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Do nové, doufejme, že lepší doby
PROJEV PŘI ZAHÁJENÍ KONGRESU S. V. U. V PRAZE V ČERVNU 1992

Sešli jsme se tu jako lidé přesně 
určitelných profesí, které provozuje
me v různých částech světa a která 
nás přivedla do Společnosti pro vědy 
a umění. Ale mnohé z nás do ní při
vedlo i to, že jsme se narodili - my, 
nebo naši předkové - v tom srdci Ev
ropy, v němž se dnes scházíme, v té
to historií vždy znovu pokoušené, ne- 
li rovnou zkoušené Mitteleuropy.

Obojí je podstatné, ale - alespoň si 
myslím - nikoli to hlavní. To hlavní, to 
podstatné je, že jsme sice vědci, ba
datelé, umělci, spisovatelé, ale šířeji 
jsme a vždycky jsme byli nekompro
misními demokraty, stoupenci ote
vřené pluralitní, demokratické občan
ské společnosti, jejíž pravidla jsme 
uznávali a hájili.

Nepřízní dějinného osudu se stalo, 
že ta zmíněná střední Evropa, úžeji 
země české a slovenské, upadly 
dvakrát v temnou nesvobodu: jednou 
za nacistů na sedm let, z toho šest 
válečných, podruhé na dvaačtyřicet 
za komunistů. V listopadu 1989, po 
závratně rychlém rozpadu bolševis- 
mu, jsme zase měli svůj svobodný 
a demokratický stát, tentokrát zvaný 
federativní. Zdědili jsme zchudlou, 
ale nikoli zpustošenou zemi, společ
nost po téměř půlstoletí vlády komu
nismu morálně znejistěnou, ale nikoli 
k nevyléčení nakaženou, všestranně 
narušené národní společenství, ale 
zdaleka ne paralyzované, naopak ob
jevující v sobě překvapivě prudkou 
regenerační dynamiku. To vše v čele 
s prezidentem, jehož nám závidí civi
lizovaný svět. Na jeho mapě ostatně 
jsme byli zakresleni v pevných kontu
rách. Skoro jako v pohádce, tak to 
šlo hladce. Možná - troufám si nad
hodit - příliš hladce.

Nemá smysl, všichni to asi cítíte, 
chodit kolem horké kaše. Dva a půl 
roku po té nádherné listopadové 
události - a osud tomu chtěl, že prá
vě v těch dnech, kdy se tu poprvé 
v historií naší společnosti scházíme - 
všechno nasvědčuje tomu, že po
hádka končí. Nedobře. Nedobře pro 
ty, pro něž společný stát Čechů 
a Slováků a především údobí 
1918-1938, je realitou - nespornou, 
srozumitelnou, přesně definovanou, 
nikoli nutně vždy a ve všem či ke 
všem stát spravedlivý, ale určitě dů
stojný, evoluční, moderní.

Je asi nutné přiznat neúprosnou 
pravdu: zdá se, že potřetí v necelém 
čtvrtstoletí se budování společného 
státu nepovedlo. Navíc, tentokrát po 
příliš krátkém svobodném intermezzu 
a bez polehčujících okolností vněj-

PAVEL TIGRID, Praha

ších, tedy agresí nebo i jen tlaků, jak 
tomu bylo v roce 1938 a v roce 
1948.

Jistě ode mě teď nečekáte rozbor, 
zdůvodnění, zvažování, jak a proč 
k tomu došlo. Tím méně pak projev 
výrazně politický. Vždyť je pravděpo
dobné, že někteří z vás zapochybují, 
zda to, co jsem tu dosud řekl, je pro
kazatelná pravda. Zda to odpovídá 
zjištěným skutečnostem. Neodolám 
v této souvislosti krátce tu citovat 
z Čapkových Hovorů s T. G. Masary
kem.

Čapek se ptá : Pane prezidente, co 
je  to pravda?

Masaryk: Aha, otázka Pilátova. 
Prosím vás, co to je, tam ti p tác i 
v parku?

Čapek: Straky, pane prezidente.
Masaryk: Máte lepší oči. Nejsou to 

holubi?
Čapek: Ne straky.
Masaryk: Víte to bezpečně?
Čapek: Vím. Už se rm ně dívám 

chvíli a pozorně. Holubi lítají jinak.
Masaryk: Tak vidíte, sám js te  řekl 

znaky pravdy: že to víte bezpečně, 
protože js te  se pozorně díval, a já  
jsem  si své poznání ověřil vámi.

Smím-li, trochu neskromně, na 
tento dialog navázat, pak bych vás 
prosil, abyste závěry z mého, teď už 
několikaměsíčního pozorování české, 
slovenské a československé politické 
scény srovnali s těmi svými, z toho, 
co jste viděli, slyšeli, četli a dospěli 
k vlastnímu úsudku, a ověřili si je 
s mými. Dodám ještě, že z mnohatý- 
denní účasti na debatách, návrzích, 
scénářích možného dalšího vývoje, 
ale ovšem a hlavně z výsledku parla
mentních voleb a z něho vyšlého roz
ložení politických sil usuzuji, že roz
pad' České a Slovenské Federativní 
Republiky, v její dnešní podobě, je 
nevyhnutelný. Jako přesvědčením 
celoživotní Čechoslovák to říkám 
s těžkým srdcem.

Ale teď pozor: když něco končí, 
tak také něco začíná. Lhostejno, zda 
to nové se bude v nových, nikoli nut
ně lepších podmínkách odehrávat ve 
státě společném, nebo ve státech 
dvou, pravda i nadále si blízkých ne
sčíslnými pouty historickými, demo
grafickými, jazykovými, kulturními. 
Myslím, že mluvím za vás za všech
ny, když řeknu, že my budeme tento 
vývoj sledovat nejen pozorně, ale 
připraveni v zemích, v nichž žijeme 
a působíme, přiložit ruku k dílu, po
máhat, participovat, jako Jsme to dě

lali dosud. Ten úkol, zdá se, bude 
dvojí a vzájemně se doplňující: pod
porovat všechno, co posiluje ty 
snadno zranitelné vazby otevřené 
pluralitní demokratické společnosti, 
co upevňuje lidská a občanská prá
va, svobodu tvorby a bádání, volný 
tok informací. A zároveň, neméně 
houževnatě a důsledně, burcovat 
veřejné mínění doma i venku, kdykoli 
v jedné nebo ve druhé republice bý
valého společného státu dojde 
k prokazatelnému porušení lidských 
či občanských práv, k nimž třeba 
počítat práva menšin, právo na infor
maci, právo na volnost pohybu 
a četná jiná. Netvrdím tím, že k tomu 
nutně dojde. Ale z historické zkuše
nosti víme, že v takových případech 
je lépe bít na poplach dřív, než je 
pozdě.

