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Protože společnost FIN N E X P raha je solidní obchodník, nemůže nic garantovat. Z praxe víme, že dosahujeme na spravova
ných portfoliích meziročního kapitálového výnosu IS % -40 % i více. Přestože IPPDA byl zahájen teprver před šesti m ést,
můžeme po důkladné kalkulaci zisků našich účastníků určit průměrný hrubý kapitálový vynos účastníka IPPDA za rok I ‘>96
který činí 45,57 %. Po odečtení provize FIN N E X U činí čistý, průměrný kapitálový vynos 36,97 %.

11. Jaké dáváte garance?

V Šumperku, dne 28. únor:-. 1993

Vážený

FINNEX Pruhu
Finnex Pn ha spol. s r.o.
Rybná č. 1.4 - burzovní palác
110 05 P r a h •
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V"c: Výpov*rí smlouvy o správ* portfolia cenných papírů.

Dávám v.ýpov*á smlouvy o správ* portfolií cenn, ch papírů,
kterou jsem uzavřel s Vaší společností cíne 18,2.1997« Žádám o
předání tohoto portfoliu v pen*žní form* po uplynutí výpověd
ní l ilu ty o

K tomuto rozhodnutí jsem dosp*l na základ* výsledků roč

ní správy mého portfolia Vaší společností i když jsem si v*dom souČHsnch potíží na Českém kapitálovém trhu. Nicmén* mu
sím konstatovat, že dne 2,4.1997 mé portfolio bylo ve výši 43.310,- , přirazen*, že po odečtení poplatků z*. prodej cen
ných. papírů mi v té dob" na účtu dne '.4.1997 zbylo 39.794,-KČ. Budiž. Jaké vŠf-k bylo mé překvapení, když mi bylo v únoru

1998 sdíleno, Že m:S portfolio má k 31.12.1997 výši 36.942 ,-Kč.

Navíc s přívodním dopisem, podepsaným ředitelem Michalem Bočá-

nkem v n*mž se praví, že 3e v rámci IPPDA podařilo dcsáhhout
zhodnocení vývuzn* převyšující míru úrokových sazeb. Co k tomu

dodat, čísla mluví sumy za seče, miste 10ř’ plus, musím konsta
tovat, že v mém případ* to d*lá 6% minus. A to nemluvím o tom,
že ve Vaší brožuře jste uváděli výnos 36% v r.1996 a podle sdě

lení při náboru v Americké ulici jsem byl ubezpečován o 20% na

výšení .
Revokuji Váš pozdrav k Vánocům, zu který mimochodem deku
ji,

.Is bohužel Vás v tom musím nee’hat osamoceny.

Vladimír Hajný
rod.č. 390411/953
ČSA 34
787 01 Šumperk

Přejímací protokol
příloha ke smlouvě o správě portfolia číslo: 500150
jméno/název:
adresa/sídlo:
tel./fax.:
rodné číslo/IČO:

Hajný Vladimír
ČS. armády 34, 787 01, Šumperk
č. účtu SCP: 100014445603

390411953

*reg.číslo RM-S:
* vyplnit, jen pokud je klient zaregistrován na RM-S

1. Seznam cenných papírů navržených klientem do portfolia viz. ,,Předávací protokol".

2. Seznam cenných papírů přijatých do portfolia.
ISIN

Název

počet ks

ocenění

kurz

0,00

Ocenění celkem:

0.00

3. Peněžní prostředky vložené do portfolia

............................................... Kč

slovy:

4. Peněžní prostředky vložené do portfolia, které vznikly prodejem nepřijatých cenných papírů.
datum

ISIN

20.2.1997 CS0005002864
20.2.1997 CS0008441952
20.2.1997 CS0005002765
20.2.1997 CZ0005094151
20.2.1997 CS0008418067
20.2.1997 CZ0005088955
20.2.1997 CZ0005100651
20.2.1997 CZ0005097550
20.2.1997 CS0008414850
20.2.1997 CZ0005092858
20.2.1997 CZ0005076653
20.2.1997 CS0005041250
20.2.1997 CZ0009061354
20.2.1997 CS0005018456
20.2.1997 CS0005010552
20.2.1997 CZ0005094755
20.2.1997 CZ0005087650
21.2.1997 CS0005002864
21.2.1997 CZ0005093757

název

| počet ks

Aero
Čez
ČKD Praha hol.
ČKD trakce

1
3
3
9
3
6
19
3
3
3
6
25
4
3
O

Finop holding
Jitka Jind.Hradec
OKD
Olšanské pap.
Sklo Union Tepl.,
Spolek chem.hut.
Svit
Škoda Plzeň
Šumper.pr.vod.sp.
Tatra
Třinecké želez.
Válcovny plechu
Vlnap
Aero
ČKD obchod.služ.

