První
soukromý
týdeník
se samizdatovou tradicí
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6 иЛ еЪ> ГосвдарстйннАгоКаз начейсш
Мавнаго КомашваШя вооруженным онлайн
НДЮГГЬРВССШ

yla platidlem v jižních obla
stech Ruska pod vládou bílých generálů Denikina,- Wrangela.
Generálové zřejmě ani nepomysleli, že mezitím už Rusko mělo
demokratický systém v podobě státní Dum^ a republikové zřízřízení. A oni jako by se nechumelilo uz na bankovce je zře
jmé čeho restauraci se snažili obnovit. Patrně je to další
z důvodů, proč se jim proti bolševikům nedařilo.
VH.
Kdo odpoví na tuhle
otázku.. Tyto strašlivé
obrázky malých, dětí v
koncentračních tábore
ch by prý nebyly, nebý-;
u moci v Rusku bolševi
ci. Nedošlo by prý k
hitlerovské vládě a .je
jího nasměrování na SS
SR. Takže vlastně tím,
že bílí generálové ne
zvládli svoji úlohu záIchrance Ruska umožnili
o 20 let později exisI. tenči těchto zločinů
|’na dětech vesměs židov
ské národnosti. Vážení,
‘rná.to souvislost?
VH.
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VSc: Žádost o všeobecnou amnestii pro politické vězně.
Obracím se na Váš vysoce vážený a ctěný úřad ve věci udělení
všeobecné amnestie pro všechny politické vězně a o okamžité zasta
vení pronásledování politických vězňů ve věznicích ministerstva
spravedlnosti.
Vede mne k tomu obava o osud těchto lidí. Lidí, kteří až do
dnešního dne trpní v našich věznicích těžkými treaty k nimž byli
odsouzeni naší justicí většinou za projevy svého přesvědčení, kri
tiku vlády Či vládnoucí strany, nebo za svou náboženskou činnost.
Jejich stav je velmi těžký a jsou pronásledováni vězeňskými dozor
ci i násilnickými spoluvězni. Amnestie jim udělená by byla jistě
rehabilitací práva v naší zemi, což by byl zajisté důkaz o úpřimnosti šlechetných snah o revoluční reformy nevyjímajíc v to ani
právní systém.
0 stavu naší justice a vězeňského systému svědčí, bohužel,
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Vladimír Hajný
Čs.armády č. 34
787 01 Šumperk
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S projevem nejvyšší úcty

NECENZUROVANÉ

právě tragický případ nebohého a nezapomenutelného Pavla Wonky s
Vrchlabí, jehož smrt ve věznici v Hradci Králové,by se měla stát
předmětem podrobného vyšetření všeqh okolností jež způsobily, že
zemřel krásný mladý člověk, který jen poukazoval na ty nedostatky
v právním systému jež byly cizí našim tradicím, našim zvykům, na
šemu životu a jež nám byly násilně vnuceny mnohasettioícovou armá
dou Leonida Iljiče Brežněv< v r.1968.
Na podporu této žádosti o všeobecnou amnestii pro politické
vězně jsem se dne 18.6.1988 zúčastnil čtyřiadvacetihodinové řetě
zové delosvětové hladovky.
Mám naději, Že tento Váš vysoký úřad vyslyší mou Žádost a
poníženou prosbu o amnestii pro politické vězně. Nejen já, ale i
mnozí mí spoluobčané si takového aktu milosti a lásky budou nevý
slovně vážit.

Krize bramborové a jiné
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Moskva trikem
zatáhla Clintona na
“Den vítězství”
Albert L. Weeks
Washington Inquirer, 3. dubna 1995

Prezident Clinton nejdříve prohlásil, že nebude při oslavách na
památku sovětské účasti na spojeneckém vítězství v II. světové válce 9.
května, dva dny po západním Dnu vítězství v Evropě. To mělo sloužit
jako protest proti válce Jelcinova Kremlu proti Čečensku. Mluvčí Bílého
domu řekl, že tradiční průvod sovětského stylu s válečným vybavením na
Rudém náměstí na památku 50. výročí za přítomnosti Clintona by byl
prostě nesnesitelný.
Ale teď se Moskva umírnila a říká, že 9. května nebude žádný vojenský
průvod, nebo alespoň ne takového typu, který by možná Billa Clintona
přivedl do rozpaků. Tedy prezident přece pojede na ruskou oslavu.
Význačné je to, že prezident v Den vítězství v Evropě 7. května,
nenavštíví žádné hlavní město západu.
Západní sdělovací prostředky náležitě popsaly gesto Moskvy jako
“štědrý ústupek Ruska” americké “citlivosti”.
Lákání prezidenta do Moskvy a pryč od pravých oslav Dne vítězství v
Evropě organizace NATO, jasně stálo za úsilí Kremlu. Jelikož jiní
západní vůdcové, pozoruhodně Francie a Británie, již odepřeli pozvání
Moskvy na oslavy v Rusku, pod heslem “Vítězství 95”, ruští oficiálové
dychtivě usilovali a konečně docílili toho, že přijede Clinton.
Ale je v tom všem háček. Existuje přesvědčivý důkaz, že Rusové
fakticky vůbec nezamýšleli pořádat vojenskou přehlídku sovětského
stylu. Red Star (z 24. června 1994), deník ruské obrany oznámil, že na
zvláštní schůzi kolegia Ministerstva obrany v polovině června 1994 bylo
rozhodnuto zrušit vojenskou přehlídku sovětského stylu, ve které by byly
armádní vozy a výzbroj.
V oznámení rozhodnutí, podporovaného občanskými vůdci stálo, že v
přehlídce, pořádané na počest “Vítězství 95” nebudou tanky, vozy s
vojenským personálem, konvenční a raketové dělostřelectvo a jiná
vozidla s koly” z následujících důvodů:
Již nějakou dobu prováděné citlivé archeologické vykopávky na
blízkém místě na Maněžském náměstí, hraničícím s Rudým náměstím, a
četné konstrukce budov nedovolí, aby těžké povozy na kolech projížděly
touto oblastí. Archeologické kopání se snaží objevit zříceninu první
budovy Kremlu, která se datuje o 500 let zpět, což je velice propagovaný
předmět, spojený s nynější vlnou národního cítění.
Noviny, jako Argumenty i fakta a Rossijskie Věsti oznamovaly již
několik let, že silné nevysvětlitelné záchvěvy byly pociťovány uprostřed
hlavního města. Ruští učenci říkají, že otřesy způsobuje buďto zvýšený
provoz obyčejných vozidel a nebo podzemní dráha v Moskvě, nebo což je
spíše pravděpodobné, menší zemětřesení, obzvláště od podzemních
prasklin pod Rudým náměstím. Dunění rachotících těžkých vojenských
vozů by jen zhoršilo potenciálně nebezpečnou situaci, podle ruských
tiskových zpráv o objevení seismografy “tajemných” otřesů, které
zničily budovy po celém ruském hlavním městě.
Vojenské přehlídky starého sovětského stylu na Rudém náměstí v
letech komunistické vlády po roce 1985 byly zrušeny po celém SSSR,
včetně tradičního průvodu na “May Day”, pořádaného v hlavních
městech patnácti sovětských republik. Důvod daný za Gorbačova byl,
že takové přehlídky dělají špatný “politický dojem”. Stejnou smutnou
písničku zpívaly některé noviny o příští výroční oslavě.
Ale podle čerstvých zpráv v ruském tisku zjednodušená verze těch
starých oslav s červenými prapory se bude nicméně pořádat na výročí
toho, čemu Sověti dali jméno “Velká vlastenecká válka”. Noviny
Rudá hvězda naznačily, že oslava památky na Rudém náměstí a
kolem něj při návštěvě Clintona bude trvat 12 hodin. V průvodu
budou pochodovat kolony válečných vysloužilců - Moskvanů a
vojáků, mašírujících husím krokem, nesoucích zbraně, ale “bez
jakékoli výzbroje na kolech” V průvodu budou také předvedeny
prapory a standarty sovětské armády a vlajky a korouhve, ukořistěné
od armády nacistického Německa během čtyřleté sovětské účasti v
šestileté II. světové válce.
Deník ruské komunistické strany Pravda (z 18. března) si hořce
stěžoval na to, že zamýšlená přehlídka bude urážkou “sovětskému
lidu”. Noviny psaly, že očekávaná oslava památky je částí “protileninské kampaně”, představuje vzdání se cizím požadavkům. “Tato
přehlídka bude zbavena všeho,” bručela nespokojeně Pravda, “kromě
jízdních kol.”
Mluvčí Clintonovy administrace neřekl jasně, jak bude americký
prezident “vtažen” do ruské oslavy.

