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První s oukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

2. Oktober 1992

Německý kaoitál nebude potřebovat ani chvilku oddechu
po zpacifikování východního Německa a vrhne se do české
kotliny, která beztoho již dávno mohla být německá, nebýt
několika buditelů, rodové české šlechty a ne zcela tak dá
vno Rudé armády. Útěchou oro nás asi jen zůstává,/stoupennci panslavismu jstou totiž stále ještě zalezlí jako krtci/
že dnešní Němci nejsou těmi, kteří měli vždy nezřízenou
chut na země chráněné poskrovnu jen podřimujíčími blanic
kými rytíři. Tak jako kvadriga na Braniborské bráně v Ber
líně a jež byla za II. svět.války zcela zničena, není tím
symbolem nepokořeného německého orla, ale jen kopii. Nás
však za této situace překvapuje v nedbalkách soupeř, kte
rý nebýt zcela zaneprázdněn starostmi o sjednocení Evropy
v níž chce být vůdčí silou před nebezpečenstvími populač
ní explose, by nás pohltil jako Lužické Srby. Tek,takV.H.
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Při přesunu majetku dochází k neodborným rozhodováním a ke skandálům

Výuka 63 učňů z Československa v okrese Chám

„Když se kácí les, létají třísky“

Na zkušené v Bavorsku

Dr. Dušan NOVÁK

(zt) Jak píše mnichovský deník Süddeutsche Zeitung, ve východo-bavorském pohraničí — podobně jako v celém Německu — nejsou mnohá učňovská
místa obsazena a tím chybí v zemi řemeslnický dorost. Naproti tomu v sou
sedním Československu nemohou mnozí mladí lidé, kteří se zajímají o tento v
socialistických zemích dříve zanedbávaný sektor, najít místo k vyučeni. Po
nesnadných začátcích se našla v Bavorsku možnost, aby se mladí lidé mohli
vyučit nějakému řemeslu v sousední zemi.

Aféra JUDr. Muroně, prvního náměstka ministra pro správu národního
majetku a jeho privatisaci Tomáše Ježka rozpoutala bouřlivou diskusi kolem
práce ministerstva pro privatizaci. Samotná záležitost není příliš zajimava.
Zájemci o koupi Jihočeských mlékáren údajně nabídli dr. Muroňovi úplatek
ve výši 300 tisíc USD. Náměstek peníze nepřijal, ale pokus neohlásil. Podle je
ho vyjádření taková nabídka není na ministerstvu žádnou vzácnosti. Ze zá
ležitosti se stal politický problém, neboťdr. Muroň krátce před tím vystoupil z
Občanské demokratické aliance a stal se kandidátem Strany čs. podnikatelů,
ale jeho představený, ministr Ježek, který ho odvolal, je funkcionářem ODA.

podnikům, které ministr Ježek označil
jako rodinné stříbro. Tento pojem nebyl
v zákoně ani jinde přesné vymezen a mél
by podle ústního výkladu úředníků oz
načovat tradiční české podniky, známé
ve svétě, např. Karlovarský porcelán, Ja
blonecká bižuterie a Plzeňský Prazdroj.
U těchto podniků by měla být privatiza
ce se zahraniční účastí vyloučena. Proto
překvapda neoficiální zprava, ze mini
sterstvo podporuje účast nizozemské
rodiny de Groenů na Plzeňském Praz
droji.
Zprávy, které pronikají ze zámku ve
Lnářích, kde komise zpracovávají pro
jekty, hovoří o velkém pracovním za
tížení a spěchu, ve kterém probíhá schva