3
10
2
9

kurz

93,10
1220,00
836,00
113,00
125,70
95,05
163,00
110,00
142,10
140,00
57,01
1095,00
115,00
140,00
146,79
240,00
60,40
93,10
29,33

celkem | poplatky | volné peníze
93,10
3660,00
2508,00
1017,00
377,10
570,30
3097,00
330,00
426,30
420,00
342,06
27375,00
460,00
420,00
440,37
720,00
604,00
186,20
263,97

161,37
180,39
186,03
165,07
162,51
163,28
173,39
162,32
162,71
162,68
162,37
534,17
162,84
162,68
162,76
163,88
163,42
161,74
162,06

-68,27
3479,61
2321,97
851,93
214,59
407,02
2923,61
167,68
263,59
257,32
179,69
26840,83
297,16
257,32
4 / / ,O 1

556,12
440,58
24,46
101,91

!/ ’*7v

Částka celkem:

39794,73

5. Vklad do portfolia

39794,73
39794,73

Vklad podle bodu 4. tohoto protokolu
VKLAD DO PORTFOLIA:
V Praze, dne: 2.4.1997

* •

podpis makléře
í^HAHA

"Res public?:” č.39/98

ONfiX Praha spol. s r.o.
.<> 05 Praha 1, Rybná 14
burzovní palác

0

Když jsem s& ned'vnc zaposlouchal do pravidelných rad vysílaných na sta
nici Svobodná Evropa v pravidelném okénku reservovaném pro makléře Finnexu,
zdály se mi jejich rady pro posluchače velmi cenné, ostatn" tak jako v té
povedené brožurce IPPDA, kdy výnos pana Nováka dosáhl od 9.1»~3«9» = 69,90%.
Kdyby to Vk fungovalo i v praxi, teorie ivbudování socialismu nám šla OK.VH

Dohoda o skončení platnosti Smlouvy o správě portfolia cenných papíru

1. klient
Hajný Vladimír

Cs. Armády 34
787 01 Šumperk

RČ: 390411953
Č.ůčtu SCP: 100014445603
dále jen klient)

a
2. správce
s r.o.
obchodník s cennými papíry
Rybná 14
1 10 05 Praha 1
(dále jen společnost)
FINNEX Praha, spol.

se dohodli na základě písemné žádosti klienta ze dne 28.2.1998 na skončení platnosti
Smlouvy o správě portfolia cenných papírů uzavřené dne 18.2.1997 (dále jen „smlouva“) a to
ke dni 1.7.1998. Tímto dnem končí mezi oběma smluvními stranami smluvní vztah IPPDA.

Společnost klientovi ve smyslu čl. IV. ost. 3 písm. b) smlouvy vyplácí 39.739,46- Kč
(TřicetdevěttisícsedmsettncetdevětKč)46/100 v hotovosti na přepážce společnosti .Tato
částka představuje celkovou hodnotu portfolia klienta, které je ke dni skončení platnosti
smlouvy tvořeno volnými finančními prostředky.
Vyplacením částky uvedené v předchozím odstavci jsou veškeré vzájemné závazky
obou smluvních stran IPPDA vyrovnány.

V Praze dne 29.června 1998

společnost

íi-^cX Praha spo..
...
■o 05 Praha 1, Hybná i ’
burzovní palác

b) Neprodlené vypracování a přijeti federální ústavy
ČSFR, která by byla zárukou korespondence všech
následně přijímaných zákonů ve smy slu bodu 3 pro
gramu Konfederace.

Slovy nadpisu konči článek v časopise "MUKL" čís.
2/0998, který vydává "Světové sdruženi bývalých čs.
politických vězňů" se sídlem ve Švýcarsku. Článek ci
tuje "Některé ze stále aktuálních požadavků Konfedera
ce politických vězňů, obsazených v rezoluci ze dne 15.
září 1990 a slavnostně proklamovaných na pracovní
schůzce zástupců poboček v Praze i. Žitné ulici 47."
Nekrácený text článku zní:
V úvodu rezoluce čteme:
Konfederace politických vězňů Československa po