Petr Skála

Nezaměstnanost je oficielně v České republice stále velmi nízká, ale
platy se zastavily na nízké úrovni. Růst platu, pokud byl za dosavadních
5 neokomunistických let vůbec nějaký, plně pohltil růst daní a poplatků.
Vláda stále bohapustě lže o nízké inflaci, prý v rozmezí asi 10% až 20%
ročně. Růst cen v neokomunismu byl však u většiny zboží hromadné
spotřeby kolem 100%, tedy v průměru asi 200% ročně. Nepřetržitý pokles
životní úrovně se zatím nezastavil a v průměru se blíží I /10 ve srovnání s
posledním obdobím komunismu (1989). Klausova vláda neví co si počít.
Bramborová krize v České republice dosáhla v březnu nového vrcholu
když se cena 1 kg brambor vyšplhala v Praze ke 40 Kč. Inflace u brambor
v letošním roce je asi 200%, a stoupá. Brambory jsou dražší nežli
dovážené jižní ovoce a v restauracích se stávají výjimečnou a vysoce
žádanou pochoutkou. Ministr zemědělství Lux, aby byl od této, s ním tak
nebezpečně koketující skutečností, co nejdále se ve stejné době projížděl
po Jižní Africe, zdánlivě, aby prý hledal investory do českého
zpracovatelského průmyslu.
Tak zvaná hospodářská politika české vlády, a její politika vůbec,
nabývá tak v poslední době sarkastických forem. To však není ani
zdaleka všechno a tak zanedlouho se i premiér Klaus odebere daleko za
moře, aby také alespoň na krátkou dobu byl z dosahu lidí ve svém
Absurdistánu. V daleké Americe převezme cenu za "úspěšné” hospodaře
ní se státními penězi. To, aby celá tato satira neskončila příliš fádně.
Dodejme ještě, že to vše se odehrává v období, kdy parlament vyšetřuje
činnost agentů tajné služby a jiných špiclů proti stranám vládní koalice, o
kontrole obyvatelstva tajnou policií ani nemluvě. Věru, tyhle humorné
příběhy z dnešní vládní scény snad i předčí nejgrotesknější hry a povídky
Čechova, Haška nebo Dickense.
O co tu vlastně běží? Nechť každý posoudí sám, počty jsou
jednoduché. - Česká republika má nyní 10 milionů obyvatel, včetně
kojenců. Když hodně, tak za normálních okolností je lidská spotřeba
kolem 3 milionů metrických centů brambor ročně. V úrodném roce se
urodí až 300 metrických centů na hektar. Po patřičném vydělení spotřeby
hektarovým výnosem vyjde, že na pokrytí místní poptávky by stačila
úroda z 10 tisíc hektarů. Tím by se nasytila poptávka, brambory by se
prodávaly jako vždy kolem lKč/za kilo a nemuselo dojít k bramborové
krizi.
10 tisíc hektarů je výměra asi 10 velkých obcí, 10 zemědělských
družstev nebo 100 větších soukromých zemědělců. Ano, produkce 100 až
200 zemědělců zabezpečí za příhodných okolností celému státu produkci
levných brambor. Je to jen jedna desetina výměry jednoho okresu,
kterých je v České republice o něco méně než 100. Vláda premiéra Klause
i s ministrem Luxem není schopna vyřešit ani tuto nejjednodušší otázku.
Klaus a Lux neumí zajistit, aby se na 1/1000 výměry zemědělské půdy
zasázely brambory.
Srozumitelné srovnání je ,na místě. Kdyby měl tuto věc řešit
kterýkoli zahrádkář, a měl k dispozici 100 záhonů, nasázel by na
malou část jednoho z nich brambory, staral by se o ně, a sklizeň by
splnila všechny jeho potřeby. Rozhodně by stačil jen jeden záhon ze
sta pro všechny potřeby, i za hodně špatných podmínek. V praxi to
znamená, že Klaus a Lux s veškerou státní mocí kterou mají k
dispozici, včetně tajné policie, nevědí jak zajistit ani to nejjednodušší.
Jejich veřej-ný postoj k výživě národa a k zemědělcům je dostatečně
známý. Lux se vyžívá v tom, neustále opakuje, jak velmi produktivní
české zemědělství (pod jeho vedením) je a že má velké výhody ve
velkovýrobě. Klaus říká, že zemědělství nebude podporovat, v
rozporu s běžnou praxí ve všech ostatních vyspělých státech. Ministr
hospodářství a obchodu Dlouhý nedávno prohlásil, že oni nemíní
zemědělce rozmazlovat.
Výsledkem neschopnosti těchto výtečníků v ekonomice je tedy
bramborová krize. Něco podobného nikdo ze součastníků nepama
tuje, protože Československo mělo vždycky, naprosto vždycky
dostatek brambor, zvláště pro lidskou spotřebu. V Čechách je zvláště
úrodná půda a podmínky pro brambory a tak i když třeba něčeho byl
nedostatek, brambor býval vždycky nadbytek. Neokomunistický
režim tedy zavedl zem do situaci ve které nebyla po staletí. Nabízí se
srovnání s Ukrajinou třicátých let, kdy tam, v nejúrodnější zemi
Evropy, sovětská hospodářská politika vyvolala hladomor. Nyní se to
samé ohledně brambor stalo jako důsledek hospodářské politiky
Klause a Luxe.
Klaus sám a neokomunistický režim vůbec včetně Havla, Luxe,
Dlouhého a všech jejich poskoků se tedy může pyšnit novou
Klausovou americkou medailí a může oslavovat putování Luxe po
Jižní Africe, velmi daleko od bídy doma, ale jen proto, že jsou všichni
jako on nenapravitelní pokrytci. Bramborová krize totiž není ani
zdaleka první nebo poslední jejich krizí.
Tolik bezdomovců, chudáků a bezprizorných jako dnes nebylo snad
na území České republiky nikdy v několika stoletích. NeokomunisticPokračování na str. 5