do prvm vlny privatizace a za
Úředníci ministerstva pro privatizaci podnik
j
přihlásili sest konkurenčních
soustředili ve svých rukou rozsáhle pra- městnanci
i
Jeden se tykal využiti nástro
vomoci: rozhodují, který z koňku· projektů.
j
druhý výroby infuzních dávko
rujicích projektů velké privatizace bude járny,
j
přijat. Do 31. října minulého roku 1vačů pro zdravotnictví, další vytvoření
odevzdávaly podniky základní návrhy, |podnikatelského centra v Novém Boru.
ale ministerstvo povolilo, aby další za Ministerstvo všechny projekty odmítlo s
že nezahrnují podnik ja
jemci mohli předkládat konkurenční odůvodněním,
i
projekty až do 20. ledna t.r. K původním ko celek. (Privatizační úředníci by se o lování, aby kuponova privatizace ve
3000 návrhům přibylo v ČR deset tisíc zbytek museli postarat.) Zatím se však slíbených termínech pokračovala. Jeden
konkurenčních. Zvláště ředitelé a ve podnik hroutí a z původních 1600 za insider, který nechce být jmenován,
doucí zaměstnanci, ale také osoby mimo městnanců jich zůstalo pouhých 600. prohlásil: „Při tak rozsáhlém přesunu
podnik, předkládali představy, jak pod Nyní se objevil zájemce podporovaný majetku musí zákonitě docházet k ne
niky privatizova, ve většině případů lev ministerstvem: Výzkumný ústav mate odborným rozhodnutím, preferovaní
matických strojů (VÚMS), který má zá určitých žadatelů Či skupin, nebot když
ně převést do svého vlastnictví.
jem pouze o závod plošných spoju a zby
Pro výběr nejlepšího projektu neexi
se kácí les, létají třísky.“
stují žádná pravidla a stanovit tržní hod tek chce rozprodat.
Odborníci kritizují rovněž prodej ob
notu většinou technicky zastaralých
podniků s nevyjasněnou budoucností je chodní sítě firmě Baťa, podle některých
téměř nemožné. Na stejný podnik kon téměř zdarma. Na společném podniku se
Ve dnech 2.-16. srpna 1992 pořádá
kurují návrhy na rozdělení do několika účastní stát 30%. 1 ento podíl ma hod
nakladatelství
Signum unitatis v
samostatných závodů s projektem na notu 245 mil. Kčs, kterou reprezentuje
Novém
Městě
n/Met.
jiz 2. Akade
prodej v celku, kooperaci či minoritní 30 prodejen předaných do vlastnictví, 1 7
anebo majoritní účast cizího kapitálu. pronajatých a továrna v Dolním Nemci s mický týden. Bude to největší kul
Údajně pro nedostatek času čte a posu kapacitou 1,5 mil. párů obuvi ročně. In turní podnik v ČSFR v tomto roce.
zuje každý projekt pouze jeden úředník. vestiční vklad firmy Baťa činí v hotovosti Po všechny dny bude přítomna Cs.
Za těchto okolností vyslovuje tisk 290 mil. Kčs a nehmotná aktiva (know- televise, která bude všechny pořady
důvodné podezření, že na ministerstvu how, systém řízení, marketing), oceněná natáčet a pravidelně vysílat; nejlepší
280 mil. Kčs. Podle poradenské společ
existují ideální podmínky pro korupci.
příspěvky vyjdou knižně. Skoro jisté
Jako jeden z příkladů těžkopádného nosti Banker’s Trust se prodejny nachá se zúčastní i sám president republiky
rozhodování uvádí tisk privatizaci Zá zejí na velmi vhodných místech velkých s chotí a poradci Věrou Čáslavskou a
vodů průmyslové automatizace (ZPA) měst celé republiky, jejich hodnota činí Pavlem Tigridem, ale i mnoho výz
Nový Bor, které se dostaly do obtíží po nejméně 20 mil. USD (cca 600 mil. Kčs).
načných osobností našeho kulturní
rozpadu trhů RVUP. Nezávislá konzul Podle znalců Baťa nepomýšlí v ČSFR vy
rábět,
proto
neprojevil
zájem
o
bývalé
ho, politického a vědeckého života.
tační firma Američan Exchange vypra
covala pro podnik za 1,5 mil. Kcs odhad ai srdce firmy, Svit Zlín, ale chce pouze Jsou zváni proto všichni lidé dobré
nabídla ZPA ke koupi do zahraničí. Cenai pomocí prodejen zvýšit odbyt svého vůle aby přijeli — jistě si každý najde
však byla tak vysoká, že odradila všechnyr zboží, se kterým má obtíže.
něco, co ho bude zajímat.
Nejasný zůstává postoj ministerstva k
zájemce. Proto ministerstvo zařadilo>

2. Akademický týden

Děje se to již od loňského roku v okrese Chám, kde 63 mladých lidí z Československá ve věku od 15 do 21 let se učí
stát se např. automechaniky, instalatéry,
elektrikáři, řezníky a dívky se seznamují
s pracemi na moderních šicích strojích,
Ministr hospodářství v bavorské vládě
August Lang na nedávné tiskové konferenci řekl, že mil zvláště leží na srdci, aby
práce lidí z Československa byla v bavorském pohraničí samozřejmostí. Také se
zmínil o jiném cíli celé akce. Sousedská
pomoc v okrese Chám má seznámit mladé lidi z ČSFR se západním „know—
how“, které pak může po návratu vyučenýcl) mladých lidí přispět rozvoji československého hospodářství. Bavorský ministr vidí v mladých lidech také prostředníky sociálního tržního hospodářství,
kteří mohou později ve své vlasti posílit
střední podnikatelskou vrstvu.
Představitel chamské okresní správy
Ernst Girmandl, který byl hlavním iniciátorem celé akce, informoval novináře
o tom, že celá idea se zrodila při rozhovorech s českými politiky na jednom
loňském veletrhu v Plzni. Zmínil se také