soudila situaci státu jako nebezpečnou pro budoucnost
svobody obyv atclstva a rozhodla se s odkazem na mi
nulost svých mrtvých i živých členů postavit se na její
obranu.
Vědoma si kreditu postoupeného jí oběťmi popráš e
ných, umučených a zákeřně zavražděných, přebírá
Konfederace odpovědnost za to, že všechny tyto oběti
a utrpení statisíců nevinných oběti komunistického te
roru nebyly zbytečné a vyhlašuje program, o jehož
uskutečnění bude usilovat se všemi čestnými občany
našeho státu:
1. Totální debolševizaci státní moci odstranění všech
tajných mocenských skupin a společností, otevření
politiky a její postavení pod veřejnou kontrolu oby
vatelstva.
2. Obnovení spravedlnosti potrestáním členů komuni
stické organizace, kteři jsou vinni utrpením lidí a

současným stavem státu. Ve smyslu právních doku
mentů OSN považovat zločiny proti lidskosti za nepromlčitelné.
3. Obnovení občanské pospolitosti a soudržnosti náro
dů ve svobodném, demokratickém celistvém a svr
chovaném státu.

K zamyšlení:
"NASLOUCHEJ ZVUKŮM TICHA."
(Paul Simon)

Každý den Jste obklopeni spoustou zvuků a hluků.
Nebylo by proto špatné, kdybyste občas vypnuli tele
vizi i rádio, odložili knihu, zavřeli oči a byli Jedno
duše chvíli zticha. Zklidněte se, přestaňte na cokoliv
myslet a zaposlouchejte se do ticha ve vašem nitru.
Tímto způsobem můžete po neklidném dni načerpat
novou silu a obnovit pokoj v duši.

Za účelem realizace uvedeného programu schůze
pověřuje hlavní výbor Konfederace politických věz
ňů:
1) Navázáním styků s občany a jejich organizacemi
mimo Konfederaci za účelem společného postupu.
2) Vy pracováním opatření, jimiž by’ bylo možné spo
lečně čelit snahám komunistů a jejich spolupracov
níků využít nadcházející politické krize k obnovení
totalitního režimu.
3) Svolat valnou hromadu Konfederace k projednání
uložených opatření a k jejich schválení.
4) Zahájit jednání o uznání protikomunistického odbo
je jako 3. Národního odboje zákonnou formou.

K uskutečnění 1. bodu svého programu bude Kon
federace především usilovat o:
a) objasnění pozadí a cílů politického převratu v lis
topadu 1989 jakož i osob na něm zúčastněných.
b) zveřejněni dohod a podmínek předání a převzetí po
litické moci v našem státě v roce 1989,
c) ustavení nezávislé občanské komise ke kontrole pl
nění těchto dohod ze strany všech interesentů,
d) rozkrytí všech konspirativních struktur a jejich va
zeb k současné politické reprezentaci státu včetně
vazeb osobních, skupinových a mezinárodních.
e) předání úplného seznamu agentů a konfidentů StB
a KGB ústředí Konfederace a ve spolupráci s Gene
rální prokuraturou ČSFR jejich odstranění z veřej

Potud některé ze stěžejních bodů zmíněné rezoluce
z 15. září 1990.

ného a politického života země.

K uskutečnění 2. bodu svého programu bude Kon
federace usilovat především o:
a) bezpodmínečný zákaz všech organizací, společností
a skupin, usilujících o diktaturu v jakékoli podobě,
či usilujících o likvidaci, pronásledování nebo teror
proti obyvatelstvu.
b) konfiskaci veškerého majetku těchto organizaci a
konfiskaci osobního majetku těch jejich členů a
funkcionářů, kteří ho nabyli prokazatelně v důsled
ku svého mocenského postavení,
c) zákaz veškeré veřejné a politické činnosti všem
zkompromitovaným funkcionářům komunistické organizace a jejich tajných spolupracovníků od roku
1945 na dobu nejméně 10 let,
d) zvýšení daní všem zkompromitovaným funkcioná
řům komunistické organizace od roku 1945 o 50 %,
nejvýše však k hranicím životního minima včetně
jejich důchodů k úhradě škod, které způsobili státu
a jejich občanům.
e) objasněni neůstavního puče v roce 1948 a zveřejně
ní průkaznosti teroristické vlády komunistů, vyúsťu
jící v morální, hospodářskou, intelektuální a kulturní
destrukci státu,
f) zveřejnění organizace, metod a prostředků použi
tých komunistickou organizací k fyzické a mentální
genocidě proti obyvatelstvu.
K uskutečněni 3. bodu svého programu bude Kon
federace usilovat především o:
a) Vytvoření jednotného sdružení v šech čestných obča
nů státu, jejich organizaci, uskupeni a politických
stran, ochotných a způsobilých k napomáhání cílům
Konfederace.