Už víte, k čemu směřuji: ještě před 
několika měsíci se mohlo zdát, že 
úkoly Společnosti pro vědu a umění 
se omezí takřka výlučně na práci od
bornou. Že z našeho programu defi
nitivně vymizí, co v něm po desítky 
let, i když nepsané, bylo, totiž náš 
antitotalismus, v daném případě náš 
antikomunismus. Krátce, že si zase 
půjdeme po svém ve svých oborech 
a že o to, co jsme se naučili, co umí
me, se podělíme s mladšími, nastu
pujícími vědci a umělci zde. V tom ji
stě pokračovat budeme, možná ještě 
účinněji a intenzivněji než dosud. Ale 
zároveň budeme ve střehu: budeme 
bedlivě pozorovat, zda někde nevy- 
strkuje hlavu nová totalita, nové 
bludné ismy, nový strážci údajných 
pořádků, plíživí cenzoři - tedy všich
ni, kteří by mohli ohrozit hodnoty, 
které vyznává a chrání každá svo
bodná společnost.

Krátce, dámy a pánové, nová éra 
a těžké doby, do nichž Češi a Slová
ci zase jednou vstupují, ukládají naší 
organizaci úkoly, o nichž jsme si 
mohli myslet, že s nástupem listopa
du 1989 zanikly. Není tomu tak, 
jsme, jak řečeno, v nové situaci, kte
rou bude nutno pečlivě sledovat 
a vyhodnocovat. V duchu prezidenta 
této republiky, to neznamená nic ji
ného - jak nám to ještě ve včerejší 
řeči ve Federálním shromáždění zno
vu zdůraznil, nekapitulovat jen proto, 
že někdo výhružně hvízdá, opouštět 
loď jen proto, že se kymácí. Pro nás 
to znamená, že nebudeme ani naří
kat, ani kapitulovat, ani se hrozit roz
sáhlosti úkolů, ale prostě vyhrnout si 
rukávy a pokračovat v duchu zásad, 
které jsou tak neodvolatelně a tak 
výrazně naše.



Volby podobojí
STANISLAV REINIŠ, tentokrát Praha

STEM  se pokusil na základě otázek kladených voličům jednotlivých stran (týkajících se jejich postojů k ekonomické a politické oblasti, 
což je přesnější ne i se ptát přímo) matematicky vyjádřit, nakolik jsou tito voliči „leví" či „praví". V některých aspektech stojí ODA 
a ODS velmi blízko sebe, OH vychází v idy  mírné vpravo a téměř se kryje s KDU-ČSI,. Komunisté stojí úplně mimo celé spektrum, dale
ko od ostatní levice. Jsou nejméně „dvakrát" tak leví jako je pravá ODS.

PRAVICOVOST
A LEVICOVOST

HLAVNÍCH

Zároveň s Pražským jarem letos pře
padla Prahu i jiná vášeň, vášeň volební. 
Ať si volby dopadly jak chtěly, pro Praža
ny byla volební kampaň vzrušením. Byla 
pestrá a zajímavá, lidé zjevně měli radost, 
že mohou volit, koho chtějí, každý o vol
bách diskutoval a občas si lidé i nadávali.

Protože my zahraniční občané můžeme 
volit alespoň do Federálního shromáždění, 
nechal jsem na sebe působit vše, čím stra
ny před volbami ovlivňovaly voliče. Měl 
jsem dobrý čas, jak říkají Anglovó. Stačilo 
chodit po Václavském náměstí a po Příko
pech a dívat se. Všude byly Stánky politic
kých stran. Největší a nejbohatší měly tri
bunu na Václaváku.

JAK ŠLY STRANY DO VOLEB
Pro čtenáře v zahraničí je nutné přede

slat, jaká strana je jaká. Podle uveřejně
ného „teploměru" je nejvíc nalevo KSČM 
(Komunistická strana Čech a Moravy), 
fungující v rámci Levicového bloku (LB). 
Za ně kandidoval i Ivan Svlták. V listopa
du 1989 bych si nepomyslel, že by 
v těchto volbách kandidovali normalizační 
literáti Alexej Plůdek a Miroslav Florian, ze 
kterých jsme si na stránkách Západu léta 
ustřelovali. Levý blok má protějšek ve slo
venské Straně demokratické levice. 
Všichni jsou to pořád komunisté.

Předseda KSČM Jiří Svoboda popsal 
podrobně, koho by chtěl po volbách na 
vedoucích místech. Za prezidenta navrhl 
Miroslava Vacka, předlistopadového mi
nistra národní obrany. Den nato, řekl, že 
mu novináři nerozuměli. Ministru Lango- 
šovi se rozhodl nabídnout roli vodníka 
v Jiráskově Lucerně.

Po nich následuje méně levicová ČSSD 
(sociální demokracie) vedená dr. Jiřím 
Horákem, který se do Československa 
vrátil z New Yorku a z Rady svobodného 
Československa. I oni mají na druhé stra
ně Karpat protějšek, vedený Alexandrem 
Dubčekem.

Pak je Liberálně sociální unie, LSU, což 
je blok tří stran, socialistů, Zelených, a ze
mědělců. Liberálně sociální unie měla těs
ně před volbami problém, protože její 
kandidát Arnulf Ivan Simmon stáhl své 
jméno z kandidátky, neboť nesouhlasil 
s ekonomickým programem připraveným 
dalším kandidátem a bývalým členem 
KSČ Milanem Matějkou. O LSU dále 
usoudil, že je naprosto levicově orientova
ná a že je „typicky gottwaldovskou orga
nizací typu Národní fronty". Oni sami se 
prohlašují za stranu středu. Patří k nim 
z exilu Dr. Milan Zelený. Spolu s předse
dou profesorem Františkem Trnkou se

k moci dostal touto stranou i František 
čuba, notoricky známý předseda bývalé
ho JZD Slušovice.

Mírně vpravo je KDU-ČSL, křesťansko
demokratická unie a lidovci. Luděk Pa- 
chman, spisovatel a šachový velmistr, 
těsně před. volbami opustil stranu KDU- 
ČSL s tím, že její vedoucí činitelé lžou. 
Josefu Luxovi, předsedovi této strany, to 
však, zdá se, dobře myslí.