WASHINGTON D.C.
ZNAMENÁ NAPROSTÝ KRACH
LIBERALISMU
Patrick Buchanan
Conservative Chronicle, 1. března 1995
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Severní Korea a Japonsko usilují
o normalizaci.
Po třech dnech schůzování v
Pyongyangu v Severní Koreji řekly ■ VARŠAVA, Polsko
strany, které kontrolují vládu Ja
Polsko bylo ignorováno Němec
ponska a Severní Koreje, že budou
kem,
ale bylo ve středu pozváno
naléhat na své vlády, aby znovu
Británii k jejím oslavám 50. výročí
začaly dlouho přerušované debaty
Dne vítězství v Evropě.
o novém navázání diplomatických
Kancelář prezidenta Lecha Wale
styků. Komunistická strana repre
sy oznámila, že Walesa zůstane ve
sentovala Severní Koreu, zatímco
Varšavě. Ministr zahraničí Wladys
Japonsku vládne koalice tří stran.
law Bartoszewski pojede místo pre
Tajemník japonského Kabinetu Ko
zidenta na londýnské ceremonie 7.
zo Igarashi řekl, že jeho vláda vítá května. Zahraniční tajemník Doug
iniciativu a bude záležitost studo las Hurd, který jede do Varšavy na
vat. Představitelé obou vlád řekli, jednodenní návštěvu řekl, že je mu
že rychle zařídí oficielní debaty, a velmi líto, že Walesa nebude moci
že nebudou žádné předchozí pod
přijet.
mínky k těmto debatám. Podle
Zdálo se, že Hurd naráží na
zpráv mají obě strany na obnovení Německo, jehož vláda se rozhodla
harmonických vztahů velký zájem. nepozvat Walesu k hlavním cere
(Z tiskových zpráv)
moniím Dne vítězství v Evropě v
Berlíně 8. května.
■ Severní Korea
“Jsem jist, že Polsko bude vhod
Severní Korea má v zásobě tuny ně reprezentováno při ceremoniích
chemických zbraní. v Londýně i jinde,” řekl Hurd.
Anonymní zdroj v ministerstvu
Když německý kancléř Helmut
obrany Jižní Koreje řekl, že Sever
Kohl nep ozval Walesu na oslavu
ní Korea má uskladněno 1,000 tun
výročí v Berlíně, Walesa oznámil
chemických zbraní, a že může
minulý týden, že místo toho bude
vyrobit 4,500 tun takových zbraní pořádat oslavu památky ve Varša
za rok v době míru, a 12,000 tun v vě. V II. světové válce zahynulo
době války. Má 8 závodů na jejich šest milionů Poláků.
výrobu a vyrábí 13 druhů chemic
kých zbraní. (Intelligence Digest)
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kému režimu Klause trvalo jen 5 let, aby to došlo až takhle daleko.
Neokomunisté, Klaus, Havel, Lux, Dlouhý a jejich spolupracovníci
to vědí. Připravují tak zvaný sociální zákon, který již počítá s tím, že
třetina všeho obyvatelstva žije nebo bude brzy žít pod hranicí bídy.
Tedy znovu jednoduché počty, za pět let jedna třetina obyvatelstva v
bídě. Půjde-li to dále a tito neokomunisté budou nadále u moci, je
možno předpokládat, že další třetina obyvatelstva bude přivedena do
bídy. Hranice' bídy v dnešních podmínkách znamená dvě brambory na
člověka k obědu, nic víc.
Tady již přestává všechen smích. Za vlády Václava Klause
ověnčeného novou americkou medailí, bude-li i nadále v čele vlády, v
dohledné době bude skoro každý občan chudák bez jakékoli možnosti
na zlepšení své situace. Vláda se na to připravuje tím, že pracuje také
na novém trestním zákoně, který jí má dát další pravomoci k
terorizování obyvatelstva a ovládání jej tajnou policií a dalšími
metodami státního teroru.
Nový tiskový zákon má také ještě více omezit svobodu slova a
projevu vůbec, aby se zamezilo všem projevům nespokojenosti.
V průběhu toho všeho nepřetržitá řada různých krizí otřásá denně
základy neokomunistické moci v dnešní České republice. Skandály a
krize kolem tajné policie ještě nejsou u konce, stejně tak jako skandál z
krize s Klausovým šéfem Fondu kupónové privatizace, který ukradl
skoro miliardu korun.
Bramborová krize nejhorší za několik století, kdy se ceny zvýšily v
jednom roce 20x - 40x také pokračuje, stejně tak jako pád do bídy
jedné třetiny veškerého obyvatelstva, také nejhorší za několik
posledních století.
Skandál a krize ve vládní koalici, kvůli užívání teroru tajné policie,
nejhorší v historii dnešní vlády neutichá. Další skandály a krize jsou
na denním pořádku, výčet je nekonečný. Vláda si nemůže dovolit ani
dovážet nedostatkové zboží, protože má negativní bilanci v obchodu
se zahraničím.
Tato vláda neví, že dovoz zboží ze zahraničí je dražší než když se
stejné zboží vyrobí doma. V zemi, kde bylo vždycky dost brambor,
piatky nyní neví, jestli si mohou dovolit dát dětem o jednu bramboru
víc nebo jim ji odtrhnout od úst a nechat ji na zítra. Budoucnost je
úplně beznadějná! Situace tak zraje k opravdové revoluci. Zbídačení
lidé jsou denně vlastní bídou přesvědčováni o tom, že samet byl
podvod dohodnutý k tomu, aby je zahnal do té bídy a utrpení!
Příznačně, Klaus řeší situaci tím, že si jede do Ameriky pro medaili,
Lux tím, že trávil svůj čas bezpečně daleko, v Jižní Americe a Havel
dokonce cestoval 2 týdny v Tichomoří!