(Z knihy: Využit každý den)

14

Komentář: Čtenář se právem táže, co bylo z těchto
spravedlivých požadavků za celých osm let splněno.
Redakce
(Převzato z časopisu MUKL č. 2/1998)

republice by měla být v popředí našeho zájmu i veške
rého našeho snaženi. V tom byl smysl našeho boje v
padesátých letech, a nemělo by tomu být jinak ani

dnes."

(Bohužel - autoři tohoto textu zůstali nevyslyše

ni...)
Zpravodaj KPV čís.4/1997, str.2 - Miloš Slabák:
"...Nato se odebrali někteří členové k jáchymovské
radnici, v jejímž podloubí předal předseda pražské po
bočky č. 15 br. Mirko Šťastný panu prezidentovi legiti

maci řádného člena KPV..."

(Bez komentáře)

Dokončení v příštím čísle

★ A A

Otázka, kterou redakce časopisu MUKL předložila,
se dala očekávat a je tedy nutná. Je nutná proto, že je
položena v současné době, v současné situaci a týká se
celé společnosti - nejen politických vězňů! Domníváme
se, že nejlepší odpovědí na ni jsou některé výroky a ci
táty představitelů KPV, které (snad) budou postačují
cím vysvětlením, proč KPV nesplnila to, co si předse
vzala a uvedla ve své rezoluci dne 15. září 1990. Ně
které z nich zde uvádíme:

S vědom í ” č .8 /9 8

Ing. Oldřich Tihelka

naší společnosti a stále mocná touha kdysi mocných
znovu se dostat k moci - a ne my sami sobě navzájem!
... Dlužíme veřejnosti hlubší pohled na minulost a v ni
spáchané zločiny . A neměli bychom stát ani stranou
palčivých otázek současného života.
I dnes je víc třeba hájit ideály demokracie a svobody
a přispívat k jejich naplnění. Maříme svůj čas (a máme
ho poskrovnu) i své síly v nás nehodných sporech. Vě
ci podstatné nám však unikají. Neby lo by lepší soustře
dit se na úkoly, které, ačkoliv' jde o věci zásadní, v
současném zaneprázdnění zatím neřešíme? ... a nejen
potřebné zdravotní a sociální zajištění členů KPV, ale
především úplná a trvalá obnova demokracie v České

Zpravodaj KPV čís. 4/1997. sír. 11 - Miloš Slabák:
"V prvních měsících po převratu měli přední činitelé
KPV spoustu práce s vytvořením naší organizace na
celém území republiky, bylo nutno shromáždit členy,
vytvořit stanovy, zkrátka se konstituovat. Je třeba si též
uvědomit, že s námi se jaksi nepočítalo, jelikož naše
existence byla pro garnituru, která přebírala po oficiál
ním komunistickém vedení moc, nepříjemnou připo
mínkou doby, kdy značná její část tvořila v poválečné
době a v padesátých letech pilíře komunistické ideolo
gie a patřila tedy k našim politickým nepřátelům. Mu
seli jsme tudíž překonat i tuto bariéru. V té době, tj. v
roce 1990, bylo naší prioritou prosazení rehabilitace a
odškodnění ."

ZPRAVODAJSTVÍ
V sobotu 15. srpna 1998 zasedal

V. sjezd
Vlastenecké republikánské strany
v Brně.
Byly předneseny připomínky, že tato strana je stále
zaměňována za Republikánskou stranu Dr. Sládka.
Proto se znovu zdůrazňuje, že VRS nemá se Slád
kovou stranou nic společného!

Na sjezdu bylo zvoleno nové předsednictvo:

Předseda I. místopředseda II. místopředseda Ústřední tajemník Hlavní pokladní -

Rudolf Valenta z Mostu,
Milo Komínek z Frýdku-Místku,
Alena Mucková z C. Budějovic,
Ivan Kovalský z Mor. Ostravy,
Šárka Paláčkova z Prahy.

Ústřední sekretariát zůstává v Ostravě.

Bylo rozhodnuto, že VRS se zúčastní komunál
ních voleb i voleb do Senátu.

(Bez komentáře.)