Pak je Občanské hnutí, Občanská de 
mokratická aliance, a nejvíc vpravo je Ob- 
čansko-demokratická strana (ODS). Po
slední tři strany vznikly z bývalého Občan
ského fóra. Tyto tři strany měly největší 
a nejbohatší volební kampaň. Ve Stánku 
Občanské demokratické aliance (ODA) na 
Můstku stále hrála hudba. Nikoho nepro 
vokovala, byl to jazz padesátých let. Stál 
jsem tam v jednom okamžiku vedle minis
tra Ježka. Přistoupil k němu muž a udive
ně se ptal: „To jste opravdu ministr, co tu 
mezi lidmi děláte, a to vám můžu podat 
ruku?"

•Této straně, která se stěží probojovala, 
a to ještě ne všude, snad nejvíce uškodil 
nejneoblíbenější muž české politiky, býva
lý ministr zemědělství Bohumil Kubát.

Poměrně Ijpdně nabité osobnostmi by
lo Občanské hnutí, za které kandidovalo 
množství ministrů předcházející vlády, di
sidentů, jako Martin Bojar, Jiří Dienstbier, 
Petr Miller, Pavel Rychetský, Josef Vav- 
roušek, Petr Pithart i elegantní první dáma 
české politiky Dagmar Burešová. Občan
ské hnutí mělo Stánek menší, trochu stra
nou na Můstku u Špalíčku, ale o to tam 
rozdávali vfc brožur. Zažil jsem jejich vo
lební odpoledne na Václaváku, kde hrála 
hudba, a pak vždycky mluvil nějaký kan
didát, Když byl o něco starší, hrál jazz. 
Když byl mladší, hráli vlasatci cosi strojo
vě nudného, ale pro mládež zřejmě fasci
nujícího. Když měl kandidát středních let 
(náladová hudba) mluvit o jejich vztahu ke 
Slovensku, citoval sice Dienstbiera, ale 
tak, že to nakonec vypadalo jako když 
Dienstbier chce osobně vést vojska na 
Slovensko a vyhrát tam bitvu. Tato stra
na, nabitá talentovanými politiky, se nako
nec neprosadila a po Praze se nyní poví
dá o hysterických záchvatech jejích politi
ků v den voleb.

Mnohé jiné strany s menšími cíli také 
měly Stánky na Příkopech. Některé byly 
sympatické, ale bohužel, nenašly dost 
hlasů na to, aby se kvalifikovaly do parla
mentu. Asi ze 120 stran jich kandidovalo 
42, a z toho se jich do Federálního parla
mentu dostalo 12.

Některé strany se nedají dost dobře za

Předvolební agitace podle slovenského hu
moristického časopisu Roháč

řadit do pravo-levého schématu teplomě
ru, protože mají dosti omezený volební 
program. K nim patří Nezávislá iniciativa, 
zvaná původně Nezávislá erotická iniciati
va, která před volbami vynikala tím, že na 
jejích volebních vystoupeních roznášely 
nápoje dívky bez podprsenek. Myslel 
jsem, že to jsou kandidátky, ale asi neby
ly. V seznamu kandidátů jsem zjistil, že 
jedna z kandidátek této strany byla šede- 
sátičtyřletá invalidní důchodkyně. V příš
tím parlamentu se tedy topless chodit ne
bude.

Strana přátel piva měla kandidátku 
zčásti složenou z profesionálů, hostin
ských a servírek, zčásti z amatérů, patrně 
štamgastů.

Strana Romů měla bohatou předvolební 
agitaci, ale neuspěla, protože většina Ro
mů se k romské národnosti nehlásí. Před 
volbami bylo zjištěno, že v České republi
ce je 8000 vězňů, ale z nich je jen 30 Ro
mů, ostatní se hlásí k Čechům nebo 

' k Slovákům.
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Jiná zajímavá strana (která se ale přízní 
voličů kvalifikovala do parlamentu) je 
Sdružení pro republiku - Republikánská 
strana Československa. Tu vedl do voleb 
PhDr. Miroslav Sládek. Jeho přítomnost 
v parlamentu bude osvěžující. Velmi málo 
chápe z toho, co se v zemi děje, a tak na 
vše má jednoduché recepty. Když v tele
vizi diskutovali představitelé jednotlivých 
českých stran o budoucím uspořádání 
Československa, Sládek prohlásil, že by 
se měly snížit platy poslanců. Pak řekl, že 
oni navrhují spolkové uspořádání, a je to. 
Nutí tak ostatní politiky, aby vysvětlovali 
složité problémy jednoduchým způso
bem, který je schopen pochopit on 
a s ním všichni ostatní voliči na dolní hra
nici inteligenčního kvocientu. To považuji 
za Sládkův klad. Hvězdopravkyně pracují
cí pro noviny Expres, Květa Karáskové, 
předpověděla před volbami, že Miroslav 
Sládek bude letos úspěšný, ale později 
nic moc. Sládek o sobě prohlašuje, že je 
jediným kandidátem, který má potvrzení, 
že je duševně zdráv, a prohlásil se také 
za kandidáta na prezidenta republiky. Jak 
nenápadně poznamenal časopis Repor
tér, Sládek má obrovskou moc změnit 
politiku v děvku.

Gustav Brom, vynikající hudebník, kan
didoval za HSD-SMS, což je strana, kte
rá podporuje moravskou státnost. Tato 
strana se dostala do parlamentu. Její cíle 
jsou sympatické. Chtějí obnovit tisíciletý 
status Moravy jako samostatné správní 
jednotky.

Ze stánků na Příkopech nejnoblesnější

byl Stánek Strany československých pod
nikatelů. živnóstníků a rolníků. Dávali své 
plakáty a tiskoviny v plastikovém sáčku, 
za jaký člověk v lahůdkářství zaplatí nor
málně dvě koruny. Jejich heslo bylo sym
patické: Co dělat? Dělat. Na svém, za 
své, a nejen pro sebe. Hlásají sociální 
smír, ochranu středního stavu, ochranu 
zaměstnanců a vládu, která bude udržo
vat rovnováhu mezi státem, zaměstnanci 
a zaměstnavateli. Nic moc, a vlastně 
všechno. Bohužel, ve volbách neuspěli.

Klub angažovaných nestraníků (KAN) se 
také neumístil, patrně kvůli zjednodušené
mu programu, zaměřenému téměř vý
hradně na boj proti bývalým komunistům. 
Takové hrdinství už dnes nemá tu váhu 
jako před pěti, deseti lety. Přesto, taková 
strana by byla v parlamentu potřeba.