R es

14. února - Po 20 letech “samosprávy” nutno přiznat, že tento pokus
naprosto neuspěl, federální město je dnes ve spárech sociálního a
hospodářského chaosu, který v této zemi nenajdete nikde jinde.
To je úvod nové knihy Thomase Edmondse a Raymonda Keatinga:
“DC v číslech a jeho stav zhroucení.” která je nekonečným výčtem
nejchmumějších sociálních ukazatelů.
Úpadek Washingtonu není důsledkem nedostatečných daňových
příjmů. V tom směru je Washington o 60% výš než na př. New York a
osmkrát výš než Los Angeles. V poměru k jednotlivým státům předčí
jeho výdaje na jednoho obyvatele jen Aljaška a je 7x vyšší než v Los
Angeles. Jak slouží D.C. při takovém nadbytku kapitálu svým občanům?
Kniha dokazuje, že je na prvním místě mezi všemi ostatními ve
výdajích na školství. Poměr učitel/student je 1. Přitom jsou žáci při
ústních zkouškách na 4. místě a při matematických písemných testech na
posledním.
Ve zločinnosti vede D.C. nad všemi ostatními státy (s výjimkou
Dallasu). Ale je na prvním místě v počtu vražd a zákeřných zločinů.
Rovněž vede v nákladech na nápravný dozor, v počtu rodin s jedním
rodičem, v kojenecké úmrtnosti a v potratech. Je na prvním místě v
procentu žáků osmých tříd, kteří průměrně ztráví každý den u televize
šest a víc hodin.
Za posledních 35 let klesl počet obyvatel o 25% a každý osmý občan je
na welfare (státní podpoře). Žádný jiný stát se těmto statistikám
nepřibližuje. Takže z toho může každý vidět, jaká je tam situace.
Nedělní New York Times píší o vedení v D.C., že je v rozkladu s
netečnou a neschopnou byrokracií.
Protože za posledních čtyřicet let nemělo město nikdy republikánské
vedení, je jasnou obětí liberalismu. A největší podíl viny za tuto
katastrofu amerického hlavního města, jenž po léta formoval jeho
politické, sociální a morální hodnoty, má Washington Post. Washington
lze bez nadsázky nazvat městem, jež Post vybudoval.
Ale dřív se bude hrát lední hokej v pekle než by se Post ke své vině
přiznal nebo se dokonce omluvil a konzervativci se už nemohou spokojit
jen s obviňováním. Je třeba, aby se zeptali: Chceme dál poslouchat
všechny ty nechutné vtipy a posměšné anekdoty na adresu D.C.? Nebo
chceme z amerického hlavního města udělat znovu to, čím by mělo být?
To poslední je náš plán a předkládáme zde svůj návrh, složený ze dvou
částí.
Uznejte už konečně, že “samospráva” je fiasko a skončete s ní.
Vraťte kontrolu města federálním úřadům. Všechny klíčové funkce ať
jsou obsazeny lidmi jmenovanými prezidentem. Uplatněte znovu pocit
odpovědnosti. Je-li D.C. oblastí katastrofy, má národ právo vinit Bílý
dům. Jeho iniciativa udělat z D.C. zářící město na pahorku by měla
nedozírný dosah. Žádný prezident už by nemohl pokrčit rameny a
poznamenat: mají přece samosprávu” a nad tou zkázou si umýt ruce.
Zachránilo by to D.C.? Zajisté že ne, ale federální převzetí města s
jeho 50.000 veřejných zaměstnanců (nejvyšší počet v celé západní
hemisféře v poměru občan/zaměstnanec) by možná pomohlo, kdyby
chom zavedli další opatření, t.j. “americkou úlevu od daní” D.C. by se
tak stalo Federálním teritoriem. Výměnou za politickou kontrolu
města by bylo obyvatelsvo, čítající 250.000 dospělých občanů a
'obchodních podniků zproštěno všech federálních daní z příjmu.
Co by se stalo? Představte si super-advokáta, který vydělává 10
milionů ročně a žije někde v Potomacu, kterého by zavolal jeho účetní
a řekl mu: “Poslyš, Joe, zrovna mě napadlo, jak bys mohl ušetřit 4
miliony ročně na federálních daních. Jednoduše se přestěhuje do
D.C.” Ceny pozemků, kondominií, domů černé chudiny by vyletěly
vzhůru. Bohatí a ti ještě bohatší by se sem jen hrnuli. Černá a bílá
střední vrstva, žijící na obvodech, by si klestila cestu zpátky. Podniky,
které vyhnala mizerná samospráva a vysoké daně by se draly o
kancelářské místnosti. Došlo by k explozi obyvatelstva stejně jako k
ohromnému zvýšení obratu.
Vyměnili by občané právo volit, za svobodu bez daní? Možná. Došlo by k porušení rovnosti ochrany, kdyby jediné město bylo
zproštěno placení federálních daní z příjmu? Také možná.
Ale protože D.C. je jediný volební obvod, kde nebyli Republikáni,
jistě by se jim vyčetlo, že odměňují tuto zkrachovanou liberální
enklávu imunitou od federálních daní. Ale možná, že by to proměnilo
D.C. v město, na něž by mohli být všichni Američané hrdí. Přece patří
nám všem, nebo snad ne? Je to hlavní město nás všech. A
konzervativci se tam budou moci vrátit.
A jestli se vám zdá, že úplná daňová imunita je příliš silné sousto,
tak co na příklad 50%? To je přece vyloučeno. - OK, OK, OK, má
někdo iinv náDad?