Pro podrobně informace pište:
Vlastenecká republikánská strana (VPS)
Hudební 9, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 069 663 2126

Zpravodaj KPV čís. 6/1994, str. 4, Klára Hubingerová a Oto Stehlík:
"... Naším nepřítelem je přežívající komunismus v
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Lidové noviny (LN) připomněly. žc počát
kem srpna zemřela v USA slavná americká
bnchoniluvkyně. autorka populární loutky
jménem Lamb Chop (Jehněčí kotleta), dvanáctinásobná držitelka Emmy, autorka více
než 60 knih pro děti SilARl LewisOVá (roz.
I lURWITZOVÁ). ■■ V rámci ncjniznčjšich
vzpomínek a hodnocení okupace Cckoslovenska. kterou před 30 lety provedla vojska
"spřátelených zemi", připomínají média také
tři výrazné postavy tzv. obrodného procesu
(všichni byli komunisté): O. Sika. E. Goldstuckera a Fr. Kriegela. Ekonom a politik,
profesor OTA ŠIK (*1919) byl "architektem

čs. ekonomické reformy počátku 60. let", v
r 1968 se stal místopředsedou vlády. Po
okupaci zvolil emigraci: žije a působí se
Švýcarsku. ■■ Literární historik a diplomat
EDVARD GoLDSTUCKER (*1913) byl prvním
čs vyslancem v Izraeli, doslal se však do
soukolí Stalin sko-gottwaldovských procesů a
byl odsouzen k doživotí - odseděl si naštěstí
jen čtyři roky a byl později rehabilitován
Působil jako profesor a prorektor FF UK.
Byl jedním z předních představitelů kultur
ního uvolňováni 60 let, orientoval se na
pražskou německou literaturu, uspořádal
známou "kafkovskou konferenci" v I uhlí
cích V r. 1968 byl předsedou Svazu čs
spisovatelů Po okupaci emigroval do Ang
lie. kde působil jako profesor Domů se vrá
til po listopadu 1989 ■■ Lékař a politik
FraNITŠEK KríEGEL se narodil (1908) na
polsko-ruském pomezi, ale brzy přišel do
Prahy, kde vystudoval medicínu Byl to
zřejmě odvážný a dobrodružně založený
muž: působil v letech 1936-39 jako lékař
mezinárodních brigád ve Španělsku, a pak
až do konce války jako lékař u čínských
jednotek Po válce byl náměstkem ministra
zdravotnictví, po odvoláni (1952) lékařem,
mj na Kubě, pak poslancem NS. V r. 1968
byl předsedou tzv. Národní fronty, která se
po dvou desetiletích autoritativního ovládáni
společnosti otevřela i novým institucím. Do
historie vstoupil svým chováním po okupaci:
byl jediným z vrcholných čs. politiků, který’
odmítl podepsat kapitulanlský tzv. Moskev
ský protokol. Kriege) byl přitom ve zcela
reálném nebezpečí života: je svědecky pro
kázáno. jakou nenávist projevovali ruští ko
munističtí bossové vůči tomuto "haličskému
Židovi" Byl také jedním ze čtyř poslanců
NS. kteří hlasovali proti potupné smlouvě o
"dočasném pobytu" sovětských vojsk v Čes

koslovensku Konce dočasnosti se nedožil
Zemřel 3 12 1979 Režim se mu mstil i po
smrti: nesměl mít veřejný pohřeb. ■■ Letoš,
ni rok je i rokem Tygra, v jehož znamení
, jsem se-narodila Májasnovidka z Izraele mí
i předpověděla, že mě letos čeká spousta prá' ce, a vše se také vyplnilo, řekla Mladé frontě