O VOLEBNÍ KAMPANI
Tito všichni se ve volbách utkali o hlasy 

a jejich volební kampaň vypadala podle 
toho, kolik měli peněz. Hlavní samozřejmě 
byly volební plakáty. Byly zajímavé. Nor
málně zcela civilně vyhlížející ministři byli 
vedeni k holiči, upravováni, editováni, re
tušováni. Jiří Dienstbier se na plakátech 
tvářil jako Mona Lisa s úsměvem slibují
cím voličům mnohé rozkoše. Valtr Komá
rek vypadal jako dobrotivý vousatý Bůh 
otec, který splní každé přání. Václav 
Klaus, elegantní s přesně zastřiženým 
knírkem, na jednom plakátě vypadal jako 
Bůh syn ze staré ikony, ukazovák levé ru
ky vztyčený, pravou rukou svírající cosi, 
čím vládne světu. Na jiném plakátě nasa
dil chytrý úsměv, říkající, na mne nevyzra
jete. Ale proč ne, jeho chytrost je dnes 
naší nadějí.

V Jihlavě na plakátech řádil zvrhlík, kte
rý na poutače všech stran nalepil obrázky 
pohlavních orgánů s různými nápisy. Poli
tické strany si nestěžovaly, pouze obča
né.

Volební guláše se rozdávaly liberálně. 
Na neděli 31. května zvaly plakáty do 
Parku kultury na volební guláš ODA. Ten
to guláš byl pojat vskutku velkoryse 
a v programu se střídal kdekdo - Yo-Yo 
Band, Jan Burian, Popovická kozlovka, 
a dokonce proslulá britská skupina Naza- 
reth, a to zdarma. Přesto se den předtím 
objevili v Praze lidé, kteří prodávali na 
tento koncert lístky. Na všem se dá vydě
lat. Ministr Dlouhý ve slušivé zástěrce roz
dával guláš, ministr Ježek prý vypadal ja
ko vedoucí dobře zavedené restaurace.

V pátek 29. května v Praze na Vinohra
dech se před důstojným chrámem svaté 
Ludmily rozdával volební guláš KDU-čSL, 
tedy křesťanů lidovců. Pivo byla sice je
nom desítka, ale za to výborně vychlaze
ná. Tak se plnilo volební heslo této strany 
„Místo chaosu řád - místo řečí skutky".

Televize byla zvláštní kapitolou. Měla 
zákonem zakázáno zúčastnit se volební 
agitace, kromě placených šotů a přesně 
vyhrazeného času. Tyto šoty byly ovšem 
víc poetické než informativní. Jedna slo
venská strana hrála „Hej Slováci" (Jesz- 
czek Polska nezginiela), jiná hrála „Slovák 
jsem a Slovák budu", což nás ve škole ta
ké učili trochu jinak. Jeden slovenský po
litik také vyžadoval, aby ke světovým ce
nám stát také dal světové platy. K tomu 
bych dodal, že podle mne ke světovým 
mzdám patří také světová produktivita 
práce.

V posledních dnech před volbami 
Ústřední volební komise rozhodla, že

československá televize porušila volební 
zákon, mimo jiné tím, že vysílala televizní 
dialog Klaus versus Komárek v pořadu 
„Trh, obchod, finance". Televize se bráni
la, že oba vystupovali v rolích státních, ne * 
v rolích politických leadrů. Neužívám slo
vo leadr proto, že jsem z anglofonní ze
mě, ale proto, že se tu běžně používá. 
KAN má plakát „Naším leadrem je volič".

V této souvislosti musím poznamenat, 
že Jiří Horák, předseda ČSSD, se poza-. 
stavil nad tím, že na nedávném záběru byl 
Václav Havel ve své pracovně na Hradě 
a měl v pozadí umístěnu tabulku „Ňo left 
turn". Horák to považoval za nevhodný 
Havlův zásah do voleb.

Poslední dny před volbami se nesmělo 
agitovat a podlezákona by dokonce měly 
být odstraněny všechny volební plakáty 
a hesla. To se ukázalo jako neproveditel
né.

Navíc Václav Klaus otiskl ještě v den 
voleb zprávu o tom, co se stalo v posled
ních dvou letech (Telegraf 5. června 
1992): „V posledních dvou letech byl zli
kvidován komunistický režim a byia na
stolena obvyklá evropská svoboda a de
mokracie. Naše země se otevřela světu 
a cesta do ciziny je dnes stejnou samo
zřejmostí jako cesta uvnitř země. Došlo 
ke zrušení centrálního plánování a k vý
raznému omezení moci státní byrokracie. 
Malá privatizace mnohým poprvé ukázala, 
co je soukromý obchod. Rozpadly se 
RVHP a Sovětský svaz a zmizely naše vý
chodní trhy na podřadné zboží. Naši spo
třebitelé mohou kupovat západní zboží, 
mají důvod spořit a přemýšlet, co udělat 
s penězi. Podniky jsou privatizovány 
a v předprivatizačním očekávání nejsou 
schopny expanze. Liberalizace cen vrátila 
věcem jejich skutečnou hodnotou." Při
pustil, že krátkodobý vývoj je horší než 
normálně fungujících zemích západní Ev
ropy, ale je těžké porovnávat nesrovnatel
né. „Některé naše výrobky dnes nevnutí- 
me ani našim spotřebitelům, ani zemím 
RVHP, i když levice tvrdí opak." Vypadalo 
to jako předvolební agitace, ale nic se ne
stalo, oficiálně to tedy volební agitace ne
byla.

Všechny strany vydaly program, což je 
sympatické, a víc, než můžeme žádat od 
konzervativců, liberálů a NDP v Kanadě, 
jakož i od demokratů a republikánů 
v USA.

Hodně se sází, Večerník Praha se kaž
dý den ptá, kupř., kolik přijde zítra na mí- 
ting strany Pravého středu za životní jisto
ty na Staroměstské náměstí lidí: a) víc než 
tisíc, b) méně než tisíc, c) nikdo. Kdo 
uhádne, může vyhrát radiomagnetofon 
Sony nebo od Rádia Bonton částku 
99,70 Kčs. „Noviny" vyhlásily soutěž
o 100 000 Kčs pro ty, kdo určí první, dru
hé, třetí a čtvrté místo ve volbách do Fe
derálního shromáždění.

Nechtěných absurdit jsem viděl plno. 
Sviták podal okresní prokuratuře ve Frýd- 
ku-Místku oznámení na neznámého pa
chatele, který mu ve výhružných dopisech 
z Ostravy sděluje, že mu vypálí větrné 
mlýny v Hukvaldech. Sviták si stěžuje, že 
žádný větrný mlýn nevlastní, ale tisk po
znamenává, že se pisatel dopisu asi zmý
lil a že se asi jedná o vzdušné zámky, kte
ré toto eso komunistické kandidátky bu
duje dnes a denně.

