy na
modernizaci zdevastovaných podniku ve větší výši než ostatní zájemci· A jaké mají postran
úmysly » vytvořit v budoucnosti bázi na dlouhodobou rentabilitu svých vložených investic«»

Dále..čeští šovinisté a občané,kteří nevidí dále než na špičku svého nosu bijí na poplach|

když se uzavře spojení

pi tálu,např akcie
vány;/y rukou

Mercedes s Avií o

mkm

Neznají současné propojení zahraničního ká

tohoto koncernu jsou již přes jedno desetiletí ve veliké míře koncetro-

arabských šejků, Usiluje snad o hegemonii nad

Saudská Arábie nebo Ku-

vajt7 Myšlení tohoto typu nepatří do dnešní Evropy. je ideologickým balastem a je nutňo se

nad takovými postoji zamyslet· řroti těmto antiněmekým stereotypům je nutno se bránit, do
integrované Evropy

nepatří·

'ř '

Článek uzavírám slovy· Velikost každého národa se projevuje v poznání vlastních chyb a
slovo chyba je možno nahradit slovem “zločin ** Jedná se o zločiny spáchané jménem národa
určitým režimem,anebo menší částí tohoto národa,aniž jí v tom zabránila státní moc o
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Новые окопы?..

Jiří V.onka
Pražská
Vrchlobí I

Vítězové II.svět, války a bu
dovatelé světlých zítřků se chy
stají v nevídaných oočtech usku
tečnit nové stěhování národů do
míst kam kdysi vykázaly své ně
mecké spoluobčany. Jejich invazi
se začíná bránit i tak benevole
ntní asylová země jako je BRD.
Tomuto lidskému proudu jedním
směrem v minulosti zabraňovala
jen železná opona jejíž pouhý do
tek znamenal téměř jistou smrt.
Jak je možné, že ještě dnes se
lidé ptají kdo způsobil to pro
padliště životní lirovně, eventu
elně to spojují s novou vládou?
Nechtějí si přiznat, že naše pro
blémy s výkonností hospodářství
začaly i vyhnáním Němců.
V.H.

I

Hrom

/Č e s t
k te rý , k te rý d o ž ije do d ů c h /o -

Dovětek k poslední větě BLESKu. lan Miller zřejmě
-emá na mysli”kliky”, ale kličky, případně slalom,
jak prokličkovat, pros la lomovát a nede^bcže pře ču
rat dobrý lid český, aby se nemusel vrátit do ko
smrd í
várny ČKD, kde nefunguje dobře ventilace
to tam prací/. Tož

du

!

/

DUCHodci,

DUCH
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t
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Č EST

a

Č

n e d e jb o ž e u k o v a d lin y !

/

K dyž

Snažím se dostat
znovu do politiky.
A také udržet fyzič
ku, to znamená
udělat denně 50 kli
ků.“

k la d iv e m

se a znovu oženil.
Moje manželka -lé
kařka pediatričkaje bývalou porad
kyní premiéra Calfy a v současné do
bě je také bez práce.

s

Pane Millere, prý
patříte k nezaměst
naným? „Ano, žád
nou práci, která by
měla okamžitý fi
nanční efekt teď ne
mám. Rozvedl jsem

Exministr
Miller
(51). jeho rovněž
nezaměstnaná choť
Eva (39) a její dvě
děti Tereza (9) s Ja
kubem (12) nedo
statkem netrpěli
Foto pro BLESK
Joseí Vlk

Č est

Bývalého ministra práce a sociál
ních věcí Petra Millera s rodinou
jsme zastihli při projížďce výletní
lodí po řece Mosele, která tvoří
hranici mezi SRN a Lucemburskem.

p rá c i

/
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toho
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List BLESK přinesl
19. září 1992 gra
ficky zvýrazněnou
informaci v podstatě
téhož obsahu, kterou
Res PUBLICA zveřejni
la jako repliku k
fotografii v Mladém
s ve tě·
ResPUBLICA, hospo
dářsky a finančně
skrovná tiskovina
otiskuje takové věci
bez barnumského hum
buku, jelikož jsme
noviny, které mnohdy
dovedou "pranosticky'
odhadnout), co se může
odehrát třeba zítra,
pozítří i za několik
měsíců.
To, pokud jde o
nezaměstnanost mi
nistrů, poslanců 8
jiných reprezentantů
všecičkého lidu.
0 tom, kam bez obav
sáhnout do velkých
zásob n8 post prezi
dentů, píšeme r.a ji
ném místě. Nejsme na
tom s prezidenty tak
zle, jak se snaží
mnozí namluvit. Jen
se rozhlédnout ko
lem a hned zjistíme,
jak plodná je tato
dobrá zem /myslíme
tím půdu, hojně obo
hacenou tak sladko
kyselými přísadami,
jež se vyrovnají
'slakokyselým okur
kám/. Fakt!.

Was die Gierigen kriegen

Podsouvá se ml výrok o
utahování opasků, ale to
Je ncdorozuméníl Naším
problémem Je něco Ji
ného. Utahování opasků
Je příliš pasivní. Já
říkám: vyhrnout $1 rukávy
a začít kíneůno néco 1
délat. Kdo rukama dělá,
opasek sl ulanovat nemusí...
(V. Klaus - ODS, Práce 23. 5.)
■ ■ . "K . - T -

Václav Klaus, předseda nnc
■
, mítinku v úterý večer v n ?D?k na I

strávně jednJuchf OnAUrVOdjeSÍÍ3^l

WopíacXjšíaSli r P?v^ k|
ce. Tak^ífrii' Uív7,
nez ta fevi-1

Vyhrňme
si
rukáv y , lehněme si do trávy! Hej
rup!
/Někdy začátkem roku 1990, to
už byl pan Klaus ministrem, ale
zrejmé nemel ještě vozítko, řekl
v televizi zhruba toto: Já jsem
strašně pracovitej, když stojím
na refíži, tak čtu, zatímco ostat
ně/. Nu coplat? Čest práci!
Josef
Volsrík