■ Severní Korea

"3věd omí"

komedie a tragédie
Generace, která svým kul
turním AIDS (aroganstvím,
ignoranstvím, drogami, a sex
em) cynicky způsobuje dnešní
společenský chaos a vědomky
či nevědomky připravuje příští
' celosvětové vyvražďování, nám
opravdu bere dech. Při setkání
s těmito nenasytnými požívači
světské slávy po|ní trávy nás
vždycky čeká nové překvapení.
Naposled jsme rozebírali filadelfské klábosení za sto tisíc
dolarů a jednu medaili od auto
ra světoborných dramatů a knih
s tituly jako "O lidskou identi
tu", to jest od současného pre
sidenta západní části rozbité
Československé republiky
Václava Havla. Dnes pohleďme
na zcela jiný příklad této ztra
cené generace našeho věku.
Na světovém elektronickém
jevišti Internetu se nabízí
každodennně tisíce zpráv a dis
kusí ve všech možných jazy
cích. Vyměňuje si zde své du
ševní plody většinou nová ge
nerace, obeznámená s touto
veskrze moderní vymožeností
prostřednictvím svých vyso
kých škol a vědeckých či jiných
ústavů. V československé sku
pině těchto necensurovaných
zpráv a diskusí, kde se píše
většinou anglicky, nás často
překvapuje lehkomyslnost,
povrchnost, otrlost, ba někdy
přímo sprostota účastníků.
Často je také obtížné vyznat se

Úprava důchodů pro vojáky
Okresní rada Vojenského
sdružení rehabilitovaných v Li
toměřicích podala úřadu vlády pro
legislativu (Praha 1, PSČ 117 15,
Vladislavova 4) podnět k doplnění
§ 1, odst. 1 nařízení vlády č. 51/94
Sb. o tři další zákony. V minulosti
byly odnímány nebo zkracovány
důchody vojákům z povolání a jejich

Prof. Dr. Ing. Libor Brom

v tom, kdo je kdo a jaké cíle
vlastně sleduje. Jsou to komu
nističtí Či exkomunističtí agenti,
kteří zde rozkládají morálku?
Anebo je to ta nová "postko
munistická" zlatá mládež, která
se nyní za cizí peníze fláká po
světě? Anebo je to jen plané
povídání upovídaných a pseudovzdělaných ypxhibicionistů?
Nakonec jsem se ze zvědavos
ti obrátil na ‘jednoho z těch
účastníků, jehož příjmení se v
diskusi často vyskytovalo a po
slal mu elektronickou poštou
tento stručný dotaz:
"Toto je velmi soukromá po
známka. Smím se Vás zeptat,
kdo jste? Libor Brom, Professor
Emeritus, University of Den
ver." Čekal jsem obvyklou
stručnou odpověď jako napří
klad: "Mé jméno je Josef No
vák. Jsem asistent na oddělení
sociologie na universitě v Lu
saka, Zambia."
Od neznámého, který byl
zřejmě Čech, dostalo se mi
však obratem po etéru opravdu
neočekávané odpovědi. Tady ji
máte v plném znění a v českém
překladu:
"Odpovědět na Vaši otázku
je velmi nesnadné. Pamatuji si,
kterak jsme s jedním pfítelem
byli na výletě, kde jsme plavali
pod vodou a pak diskutovali o

pozůstalým. Postiženi jsou i vojáci,
kteří bojovali na západě za svobodu
své vlasti. V r. 1945 jich bylo: 1 310
důstojníků a 550 rotmistrů.
Po únoru 1948 byli všichni
propuštěni, většinou soudní cestou.
Tiskopisy, které jsou na organi
začních útvarech na okresech, se
zabývají pouze uplatněním nároků
podle § 2 cit. nařízení vlády, t. j.
jednorázovým přídavkem k dů-

možnostech lidské sebeanalýzy'
"Kdo jsi zeptal se mě. Na tu
to otázku většina lidí odpovídá
seznamem svých vymožeností,
přání, koníčků, atd., tojest růz
nými označeními, ale velmi má
lo lidí může přijít se stručným
popisem své existence. Mys
lím, že k opravdivé odpovědi by
bylo možno přistoupit následu
jícím logaritmem ’.
’Udělejte snímek vesmíru v
přítomném čase a nazvete jej
*A *. Potom udělejte jiný sní
mek vesmíru v přítomném čase
a nazvete jej *B*. Rozdíl mezi
”A'a *B* bude definicí Vaší
. i
existence.
"Zřejmě nikdo z nás však ne
ní schopen udělat takové sním
ky, takže tato metodá analýzy
je neplatná. Nejblíže k definici
sebe sama se můžeme dostat
cestou nějaké analýzy sebe sa
ma. Avšak - jak právě fysikové
říkají, že studím určitých zá
kladních částic je nemožné, po
něvadž pouhým jejich pozoro
váním porušujeme jejich cho
vání - tak také sebeanalýza při
náší nesprávné výsledky.
"Ale všechno není ještě ztra
ceno. Je možno zeptat se něja
kého vnějšího pozorovatele,
aby udělal tuto analýzu pro
nás. Na příklad, mohl byste
vnějšího pozorovatele požádat,
aby posoudil úryvek z Vašeho
"bytí" rozborem toho, co nutí
chodu a nikoli částkami důchodů
dle odst. 1, § 1. Je třeba žádat i
o zadržené částky důchodů, neboť
to, o co není žádáno, není vyplaceno.
JUDr. Karel Pancner