Jiří V. Kotas, který se nakonec spojil 
s Hnutím důchodců za životní jistoty, 
a pak se s nimi rozešel, zůstal omylem



natištěn na jejich propagačních materiá
lech. Na jejich kandidátce jsou, podle vo
lebního prohlášení, zastoupeni důchodci, 
občané zdravotně postižení a další sociál
ně ohrožení občané. Na kandidátce dů
chodců na Hradecku byla ještě nějaký 
čas Jarmila Kotasová, 65, důchodkyně, 
ale den před volbami na základě „vzájem
né dohody" rezignovala.

V Košířích v parku stojí socha Jožky 
Jabůrkové, bojovnice za proletariát 
a členky ilegálního ústředního výboru 
strany. Někdo na ni nalepil tři plakáty. Je
den pokryl klín, dva ňadra. Myslel jsem si, 
který nežnaboh z KAN nebo z něčeho ul- 
trapravicového. Vyšplhal jsem až k po
mníku, a hle, on to omyl. Soudruzi z Le  ̂
vého bloku si zhanobili vlastní soudružku.

Když si to vše celkově zhodnotíme, vol
by byly hravé, vtipné a rozverné. V sobotu 
30. května se snažilo OH vypustit z Vác
lavského náměstí balón na teplý vzduch, 
byl velký sběh lidí, mezi čumily i já, abych 
jednou viděl zblízka, jak se to dělá. Balón 
vzlétl. Pak jezdila po Praze stará roman
tická tramvaj, taková, z které se dalo vy
skakovat, a muzika tam propagovala so
ciální demokracii (občas posupně zvanou 
ČSSD (b) a zvala každého na dětský den 
na výstavišti.

OČ VLASTNĚ VE VOLBÁCH ŠLO?
Je pozoruhodné, že chartisté, bývalí di

sidenti, ve volbách selhali. Snad to bylo 
proto, že jejich mravní postoj nebyl pozi
tivně přijímán těmi, kdo sice komunismus 
nijak nemilovali, ale přežívali v něm. Vác
lav Klaus je jedním z nich, a národ se tím 
nikterak netají. Před listopadem pracoval 
v Akademii věd, ve straně nebyl, ale kon

flikt se stranou také neměl. Takových by
lo. To je také asi důvod, proč se k nám 
emigrantům mnozí nechovají nejlépe. My 
jsme své rozhodnutí udělali často za dra
matických okolností, vždy na úkor pohodlí 
a zajištěné zálohy a dobírky každý měsíc. 
Tím jsme jiní.

Nejvnitřnějším jádrem voleb bylo, zda 
a jak mnoho lze dovolit státní byrokracii 
kontrolovat reformní proces. Levicoví poli
tici, kteří chtějí vládu byrokracie, tento cíl 
zakrývají hesly o „postupné reformě", 
a „přerozdělování". Státní demokrat Valtr 
Komárek vysvětlil, že minulá reforma byla 
právě dílem státní byrokracie a že stát za
sahuje do ekonomického dění i v Japon
sku, Jižní Koreji a jinde. Toto jádro má 
ovšem slupku, není pořádně vidět a nikdo 
se s tím nechlubí. Pravice se bojí, že levice 
zastaví reformu a vybuduje ekonomické 
zátarasy na západní hranici. Stoupenci le
vice naopak věří v návrat gulášového ráje.

I národnostní rozdíly a slovenské prefe
rence se dají vysvětlit tímto způsobem. 
Milan Uhde, nyní předseda České národní 
rady, řekl dne 11. června, že úsilí o pro
sazení identity slovenského národa se mu 
jeví jako zástěna pro zcela jednoznačný 
pokus o zachování některých komunistic
kých a socialistických vymožeností. Pone
chávat si cíle a měnit opony, to levice 
dobře umí.

Na toto téma se samozřejmě vtipkuje, co 
jiného čekáte. Ministr slovenské vlády Ján 
Holčík rozšifroval zkratku Mečiarova HZDS 
jako Hnutí za dobudování socialismu.

JEŠTĚ O PRŮBĚHU VOLEB
Ve srovnání s předcházejícími volbami, 

kdy se rozhodovalo hlavně, zda dát moc

opět KSČ nebo ne, jsou voliči mnohem 
zralejší a vědí, o čem mluví. Jsou v tom 
však zádrhele. Někteří občané vyžadovali 
výzdobu volebních místností, ale bohužel, 
prodejny propagačních materiálů byly zru
šeny. Existují pouze soukromé firmy, ale 
jsou pracovně přetížené. Proto volební 
místnosti nebyly moc vyzdobeny a nebyli 
tam ani pionýři s mávátky.

Volby i bez mávátek probíhaly důstojně, 
v Praze jediný incident byl hlášen, když 
dva podnapilí občané „nevábného vzhle
du" úmyslně rozsypali volební listiny na 
zem a po napomenutí rozbili ještě výplň 
dveří. Když na místo dorazila hlídka poli
cie, jednomu z policistů rozrazili ret, druhý 
byl pokousán na ruce.

V druhém incidentu pokousal členku 
volební komise v obci Boseň na okrese 
Mladá Boleslav na cestě do volební míst
nosti pes. Jak Mladá Fronta Dnes uvádí, 
politická příslušnost psa zjištěna nebyla.

A NAŠE HLAVNÍ OTÁZKA
Skoro každého, ke komu jsem se do

stal, jsem se před volbami ptal, co jeho 
strana dělá, aby mohli emigranti volit na 
zastupitelských úřadech. V ODA za tuto 
otázku rutinně zodpovídal poslanec Ska
lický. Ten mi odpověděl, že jejich strana 
jediná ve Federálním parlamentě hlasova
la pro to, abychom mohli volit v zahraničí. 
Pak mi řekla paní předsedkyně české ná
rodní rady, doktorka Dagmar Burešové že 
jejich strana, OH, plně podporuje naší 
snahu volit na zastupitelských úřadech.

Po volbách snad nenastala úplně jiná 
situace, takže nový ministr snad nezapo
mene...

□

Československá společnost pro vědy a umění
Po třiceti letech exilové existence se konečně v Pra

ze a v Bratislavě ve dnech 26., června až 2. července 
1992 sešla vrcholná zahraniční vědecká organizace, 
Československá společnost pro vědy a umění. Tato 
organizace sjednocuje několik tisíc vědců a umělců 
českého a slovenského původu, žijících v zahraničí.
V několika případech jsou jejími členy i dvě exilové ge
nerace z jedné rodiny.