Dnes (MfD) herečka LILIAN MALKINA, která
už. více než tři roky žije a působí v Praze,
kam přišla z Petrohradu. V mládí prý chtěla
být cirkusovou umělkyni, v Praze Inajc ve
Viole a dostala roh v novém nastudováni
Sumáře na střeše ■■ "Sumáře" uváděl sou
bor Divadla na Fidlovačce v první půli
srpna v Národním divadle Hlavni postavu
(mlékaře Tovjcho) sehrál vedoucí souboni,
spolumajitel restaurace U Kalicha TOMÁŠ
TÖPFER. Představeni mělo dobré recenze,
rozpaky se objevily jedině nad kolísavou
pěveckou kvalitou Činohcrců. ■■ ČT2 15.8
vysílala hraný dokument o zaniklém PROS
TĚJOVSKÉM GHETTU a jeho osobnostech.
Film mj. konstatoval, žc k definitivní zkáze
urbanistického celku ghetta došlo, jako často
v podobných případech bývá, nikoli za vál
ky, ale v 70. letech. ■■ EMIL ORLÍK je po
čítán k předním portrétistům a grafikům,
jehož vztahy k berlínské a vídeňské secesi
ho řadí do okruhu takových osobnosti, jako
byl G. Klimt. J. Hoffmann či K Moscr. píše
M. Pokorný (MfD) v úvodu recenze chebské
výstavy tohoto pražského rodáka. Samostat
ná výstava Emila Orlíka je dalším z projek
tů, který’ pořádá galerie v Chebu v rámci
festivalu "Uprostřed Evropy" (W. Ilablih, A.
Justilz, Georg Kars). ■■ Pod titulkem Ar
méni uctill svého spisovatele Franze Werfela
referují LN o pomníku, který' jinému pražskénu rodákovi odhalil vc vídeňských Sclullerových sadech arménský stát. Jak známo,
F W napsal román Čtyřicet dnů, v němž,

zachytil tureckou genocidu Arménů, k niž
došlo na počátku století. Kniha vznikla r.
1932, v předvečer Hitlerova nástupu k moci.
■ ■ Také profesor univerzity Yale, význam
ný literární publicista a překladatel (mj. z
češtiny) PETR DEMETZ se narodil v Praze.
Jeho knihu o R. M. Rilkovi recenzuje v LN
příznivě a obsáhle A. Bláhová ■ ■ Snad
proto je u nás Isaac Baskevis Singer mo
mentálně edičně nejvyhlcdůvančjším světo
vým autorem, píše v recenzi na české vydáni
Singerova Kajicnika kritik P. Matoušek v
MfD, že na roztěkaném konci století neustá
le připomíná principy, jež je třeba dodržovat
na cestě od pochyb k harmonii. Stejný
román pomčmč obsáhle recenzovaly i LN.
Oba deníky použily stejnou fotografii, což je
na pováženou, skutečně zvláštní však je, žc ač to popiska pod foto hlásala - na snímku
ani v jednom případě nebyl 1. B. S. ■■
Když jsem v Izraeli, můj izraelský’ pocit pře
kryje mé židovství, ale když vyjedu ven, uvě
domuji si. že jsem i židovka, řekla mj. v roz
hovoru pro Právo D. Kumcrmannovi spiso
vatelka Nava Semelová, účastnice letošní
ho jarního knižního veletrhu v pražském
veletržním paláci.
(z českého tisku vybral tp)

SágVĚSTNÍK
V
PŘED PADESÁTI LETY

V Bratislavě došlo 20. srpna k nepoko
jům. které měly částečné protižidovský cha
rakter. Podle úřední zprávy, otištěné vc
Věstníku z 3. září 1948. nepočetná skupinka
provokatérů fašistické minulostí a osob sliticích se práce, využívajíc přechodných těž
kosti v zásobováni některým zbožím a siříc
poplašné správy v souvislostí s předpoledni
hádkou dvou žen pří nákupu jablek (z nichž
jedna byla židovského původu), snažila se
chodíc po ulicích vyvolal shluknuli obyvatel
stva a pobuřovatje provokačnimí hesly Tyto
živly dopustily se dokonce několika haneb
ných činů surového násilí v židovské nemoc
nici a demolováni zařízeni jídelny bývalých
vězňů z koncentračních táborů.
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Třetího záři 1948 umírá prezident Ed
vard Beneš. A. Polák, předseda PŽO zaslal
pani Hanč Benešové soustraslný telegram.
Pažená pani, s bolestným zármutkem přijalo
pražské židovské obyvatelstvo zprávu o úmrtí
druhého presidenta Československé republi
ky, dr. Edvarda Beneše. Před Vašim zesnu
lým manželem, vynikajícím člověkem a stát
níkem, jedním z předních bojovníků proti
všemu hrubému násilí, skláni se židovské
obyvatelstvo Prahy s vděčnosti a úctou. Pro
síme. vážená pani, abyste laskavě přijala
projev naši hluboké účasti.