Takové je tedy nitro dnešní
ztracené generace.
Generace umluvené, plytké,
rádoby učené, cynické a po
hanské.
Generace, která si je žalostně
vědoma marnosti svého vez
dejšího tápání a neodvratně blí
žícího se absolutního konce své

existence.
Generace, pro kterou není
Boha ani osobní věčnosti.
Generace, které je nakonec
souzeno obrátit se v prach a
posloužit zemi již jen jako kou
sek rozkládající se hmoty - hnojivo.
'
Denver, Colorado 1994

V Československu ing. Brom
pracoval ve vnitřním a zahrani
čním obchodu a při plánování
výzkumu, vývoje a normalisace
stavby říčních plavidel.
Od roku 1958 jako pedagog
ve Spojených státech, prof.
Brom sloužil ve vedení četných
státních, oblastních a národnich organizací, byl zvolen
čestným členem akademic
kých organizací Phi Beta Kap
pa, Omicron Delta Kappa, Dob
ro Slovo a Slava, jmenován
American by Choise v Koloradu, odměněn národní medailí
Americanism a zařazen do kniž
nic Kdo je kdo v Americe a Kdo
je kdo ve světě. V Knize vyso
kých škol, vydané nakladatel
stvím Ballantine Books v New
Yorku (1984), dr. Brom je uve-

den jako nejlepší profesor Den
verské university.
Původem z ostravské podni
katelské rodiny, vězněné jak
nacisty, tak komunisty, prof.
Brom věnoval podstatnou část
svého života upevnění americ
ké demokracie a obnovení československé samostatnosti.
Byl činný v národnostní sekci
Republikánské strany USA,
zvolen do jejího celoamerického
výkonného výboru a sloužil ja
ko místopředseda Komise pro
lidská práva. Ve Třetím česko
slovenském odboji prof. Brom
byl zvolen hlavou Světové re
presentace československého
exilu. České světové unie a Ko
menského světové rady, uve
řejnil přes tisíc článků a vydal
osm českých knih.

Náš dlouholetý dopisovatel
Prof. Dr. taj.

Libor Brom
(*17.12.1223)

nejlepší profesor
Denverské university
Libor Brom je Professor Eme
ritus a ředitel studií ruské obla
sti (ekonomiky, zeměpisu, slo
váckých jazyků a literatur,
mezinárodních vztahů, dějin a
politické vědy) na Denverské
universitě ve Spojených stá
tech. Je autorem a spoluauto
rem čtrnácti knih a velkého
množství studií v oblasti slo
vanské kultury a sovětské civilisace. Kromě toho přednášel o
mezinárodních otázkách na čet
ných vzdělávacích ústavech a
veřejných shromážděních. Pů
sobil na třech světadílech a
často na radiu a televisi.
Dr. Brom obdržel vzdělání na
Českém učení technickém a
Karlově universitě v Praze a
pak na vysokých školách v Koloradu a Kalifornii.

Pět lét co zemřel
Letos v říjnu uplynulo již pět let
od smrti Antonína Novotného,
vězně komunismu. Pocházel z Nučic, později se přestěhoval do Uhlíř
ských Janovic, kde vlastnil hos
podu, pak se zabýval prodejem
dobytka, ale komunisté si lidi
vyhledávali a sledovali. Byl zatčen,
odsouzen a dopraven na Jáchy

movsko, kde pracoval za tvrdých
podmínek. Však se na jeho zdraví
také jáchymovská nemoc podepsala. Dlouho s ní zápasil, ale marně.
Tonda Novotný dovedl být kama
rádem a zůstal věrný Posázaví. I na
lágrech spojoval lidi z tohoto kraje:
Míla Fořt ze Šternberka, Pepík
Pivoňka z Ledečka, Věra Protiva
z Rat<y, Láďa Jirásek z Uhlířských
Janovic a další se s ním scházeli

snad denně a čekali, až jim slunko
svobody opět zasvítí. Dočkali se
všichni, ale žel, pobyt mnohých byl
na svobodě krátký. Ti, kteří zůstali,
vděčně vzpomínají ... Zanechal tu
zármutek v srdcích nejbližších a
mnohé nesplněné sny.
jsk

”V.-rni zůstali”
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Inferno umluvené' generace:

pozorovaného (tojest Vás) ke
smíchu, tojest definovat u po
zorovaného smysl pro humor.
Jestliže se někdy o to pokusí
te, pak seznáte, že je to ne
poddajný problém.
"Krátce - abych odpověděl
na Vaši otázku - já nevím, kdo
já jsem."

věstník 9/a

Rymanow rabi Mendla
Každý, kdo k proniknutí z Krako
va do hloubi Haliče nezvolí meziná
rodní tah E 40 Kraków - Tamów Rzeszów - Przemyšl, ale klikatější,
zato nepoměrné půvabnější "osmadcvadesátku" lemující bieszczadský ma
siv, narazí na jedno z nejposvát
nějších poutních míst někdejší *chasidské říše*. Na půli cesty mezi
oběma póly polských naftových polí,
tzn. Gomulkovým rodištěm Krosnem
a Sanokem, známým svým úchvat
ným skanzenem, se nachází Ryma
now - dávné působiště dvou legen
dárních cadiků, významných pilířů
polského hnutí "zbožných*. Vynikl
zejména ten starší, žák známého
Šmelka z Nyklšporka (moravského
Mikulova) a Elímelecha z Liženska
(polský Ležajsk), Menachem Mendel
z Rymanowa neboli Rymanover rebc.
Svého nástupce nalezl v neobyčejně
oddaném a bystrém strážci tepla a
pořádku ve svaté Mendelově domác
nosti, Cvi Heršovi, jenž si ponechal
přízvisko "Sluha* i v době, kdy už byl
rymanowským cadikem.
Datum narození rabi Menachema
Mendela není známo; z uvedeného
však plyne, že byl "duchovním vnu
kem* Velkého magida čili pravnukem
samotného Bešta. Čtenáři Langrovy
svérázné sbírky legend Devét bran se
s ním mohou setkat pouze jednou,
coby asistentem zdánlivě nepochopi
telného, ve skutečnosti však jasno
zřivého činu liženského rebeho, který
mu u slavnostní tabule zvrhne^polévku do klína právě v okamžiku, kdy
císař Josef namáčí ve Vídni pero,
aby podepsal edikt o povinném rukování mladých Židů. V tom oka
mžiku se na vládní dokument zvrhne
kalamář a císař, vida v tom zlé zna
mení, od svých záměrů upouští.
Buber jej líčí především jako osob
nost s mimořádnými organizačními
schopnostmi. Mendel akcentoval
modlitební, soudní a správní službu
obci, v nichž předčil většinu cadiků
své generace a získal si hluboký