Kongresy SVU se vždy dělily na řadu nezávislých od
borných sekcí od čistě jazykovědných a historických 
až k ekonomickým, biologickým, lékařským a technic
kým. I tento kongres, v pořadí šestnáctý, se skládal 
z 28 sekcí, které zasedaly paralelně v Praze na práv
nické fakultě, na pedagogické fakultě a v Karolinu.

Zvláštní a významné na tomto kongresu bylo, že se 
jej zúčastnili i špičkoví čeští a slovenští vědci, a tak by
lo vytvořeno velmi zajímavé fórum, které dávalo mož
nost konfrontovat různé názory. Škoda jen, že mnozí 
slovenští vědci odřekli účast. Přesto se kupř. na sezení
o lidských právech během kratičké doby několika mi
nut objevily četné názory na lidská práva, od marxistic
kého až k americkému prohlášení nezávislosti. Diskuse 
byla pak velmi živá, zajímavá a podnětná.

Zajímavé diskuse probíhaly v sekcích, které se zabý
valy otázkami spolupráce mezi exilem a domovem 
a politikou udělování dotací a podpor. Československá 
strana se, jak se dalo očekávat, dívala na pomoc ze 
zahraničí růžovými brýlemi. Zahraniční účastníci na
opak kreslili situaci namnoze v dosti černých barvách 
a popisovali své začasté děsivé zkušenosti, nahroma

děné během let bojů o granty. Ale i tato konfrontace 
byla pro obě strany užitečná.

Československá věda si namnoze uchovala i v do
bách nejtěžších určitou reputaci, a ti ze zahraničí, kteří 
si mysleli, že zde doma najdou jen poušť, byli příjemně 
překvapeni. Po listopadu 1989 se rozvinula řada kon
taktů se všemi rozvinutými zeměmi a československá 
věda dnes již není v pozici prosebníka. Zahraniční věd
ci si v naší zemi spíše hledají partnery, se kterými by 
mohli spolupracovat, a naši mají velmi často co nabíd
nout. Charita již není potřeba.

Domácí vědci v mnoha diskusích vyslovili obavy 
z úniku mozků do zahraničí. Tento strach je také pozů
statkem z dob předlistopadových, kdy Rudé právo po
pisovalo „brain drain" jako něco děsivého, ochuzujícího 
země již tak dosti chudé. Ve skutečnosti má dnes vě
da celosvětový charakter a na vědeckých pracovištích 
vyspělých zemí pracují výzkumníci mnoha zemí společ
ně a ruku v ruce. To je kladný jev, kterého není třeba 
se obávat. Je pouze třeba vytvořit intelektuální pro
středí, které by dokázalo vědce do Československa 
přitáhnout a udržet. A na to, myslím si, má česká věda 
dost intelektuálních sil.

Diskuse tohoto typu probíhaly i při četných sociál
ních setkáních, při recepci v rytířském sále Valdštejn
ského paláce, při setkání ve Španělském sále Pražské
ho hradu i při konečném zasedání v Bratislavě, které 
se bohužel konalo v ovzduší rostoucího napětí, vyvola
ného snahami o rozbití československé federace.

- IŠ -



Revoluce roku 1989 vyrostly z odmítání totalitních režimů a v tom byly větši
nou úspěšné. Tyto režimy jsou zbořeny, ale trvalý úspěch nám zaručí jen ideál 
pozitivní(...). Tento pozitivní ideál nemůže být vybudován na žádném kolekti- 
vistickém principu. Východiskem m usí být princip individualismu - ne jako cíl 
sám o sobě, ale jako prostředek pro dosažení pokroku pro nás pro všechny. 
Individualistický ideál byl u nás na dlouho zapomenut, ještě  dnes je  vyslovo
ván s ostychem a jakoby s omluvou v hlase. Staré ideologie pro nás natolik 
spojily individualismus s egoismem a sobectvím, že se skoro bojíme říci, že 
všechno nové a lepší, co m ění život nás všech, společnosti i státu, přichází 
z aktivity jednotlivců, z je jich rozumu, práce, energie a podnikavosti. Že i p o d 
poru sociálně slabších budem e jako společnost poskytovat jedině díky m im o
řádně činorodé aktivitě jednotlivců, nikoli díky kolektivní činnosti. Přistoupíme- 
li na tento princip, vytvoříme-li mu podmínky, najdem e-li dostatek těch č ino
rodých a podnikavých, jed ině tak můžeme v nervózní, chaotické a vášněmi 
a em ocem i hnané střední a východní Evropě vytvořit ostrov pořádku a nor
málních poměrů. Tento úkol stál před  našimi rod ič i a prarodič i v Českosloven
sku po prvn í světové válce, tento úkol sto jí p řed  nám i po rozbourání komunis
tického režimu. Naši předkové ho zvládli lépe než sousední země, nedejme se 
jim i zahanbit.

Leviatan žije dál
VÁCLAV KLAUS, Praha

Právě takto nazval prof. James Bu- 
chanan, nositel Nobelovy ceny za 
ekonomii, specialista na obor veřej
ných informací a kolektivní volby, ob
hájce trhu a odpůrce státních zásahů 
do ekonomiky, svou prestižní před
nášku v australské Sydney v březnu 
1990.

Leckterý čtenář ví, že Leviatan 
(s velkým L) je názvem knihy anglické
ho filozofa Thomase Hobbesse, vyda
né v roce 1651, ve které je vedle velmi 
přísné kritiky mravů tehdejší doby ob
sažena i představa, že musí pomoci 
stát a svou legislativní i jinou činností 
přispět k vytvoření lepší společnosti. 
Leviatan (s malým I) je mytickým moř
ským netvorem občas používaným ja
ko symbolická personifikace Hospodi
nova protivníka Antikrista.