Perspektivy československých Židů vc
stejnojmenném článku z 24. 9. hodnotí A.
Vcršov. o kterém pznámka uvádí, žc žil více
než 15 let v Palestině, kde působil jako děl
ník, námořník, novinář a spisovatel. ..Čes
koslovenské židovstvo je možno objektivně
nazval štastnou části židovského národa,
nebot má všechny objektivní možnosti k dob
rému vývoji. ...Československý žid musi dě
koval osudu za to. žc žije v zemi, která se
dala pokrokovou cestou. A je-li oddán záj
mům svého národa, musi dát své sily do
služeb pokrokové vlasti. Zůčaslňuje-li se
pracovních brigád, nebo jiným způsobem
plni svou občanskou povinnost, slouží lim
zájmům světového židovstva a my - židé
všech zemi - můžeme mu za to jen děkoval
l’e dnech obléháni zemřel v Jerusalemě
dr. Ignác Ziegler, nestor českých předváleč
ných rabínů, v 87. roce svého věku Narodil
se v Dolním Kubíně o svátku sukol, jenž se
nazývá: doba naši radosti. Půlstoletí trvajíc i
působeni jeho v Karlových Párech byla
jedna doba radostí a štěstí. V osobním, ro
dinném. společenském živitě. v názoru na
život, ve tvůrčí práci, jež měla nezměrný
počet obdivovatelů a zbožňovalelů. Těmito
slovy se v posledním zářijovém Věstníku
loučí se svým kolegou pražský vrchní rabín
G. Sicher.
-jd-
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IZRAEL:

Opět v Nairobi
"Říká se. že moderní komunikace a pro
pojeně národní ekonomiky přetvářejí svět
v globální vesnici. Strašlivé výbuchy v Ke
ni a Tanzanii ukázaly, žc ona vesnice má
i svou temnou stranu - terorismus nezasahu
je pouze nevinné jednotlivce, ale i nevinné
státy. V této mezinárodni mozaice nyní fi
guruji Izraelci nikoliv jako oběti terorismu
nebo bojovníci proti němu, ale jako neso
bečtí zachránci." Citovaná slova přinesl vc
středu 12 srpna vc svém redakčním úvod
níku list The Jerusalem Post.
O pět dnů dříve, v pálek 7. srpna, se ode
hrál nejrozsáhlejší teroristický akt letošního
roku u amerických ambasád v koňském
Nairobi a tanzanském Dárcsalámu vybuchly
prakticky v téže minutě bomby, které na
místě zanechaly 12 mrtvých Američanů,
přes 200 mrtvých a 5000 zraněných Keňami
a 10 mrtvých Tanzánců. Po rychlé dohodě
samerickým prezidentem Clintonem vyrazil
do Nairobi hned následující den láno, ač
byl právě šahat, speciální záchranářský tým
z Izraele (celkem 170 lidi). Jeho členové sc
dali okamžitě do práce a z ruin začali vy
prošoval přežívající oběti. Ještě v neděli,
téměř osmačtyřicet hodin po výbuchu, našli
v troskách živou matku sc synem.
Úspěšnou akci záchranářů ze Svaté země
rozebírá izraelský tisk v několikerém ohledu
- od zlepšeni obrazu země vc světě, přes
schopnost Izraele zasahovat i vc vzdálených
oblastech až po koordinaci sc Spojenými
státy v boji proti terorismu i vc válkách
Podívejme sc na hlavni body.

ZAČALO TO V ENTEBBE
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Sc zásahy na vzdálenějším území Blízké
ho východu i mimo ně má Izrael více než.
dvacetiletou zkušenost. Snad nejznárnějšim
z nich byla záchrana osazenstva letadla une
seného do ugandského Entebbe v roce 1976
(akce dostala zpětně název "Operace Jonatan" podle jediného padlého z izraelského
komanda - jeho velitele Joniho Nctanjahua.
bratra současného premiéra). Na okraj:
Keňa tehdy celou akci vlastně umožnila,
nebot povolila izraelským letadlům na zpá
teční cestě doplnit palivo v Nairobi. V roce
1981 izraelské letectvo zlikvidovalo jaderný
reaktor v Osiraku poblíž Bagdádu (skutečný
význam tehdejší akce sc ukázal až později,
kdv začal Saddám Husajn hrozit zbraněmi
hromadného ničeni) V roce 1991 totéž le
tectvo vytvořilo vzdušný most pro dopravu
ctiopských Židů Zvláštní záchranářský tým

vznikl po 4. listopadu 1983. kdy výbuch
bomby zničil objekt izraelské armády v
jižním Libanonu a zabil 29 příslušníků Cahalu Své uplatnění našel v nižných místech
světa. Zasahoval při ničivém zemětřesení v
Mexiku v roce 1985 i při stejně ničivém
zemětřesení v Arménii v roce 1988 (pro
zajímavost - bylo to dva toky před navázá
ním diplomatických vztahů sc Sovětským
svazem a rok před alijou sovětských Židů).