respekt i v řadách křesťanských
spoluobčanů v Rymanowě a okolí.
Mudrcký stolec slovutného kabalisty,
léčitelské, vizionářské aj. pietistické
praktiky chápal spíše jako svůj "ve
dlejší úvazek* a věnoval se jun v ústraní. Je ironií osudu, že právě ten
to neobyčejně střízlivý a racionální
světec se stal obětí magie "spoutané*
o sto let dříve samým Baal Šem Tovem. Spolu s lublínským Jasnovidcem
a Kazatelem z Kožnice pochopili Na
poleonovo tažení Polskem jako po

své výroky. Zdánlivě skandální výběr
poplatků za poradenskou pomoc mu
nikdo nezazlíval; rabi jej chápal a
praktikoval pouze jako přerozdělová
ní prostředků ve prospěch zaostáva
jících sfér života obce.
Po jeho skonu v roce 1846 význam
Rymanowa jako duchovního centra
výrazně upadá. Z lubiínského kraje a
Malopolska proniká do obce haskala
a na přelomu století zachvacuje měs
tečko sionistická horečka. Přesto zde
ještě v roce 1921 žilo 40 % Židů z

Syrugóp v Rymanowi («oučasný «**)

kyn k spirituálnímu boji za ukrácení
předmesiášského období skrze ra
zantní duchovní úder vůči Gogovi
(Ez38:2) - mocnosti sdružující vše
chny síly nepřátelské Bohu. Ve svých
kabalistických postupech však údajně
dospěli do fáze čarování a během
jednoho roku (1814 -1815) jej všich
ni zaplatili životem.
Plných dvanáct let po smrti svá
tého rebeho Mendela musel Cvi Herš
- Sluha studovat, než byl uznán jako
důstojný nástupce svého učitele. Jeho
projevy imponovaly svou hlubokomyslností a prostotou zároveň. Považo
val se za pouhou hlásnou troubu
Všemohoucího a z tohoto titulu se
zříkal veškerých autorských práv na

3 500 obyvatel. Hitlerova část "pou
ze* vyhnali do sovětské okupační sfé
ry, mládence si však zachovali pro
nucené práce na krakovském před
městí Plaszów. Zbytek nastoupil
transport přímo do Belžcfc Po všem
živém neárij^kém se slehla zem;
chasidský genius loci však zůstal.
Spatřit ruinu rymanovské synagógy
je ohromující pro kunsthistorika, ale
i pro každého, kdo ctí dílo předků.
Na několika místech, kde zubu času
pomohl zvědavý vandalismus, lze ma
sivním zdivém prolézt dovnitř. Kla
sická aškenázská synagóga s podla
hou v suterénní výši (viz Žalm 130:
Z hlubin bezedných té volám, Hospo
dine...) a řečništěm (bimou) upro-
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střed, vymezeném čtyřmi zdobenými
podpěrnými sloupy. Pro shlédnutí
úchvatné galerie nástěnných maleb je
však nutno najít bezpečné stanoviště.
Tato synagóga totiž slouží též jako
výhoduá skládka. K dovršení jejího
znesvěcení tu schází už jen uhynulé
vepřové, jinak tu lze najít opravdu
všechnu špínu světa. Na stěny je vi
dět dobře; klasické přítmí modliteb
ny rozptyluje světlo vnikající z větší
části provalenou střechou. Četným
freskám s bohatě rámovanými mod
litbami a biblickými výroky obklope
nými barevnými obrazy lvů, jelenů,
stromů a ptactva vévodí výjev nad
bývalým vchodem: autorova poněkud
rousseauovská ruka zobrazila Zeď
nářků v Jeruzalémě. Dílko je to
úchvatně disproporcionální; malíř
vystačil s asi pěti řadami kvádrů,
z nichž každý alespoň dvakrát převy
šuje postavičku modlitebníka.
Žalostný stav starobylého Mendelova štiblu mrzí rymanowské pou
ze potud, že při své dosti centrální
poloze kazí dojem z průchodu přes
malebné náměstí. Bohužel ani zá
stupů evropských a zámořských chasidských komunit, kteří si tu "podá
vají dveře", se zatím k záchranným
akcím příliš nemají. Po příjezdu z
Krakowa autokarem, popříp. v kolo
ně taxiků (180 km !!) směřují z návsi
polním úvozem k akátovému buši na
pahorku. Ten dle Burcharda (1990)
skrývá až 200 náhrobků, ověření je
však zhola nemožné. Ani to však
vousáče v černých kaftanech netrápí.
Přijíždějí prostát dlouhé hodiny v
soustředěné modlitbě u nově omítnu
tého ohelu rymanowských cadiků.
Rozdováděná rymanowská mládež
s úžasem přihlíží, ale neobtěžuje,
nýbrž horlivě plní posunky či láma
nou polštinou naznačené potřeby
znavených modlitebníků. Náročnější
servis pak zajišťují sami rodiče, zpra
vidla bez nároku na odměnu. Ne,
nevěřím, že by mé tušení Šchiny bylo
přeludem. Nenechá si přece ujít tuto
oázu vzájemného respektu v různos
ti, jímž jsou ony prazvláštní scény
prodchnuty.
Ano, v Rymanowě lze i dnes pocí
tit závany zlatého věku polského
Židovstva.
Ladislav Mertl