Pro Buchnana je leviatan symbolem 
rozpínajícího se státu, fungujícího ni
koli neutrálním způsobem, prosazující
ho nikoli obecné zájmy, ale zájmy 
konkrétních politiků a za nimi se skrý
vajících nátlakových skupin,

Události posledních měsíců a let 
u nás i v zahraničí naznačují, že jedno 
dlouhé (nebo krátké?) století trvající 
víra v socialismus (jako náhražka ztra
cené víry v Boha) končí. Na rozdíl od

náboženství, které neslibovalo žádné 
specifické konkrétní výsledky na 
„tomto" světě, socialismus se dopustil 
té chyby, že leccos hmatatelného sli
boval a empirická zkušenost prokáza
la, že nebyl schopen tyto své sliby 
splnit. Různí socialističtí myslitelé se 
sice snaží slovo socialismus redefino- 
vat a dodat mu zcela nový, nezkom- 
promitovaný smysl, ale zdá se, že se 
jim to už nepodaří. Muselo by se jim 
podařit z myslí lidí vymazat zážitky ně
kolika desetiletí, museli by nalézt no
vého Marxe, někoho, kdo by stejně 
geniálním způsobem zabalil zcela 
chybnou ekonomickou analýzu do 
pseudovědecké rétoriky a kdo by 
znovu přesvědčil romantické snílky 
mezi intelektuály, že je možné, aby 
stát organizoval náš život lépe, než 
jak si ho jsme schopni organizovat 
sami na základě dobrovolně uzavíra
ných smluv, vstupováním do různých 
spolků a společenství a zejména 
účastí na trhem organizované směně 
zboží.

James Buchanan se oprávněně ptá, 
zda dnes již převažující odmítání soci
alismu znamená pouze odmítání expli
citního socialismu v zemích východní 
Evropy a v bývalém SSSR, nebo zda

je to současně odmítnutí se socialis
mem spojeného, daleko hlouběji zasa
zeného myšlenkového schématu (exi
stujícího samozřejmě i mimo východní 
Evropu), který zpochybňuje samotné 
základy svobody jednotlivce v politic
ké i ekonomické oblasti.

A právě zde se vracíme k leviatanu. 
Odmítání vnějších institucí východoev
ropského socialismu ještě neznamená- 
skutečné odmítání romantických iluzí
o možné úloze státu ve společnosti 
(a ekonomice) a přijetí a hluboké po
chopení individualistické filozofie, 
svědčící o nepostradatelnosti neosob
ních mechanismů trhu pro co nejefek
tivnější využívání mezi milióny lidmi ši
roce rozptýlených informací a vědo
mostí, které není možné přesouvat do 
nějakého centrálního „kolektivního" ro
zumu. Zde dochází v celém světě, 
a o to více u nás, k mnoha zjednodu
šením a nedorozuměním. Slovní opuš
tění víry v socialismus neznamená při
jetí víry jiné.

Stále ještě přežívá nedůvěra v trh, 
neochota ponechat naše osudy v ru
kou neosobních mechanismů, nihilis- 
tický postoj vůči tomuto spontánně 
vznikajícímu systému ekonomické or
ganizace a koordinace a naopak dů
věra v efektivnost politiky (nikoli vyslo
veně socialistické) a v možnost politic
kého řešení ekonomických problémů. 
Překonat toto bude vyžadovat daleko 
hlubší revoluci, než která se u nás 
uskutečnila po 17. listopadu, revoluci, 
která nebude vidět na náměstích a při 
masových demonstracích, ale ke kte
ré bude docházet uvnitř nás všech, 
která bude trvat delší dobu a jejíž vý
sledek bude dlouho na vážkách.

Ekonomická věda dlouho vysvětlo
vala přednosti trhu (i jeho chyby a se
lháno, ale o státu nám toho mnoho 
neřekla. Přímo revolučně proto v zá
věru šedesátých let zapůsobil vznik 
ákoly tzv. kolektivní volby, založené 
právě Jamesem Buchananem, jehož 
formulaci jsem si vybral jako nadpis 
této úvahy. Buchananovi a jeho ná
sledníkům se podařilo přesvědčivým 
způsobem rozbíjet poslední zbytky 
socialistického mýtu, ukázat na zá
kladní chyby politizovaného společen
ského života a na nebezpečí působení 
státní moci, vystupující v zájmu růz
ných nátlakových skupin, i když se 
tváří, že je neutrální, že prosazuje zá
jmy nás všech. Analýza politiků jako 
obyčejných lidí, maximalizujících svůj 
vlastní užitek, zcela novým způsobem 
vysvětlila důvody selhání politiky 
(a politiků) a přidala další argumenty 
k překonání reziduí socialismu v nás. 
Vnější odmítání socialismu je u nás 
stále silnější, chápání státu jako levia
tanu, jako nástorje parciálních zájmů 
a nezbytnost omezování jeho rozpína
vosti tak daleko nedospěly.

C jU j —



Povstání mělo začít 5. března před půlnocí..
ROMAN CÍLEK, Praha

• DOKUMENTÁRNÍ REPORTÁŽ O MUŽÍCH, KTEŘÍ SE SKORO AŽ ZOUFALÝM ČINEM 
CHYSTALI SVRHNOUT KOMUNISTICKOU DIKTATURU • PŘÍPAD JEBAVÝ A SPOLEČ
NÍCI • PĚT ROZSUDKŮ SMRTI, OSM DOŽIVOTNÍCH TRESTŮ • 30. 5. - 9. 6. 1949 •

Kapitán československé armády Karel Sabela, před zatčením  velitel tankové  
roty v žatecké posádce, řekl na rozhraní jara a léta 1949 svému spoluobviněné- 
m u Vladimíru Struskovi, posluchači filo zo fické  fakulty: „ Vláďo, tvou p o v in 
n ostí j e  p řežít!  Mne a některé d a lš í p o věsí tak  ja k o  tak, ale ty j s i  z nás n ej
m ladší - jednou  všechno dosvědčtš.“ Karel Sabela byl spolu se svým i čtyřmi 
druhy opravdu popraven a Vladim ír Struska, odsouzený na doživotí, skutečně  
přežil a po  jedenácti letech opustil vězení. Přežil, žije a svědčí.

Klíčová věta obžaloby, jak ji 30. květ
na 1949, v prvním dnu hlavního přelíče
ní, přednesl obávaný státní prokurátor 
a generál justice JUDr. Jan Vaněk, se 
nedala přečíst jinak než s několikerým 
chvatným nadechnutím. A zněla na
vzdory svému až směšně obludnému 
navršení frází víc než hrozivě:

„... Všichni obžalovaní od konce roku 
1948 v Praze, v Žatci a na jiných mís
tech (a to obvinění Sok, Krátký, Sabela, 
Gonic a Šlajs jako příslušníci armády, 
Šimák jako příslušník SNB) v intencích 
zrádné protistátní emigrace a zbytku 
domácí kapitalistické třídy a v přímém 
spojení s důstojníkem ofenzivního zpra
vodajství jisté západní velmoci utvořili, 
respektive spojili dvě ilegální skupiny za 
tím účelem, aby provedli protistátní 
puč, jehož datum bylo přesně dohod
nuto, přičemž si obvinění vytkli za cíl 
s použitím vojenských jednotek zmocnit 
se skladišť zbraní a střeliva, obsadit ka
sárna a veřejné budovy i/ Praze, Žatci, 
Královicích a jiných městech, odstranit 
vládu, prezidenta republiky a jiné ústav
ní činitele, obsadit sekretariáty KSČ za 
tím účelem, aby byl zrušen stávající li
dově demokratický řád republiky a na
hrazen za aktivní pomoci kapitalistické
ho západu řádem jiným, kde na místo 
prezidenta republiky a vlády měli být 
dosazeni zrádní emigranti v čele se 
zrádnými bývalými generály, kteří měli 
převzít veškerou moc ve státě, vyhlásit 
vojenskou diktaturu, zrušit veškeré vy
moženosti lidově demokratického zříze
ní, zavést kapitalistický systém, zapojit 
ČSR do bloku MarshallovýcH států 
a přerušit diplomatické styky se Sovět
ským svazem..."