Uplatnil sc v roce 1994 za občanské války
vc Rwandě a loni asistoval při likvidaci
obrovského požáru v tureckých zbrojov
kách. Nynější nasazeni v Keni však vyvola
lo větší pozornost. Z pohledu jeruza
lémského deníku mčlo tři aspekty: dobrá
publicita vc světě, praktický’ výcvik jednot
ky při skutečném zásahu a obecně humani
tární charakter akce.

ZLOM PŘIŠEL V BE.IRÚTU

Také v bodě koordinace sc Spojenými
státy lze začít příkladem Entebbe. V čer
venci 1976 přišel na izraelskou ambasádu
ve Washingtonu poradce amerického prezi
denta pro národní bezpečnost Brent Scovvcroft a zeptal sc, co znamená zvláštní akti
vita izraelských letadel nad východní Afri
kou, kterou monitoruji americké zdroje
Scowcroft okamžitou odpovčd nedostal.
Dostal ji teprve tehdy, když už sc letadla
vracela domů - aby mohl vzápětí gratulovat
Izraelcům k úspěchu. V srpnu 1998, ač šlo
v obou případech o terorismus, bylo vše
jinak: operace byla plně koordinovaná s
Američany, přesněji s americkým ministrem
obrany. Odkud sc vzala ta změna?
Dne 23. října 1983 najelo nákladní auto
plné TNT do budovy velitelství americké
námořní pěchoty v Bcjrůtu: tato sebevražed
ná akce proti mezinárodním mírovým jed
notkám v Libanonu si vyžádala životy 241
Američanů (při paralelním atentátu téhož
dne zahynulo ještě 58 Francouzů). Pro další
stovky zraněných nabídl Izrael kapacity v
haifské nemocnici Rambain, ale tehdejší
ministr obrany USA rozhodl převézt posti
žené do americké nemocnice vc vzdáleném
Německu. Za tento krok sklidil kritiku v
senátu, a tak sc zrodily společné amcrickoizraclské manévry i nabídka, žc v případě
nebezpečné situace v regionu mohou ame
rické jednotky používat nemocnici Rambam. Byly ustaveny i zásady spolupráce pro
případ teroristického útoku: izraelský zásah
v Nairobi tedy nebyl překvapivý

V již zmiňovaném čísle deníku The Jeru
salem Post uvádí Mošc Zak v článku “Ml
čeli zlato" (When silence is golden) zajíma
vý' argument Od října 1983 sc prv Spojené
státy přestaly bránit spolupráci s Izraelem v
oblasti boje proti terorismu Ale nyní se
stalo něco, co může způsobit starosti do bu
doucna. Izraelský premiér Benjamin Netan
jahu sc nespokojil s dosavadní úrovni spo
lupráce s americkými bezpečnostními služ
bami. Veřejné sc obiátil na Spojené stály
s návrhem, žc s nimi bude koopeiovat vy
šetřováni tak. aby sc podařilo vypatlat mus
limské teroristy , kteří provedli útok na ame
rické ambasády v Nairobi a Dárcsalámu
Zak tvrdí: “Nyní je spolupráce s Ameri
čany možná, a dokonce i nutná, aby se za
bránilo podobným explozím Ale operace
zpravodajských služeb jsou ze samotné pod
staty nejůspěšnějši tehdy, zústanou-li utaje
ny." Nejde o to. žc by Spojeně státy chtěly
vyšetřováni sabotovat. Jde o právní pojetí
celé věci. Bili Clinton chce "pronásledovat
teroristy, dokud sc případ nevyřeší a spra
vedlnosti nebude učiněno zadost“ V USA
by si nikdo netroufl označit dosud nevyře
šený případ za dílo muslimských teroristu
Izraelský názor sc liší, jak píše úvodník
jeruzalémského listu: “Bojovat s terorismem
neznamená ’řešit případy* na právní úrovni
soudní siné, ale rychle a rozhodně postupo
vat proti známým teroristům a jejich zá
kladnám.” Na základě tohoto rozporu v
právním vědomi varuje Zak před euforií
"Pokud Izrael trvá na veřejném vyhlášeni
žc jeho rozvčdka sc podílí na vyšetřování
zločinů z Nairobi a Dárcsalámu. může tím
odvést pozornost od klíčových cílů k debatě
o tom. jak sc USA mohou nejlépe zbavil
tlaku teroristů "
ZiiynEk Pi-t.-.aói r:
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