PŘED PADESÁTI LETY
L ttií W3 byto v Terezini 45.635 ži
dovských vězňů.
4. září oznámil terezínský. denní rozkaz,
že k “pracovnímu nasazení* bude vypraven
transport 5.000 osob. Téhož dne žádala ústředna koncentračních táborů oevětimskou
komandaturu o vysvětlení, proč z 25.000
vězněných Židů je pouze 3381 práceschopných, a informovala o úmyslu přesunout
židovské pracovní síly do zbrojních podniků
v říši.
6. září odjely z Terezína dva transporty
s 5.007 vězni. Téměř všichni byli do Terezína
dopraveni protektorátními transporty - jen
127 bylo z Německa, 92 z Rakouska a 11 z
Holandska. Dětí do 15 let bylo 256, jednomu
nebyly ani dva mésíce.
Téhož dne převzal Rudolf Höes opit funk
ci komandanta Osvětimi.
7. září z Terezína uprchl Werner Scharf a
vrátil se do Berlína, odkud odeslal stovkám
Židů a židovských “milenců“ dopisy, v kterých
vylíčil terezínské poměry a žádal pro vězně o
pomoc potravinovými balíčky.
8. září vznikl v Birkenau - v úseku BDb rodinný tábor z vězňů obou terezínských
transportů, kteří při příjezdu do Osvětimi
neprošli selekcí, jak bylo tehdy u židovských
transportů obvyklé.
9. září táborový komandant Burger žádal,
aby napřížtč byli do zvláštního četnického
oddílu v Terezíně vysláni pouze četníci, kuří
tam dosud nesloužili. Obával se obnovení
jejich dřívějších kontaktů s vězni
13. září Eva Roub fíková zapsala do svého
terezínského deníku: Itálie kapitulovala—
Přirazeni koluji nejpoplaínijSí povisa a nála
da v ghettu je taková, jako bychom pHStí týden
milí jet domů. Jen transporty tlumí trochu tuto
náladu.
14. září přijel z Westerborgu do BergenBelsenu transport 305 “privilegovaných* ho
landských Židů, který byl původně určen pro

Terezín, ale pro jeho “přeplněnost* změnil
trasu. Teprve po odchodu prosincových trans
portů z Terezína byli tito holandští Židé

přemístěni do terezínského ghetta.
17. září byt vyhlášen rozsudek nad vedou
cím židovské bezpečnosti v Terezíně K.Loewensteincm, který byl odsouzen na tři měsíce
do táborového vězení “pro zneužití úřední
moci a pro zpronevěru*.
17. září je datována dopisnice, kterou Leo
Janowitz poslal z terezínského rodinného
tábora v Birkenau do Ženevy. Oznamuje, že
spolu s manželkou a řadou přátel, mezi nimi
i Fredy Húschem, přesídlili do Birkenau,
kde se buduje nový tábor. Věřil, že po zkuše
nostech získaných při spolupráci s Jakobem
Edelsteinem v Terezíně bude moci být i zde
užitečný.
19. září zaznamenal Egon Redlich, že je
zakázáno mluvit s vězni, kteří byli přemístěni
do izolovaného úseku Terezína k bialystockým dětem jako vedoucí, vychovatelé a zdra
votníci: Tak chodí nikdy příbuzní lichto lidí a

naslouchají naproti ditskímu domovu- Matka
styä svou dceru . Vzdálenost není velká a ony
se dívají, dívají se jedna na druhou.
XL září sdělilo vrchní velitelství wehrmach
tu ministerstvu zahraničí, že Hitler nařídil,
aby deportaci dánských Židů zabezpečil říšský
vůdce SS, který do Dánska vyšle dva policejní

prapory.
23. září se říšský ministr zahraničí Ri
bbentrop písemně ptal Hitlera, zda má být
deportace dánských Židů uskutečněna i přes
to, že se německý zplnomocněnec v Kodani
obával zhoršení politické situace v Dánsku podle zplnomocněna by mohlo dojít k nepo
kojům i ke generální stávce, případně i k ab
dikaci krále.
28. září sdělil papežský nuncius v Berlíně
Orsenigo do Vatikánu, že mu byla rezolutně
odmítnuta žádost o návštěvu Terezína a že i
jeho cesta do protektorátu byla prohlášena za
nežádoucí.
28. září odjel z Osvětimi transport 600
židovských vězňů do Mauthausenu. Byl to
první případ, kdy odtud odjel židovský trans
port “na západ*.
28. září do Kodaně došel Hitlerův rozkaz
urychleně uskutečnit plánované protižidovské
akce. Téhož dne pracovník německého vysla
nectví Ferdinand Georg Duckwitz varoval
dánské odbojové hnutí. Rabín Melchior vyz
val návštěvníky kodaňské synagógy k okam
žitému útěku.
30. září ohlásil šéf konantračních táborů
Oswald Pohl Himmlerovi, že se v konant
račních táborech snížila úmrtnost V Osvětimi
byla ve skutečnosti snížena za pomoci plyno
vých komor. Smrt nemocných a vyčerpaných
vězňů, kteří neprošli selekcí uvnitř tábora,
byla registrována jako “propuštění z tábora*,
připravil M.K.

VIKTOR FEUERLICHT - 75 LET
Rodák z Chustu na Podkarpatské Rusi,
student ješivy, vězeň sibiřských gulagů, voják
Svobodovy armády, dlouholetý pracovník
kultového oddělení pražské židovské oba,
vrchní kantor Staronové synagógy a vždy a
především skromný, obětavý a dobrý člověk,
pan Zbv bbn MoSb - Viktor Feuerucht se
26. srpna dožil sedmdesáti pěti let Má velkou
zásluhu na tom, že se v Praze udržel židovský
život v pravém smyslu tohoto slova. Byl a je
příkladem člověka, u kterého nenacházíme
rozpor mezi slovy a skutky. A jako u každé
skutečné osobnosti se i u něho setkáváme
s tím podstatným - s náročností vůči sobě a
s pochopením a tolerancí vzhledem k druhým.
Nepřál si, aby se jeho jubileum připomínalo
v našem časopise. Ale pro jednou, výjimečně,
si dovolujeme jeho přání nerespektovat
Cháme mu poděkovat za to mnohé, co pro
nás všechny vykonal a vyjádřit mu svoji úctu
a vděčnost A těm, kteří by se chtěli připo
jit, malé doporučení. Přijďte se občas do Sta
ronové synagógy pomodlit. To bude pro je
jího vrchního kantora to nejlepší blahopřání,
redakce