o tom, že zpočátku vznikaly byrokratické překážky, kdy se zdálo, ze projekt
nebude uskutečněn. Výsledek po
prvních měsících experimentu dal však
iniciátorům za pravdu. Je více nez prekvapujíci, — jak řekl — ze v mnohých
třídách učňovských škol jsou mladiství z
Československa na prvních místech,
Jedním z předpokladů přijetí na
učňovské místo v chamskem okrese jsou
i určité znalosti němčiny. Zájemci jsou
obvykle zařazovaní na místa, která pro
nedostatek zajmu nemůže pracovni úrad
obsadit německými učni. Mnoho učnu z
Československa bydlí u svých mistrů nebo v jiném soukromí a značný jejich počet dojíždí denně do prace z Čech. Na dobu své výuky dostávají češti učňové od
bavorských úřadů časově omezene povolení k pobytu.
Celá akce ma zatím jediný háček, který
se ještě musí řešit. Diplomy z Bavorska
nejsou ještě v Československu uznávaný,
Presto však je o výuku v Bavorsku velký
zajem. Ještě v tomto roce nastoupí
dalších 60 mladých lidi z ČSFR na
učňovská místa v bavorském pohraničí.
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"Res publics" δ.47/92

ZAMYŠLENÍ KE SVATOŘEČENÍ ANEŽKY PŘEMYSLOVNY

kožná, že mnoho našich lidí bu.de chápat kanonisaci Anežky České
jen jako velkou slavnost pro naši zemi, případně jen pro katolíky v ní
jako uznání jedné z nejvýznamnějších osobností našeho’ středověku.
Ne každý slyšel Pastýřský list Otce kardinála Tomáška k tomuto aktu
a ne každý asi měl otevřené srdce k jeho slovům.
Hodnotu tohoto aktu z hlediska věroučného zvažují povolanější.
Zde předkládám úvahu o významu svatořečení Anežky, jak by jed mohli a
snad i měli pojímat všichni lidé - věřící i nevěřící, dokonce i ti,
kteří neustále chtějí věřícím, svazovat ruce i rozum.
A
»
Kanonisaci Anežky Přemyslovny nelze chápat jako nějakou opožděnou
historickou záležitost. Asi tomu tak melo Výt, že tento akt přichází
až do této doby, do doby tak dlouho^reradostné i kritické. Kutí náš
pohled přes tisíciletí českého křesťanství, až k jeho úsvitu v naší
zemi. A naléhavé nás vede k zamyšlení.
Anežka cako dcero královská mořila být spma královnou, či dokonce
císařovnou - a mluvit tu a tam k poddaným. Její hles ty však asi odu
mřel současně s jejími ušty, «líšto toho zvolila chudobu prostého řehol
ního života, aby se stala samaritánkou poddaných, v sesterském sblížení
s najnižšími společenskými vrstvami - a hlas jejího srdce promlouvá
ořeš seču'i století dodnes ke všem lioem.
i

Svatá Anežka byla věrna Bohu, všem lidem, i své rodné zemi, brala
důsledně evangelium Kristovo a jeho nejvyšši princip lásky k bližnímu.
Zasvětila svůj život úsilí zmírnit bídu chudých a nemocných, zlepšit
trpký osud utiskovaných a diskriminovanýéh. Její dílo bylo vpravdě
průkopnické: zakládání špitálů uprostřed rostoucích nést mělo v té
době nesmírný charitativní význam. Shromáždila ženy a muže ochotné
sloužit nemocným a zbídačelým. Její dílo nemělo v té době ve světě
obdoby·
Anežcinu kanonisaci nelze chápat jako manifestační závěr tisíci
letí křesťanství u nás, ale jako výzvu k důstojnému vstupu do nového
tisíciletí.
V dobách největšího ponížení národa se utíkáme k těm, kteří jsou
nám vzorem. Je to velké dobrodiní pro nás, že v této době vleklého
duchovního i hmotného marasmu se nám připomíná právě vzor sv. Anežky.
Je ale na nás všech, aby duch jejího ockezu se stal tělem. Kanonisaci
se nám oživuje její dílo, které musí být palčivou výzvou našemu svědomí
Procházíme slzavým údolím, které jsme si i sami zasloužili. Svojí vlaž
ností a lhostejností jsme umožnili často oéblu řádit bez omezení. Jak
málo je těch, kteří pozvednou svůj hlas proti týrání bezmocných. Ti
ostatní také říkají, že jdou za Kristem?, nebo že jsou stoupenci demo
kracie? Nic než licoměrnost. Kůže, začněme už konečně odčiňovat tu
tíhu v našem svědomí.
Sv. Anežka se už ve své době stala jakoby patronkou odciňovatelú
zla v našem národě. Je však také patronkou tvůrčích dějinných pohybů,
které energicky a radikálně směřují k lepší budoucnosti.
Ne náhodou náš milovaný kardinál Tomášek při vyhlášení Desetiletí
duchovní obnovy v naší zemi zvolil pro první rok Desetiletí za úkol
SLUŽBU ŽIVOTU a do středu pozornosti zde postavil světici Anežku
Přemyslovnu.
Všichni máme svůj díl povinnosti k tvorbě této duchovní obnovy
v tomto našem vulgárně zmaterializovaném světě, zajímá-li nás, v jakém
ovzduší budou žít naše děti.
NEZÁVISLÉ
INFORMAČNÍ A TAKOVÉ CENTRUM
demokratických iniciativ
$e sídlem v Brní
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- 2 Č?uá ^5 áeátě n®?*10 zápolení s 4ěmi, kteří, nemají ochotu k’oči

stě svého srdce a k očistě naSÍ společnosti. Učme se prozírat dílo
sv. Anežky, dílo narůstční dobra - platné v minulosti, v přítomnosti
i v budoucnosti jako náš úkol.

vtÄ-vSľ* A“?žka .vičěla nejen trpící nedostatkem a nemocemi, ale i ty,
r trpěli nejednotou, rozbrojem, a nepřátelstvím· Její milující
srcce, toužící po sbližování, dokázalo usmiřovat i těžké spory. Snad
aoKáze vnuknout i nim myšlenky k urovnání sporů v naší zemi ke smíření,
K vzájemné úctě ve jménu lidství.
’
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Václav Jiří Vostřet,
předseda Cyrilometodějské ligy ▼ Kanadě,
18 Alntree Court,H8Eilltont0nt.L8K 4R£»Canada.

Hamilton, 7. října 1992.

V t Z V A 0 POMOC PRI ZALOWI MEXDELOVY KATOLICKÉ UNIVERSIT* V BRMjř;
S velkou radostí jsem přijal zprávu z Brna o snaze založit tam Mendelovu katolickou universitu a Že základní místní předpoklady jsou již za
jištěny v areálu augustiniánského Starobrněnského kláštera. Předpokládám,
že bude následovat souhlas církevní a též od Ministerstva školství SR.
Výzva biskupského synodu, zvláštního zaBedání pro Evropu, deklarací
z 15.12.1991, odstavec 5., říká: "...v zeních, teprve nedávno osvoboze
ných od komunismu, se naléhavě projevuje nutnost zřídit katolické univer
sity a školy...” - My, kteří žijeme na západě, víme, že nejméně jednu ka
tolickou universitu by měl mít každý národ. Urychleně se zavádí tak zv.
globální ekonomika, nový světový řád a Je zřejmý pokus o řízení sociálních
vztahů, kulturního vývoje a ovládání smýšlení Jednotlivců i společností,
podle vědecky připravených metod, proto považuji za účinné a nutné, aby
biskupové, jako autority v záležitostech víry a mravů, dostali pomoc od
vědeckých pracovníků kolem katolických universit. Ano, ta potřeba vyniká
zvláště u národů, které byly delší dobu v nesvobodě. Díky Bohu za sněny
bez prolévání krve, ale mnohé křivdy nebyly odčiněny, dosud tam opoměli
oddělit pravdu od lži a některé vedoucí osobnosti si jen ’’převlékly kabá
ty”, aniž by dříve veřejně uznaly minulé ohyby. To pak nevede k národní
obrodě, ale k sociálnímu neklidu, zvýšené zločinnosti, nedůvěře k veřej
ným autoritám a k všeobeoné beznadějnosti., ·

Po minulé hrozbě zničeí lidstva atomlokými z-bran&ni, máme ?>yní dal
ší nebezpečí zneužitím výzkumů parapsychologie a přírodních věd. Dějí se
pokusy o ovlivňování lidského rozumu 1 vůle a zkumavka vědce zatahuje do
pokračování života a jeho genetické podstaty... V Brně působil světozná
mý objevitel genetiky, opat Gregor Jan Mendel. Také v současné a příštích
dobáoh bude nutné, aby z tohoto centra byl proklamován do celého světa
správný křesťanský vědecký směr l Brno považuji za nej vhodnější sídlo
první české katolické university. Je žádoucí, aby byla založena co nej
dříve. Obracím se tímto na Vás s naléhavou prosbou, abyste pomohl(a)
tento úkol uskutečnit.
Václav Jiří Vostřez.

S křesťanským pozdravem

Váš
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