V té větě je vše, co nenávistná han
týrka oné doby nabízela.

A ostří těchto obvinění (zločin vele
zrady a zločin vyzvědačství - obojí pod
le nechvalně známého zákona 231/48) 
mířilo na patnáct mužů, kteří seděli na 
lavici obžalovaných a na jejichž životy 
by v těch chvílích nevsadil pětník ani 
sebevětší hažardér.

JEDENÁCT DNŮ ČEKÁNÍ

Poslední okamžiky, kdy si aspoň občas 
mohli vzájemně pohlédnout do očí. Osma
třicetiletý Miloslav Jebavý, narozený

v Hájích na okrese Semily, účastník zahra
ničního antifašistického odboje ve Francii, 
Anglii a severní Africe, po válce exportní 
úředník, bytem v Praze. Devěťatřicetiletý 
Jiří Voves, narozený v Ledečicích na okre
se Roudnice nad Labem, za války voják 
naší západní armády, nyní nájemce nád
ražní restaurace v Žatci, kde i bydlel. Os
mačtyřicetiletý Bohuslav Hubálek, naro
zený ve Vysokém Mýtě, architekt, obchod
ník a malíř, bytem v Praze. Osmatřicetiletý 
Václav šimák, narozený v Jezbořicích na 
okrese Pardubice, štábní strážmistr SNB, 
bytem v Praze. Osmadvacetiletý František 
Řepa, rodák ze Zbraslavi, kde i nyní byd
lel, exportní úředník. Čtyřiadvacetileltý Vla
dimír Struska, narozený v Královicích 
u Plzně, student, bytem na Zbraslavi. Pě- 
tatřicetiletý Jan Seifert, narozený v Kutné 
Hoře, bývalý kapitán SNB, později úředník 
Svazu bojovníků za svobodu, bytem na 
Zbraslavi. Sedmačtyřicetiletý Vilém Sok, 
narozený v Berouně, podplukovník česko
slovenské armády, bytem v Praze. Čtyřia- 
čtyřicetiletý ing. Jan Krátký, narozený 
v Mýtě v Čechách na okrese Rokycany, 
major československé armády a automobi
lový závodník, bytem v Praze. Dvaatřiceti
letý Karel Sabela, narozený v Českém Tě
šíně, několikrát vyznamenaný příslušník 
našich jednotek na Západě, kapitán čes
koslovenské armády, bytem v Žatci. Se- 
dmačtyřicetiletý Josef Gonic, narozený 
v Kyjově na Moravě, podplukovník generál
ního štábu československé armády, bytem 
v Praze. Čtyřicetiletý František Ouřada, 
narozený v Hazlbachu na okrese Domažli
ce, příslušník SNB propuštěný po únoru 
1948 ze služby, nyní dělník, bytem v Žatci. 
Jedenatřicetiletý František Šlajs, narozený 
ve Štítově na okrese Blovice, kapitán čes
koslovenské armády, bytem v Královicích. 
Šestatřicetiletý Stanislav Kórner, naroze
ný ve Lhotě pod Radčem na okrese Roky
cany, rovněž bývalý příslušník SNB, nyní 
pomocný úředník, bytem v Žatci. Osma
dvacetiletý Antonín Vinš, narozený v Rači- 
něvsi na okrese Roudnice nad Labem, řídí
cí učitel, bytem v Královicích u Plzně.

Co je asi spojovalo?

*  *  *

S odstupem několika desetiletí 
klademe tuto otázku dr. Vladimíru 
Struskovi, jednomu z nich.

„Budu upřímný. Náš případ nelze na 
rozdíl od jiných, o kterých jste psal, 
označit za zcela vyprovokovaný či fa
lešně zkonstruovaný. Pod mnohým, co 
z nás vymlátili a co si sami přidali,

Dr. Vladimír Struska: „Nemyslím na po
mstu, ale zapom ínat by se nemělo... “

a pod balastem slov hlavního žalobce 
se skrývalo jádro pravdy: my skutečně 
chtěli svrhnout Gottwaldův režim. Bylo 
nám jasné, že se komunisté moci dob
rovolně nevzdají, že je třeba se s nimi 
tak či onak utkat, škodit jim. Takže od
povědět na otázku, co nás spojovalo, 
lze snadno - byli jsme různí, ale přáli 
jsme si, jeden jako druhý, aby se naše 
země opět stala demokratickou, svo
bodnou, přístupnou všemu, co národ 
činí důstojným. Studoval jsem filozofii, 
měl jsem a mám niterný vztah k ději
nám i jejich odkazu a tak mi tohle vše 
bylo nadmíru blízké. Po únorových 
událostech jsem pochopil, že to, co se 
stalo, bylo nejen násilným pučem, ale
i zpřetrháním všech vazeb k civilizova
nému světu - že začíná doba temna. 
Dostal jsem nabídku na zahraniční sti
pendium, uvažoval jsem o tom, ale pak 
jsem odchod do ciziny sám pro sebe 
zavrhl. Říkal jsem si, že jestli mohu být 
někde platný, tak doma. Tady! Ještě 
s několika podobně smýšlejícími kama
rády jsme založili jakousi vysokoškol
skou skupinu a zvažovali, co dělat. 
Tisknout protirežimní letáky? Pomáhat 
ohroženým lidem...?"

- Hledali jste jistě i další kontakty?
„V Sokole jsem se poznal s Pepíkem 

Schickem, který byl potom souzen 
v jednom z dalších procesů, a ten mne 
seznámil s architektem Františkem Kol- 
manem, kterého si jako nesmírně 
moudrého a vzdělaného člověka budu 
do smrti vážit. Podílel se předtím na 
odboji proti nacistům, měl vysílačku, 
chytli ho, odsoudili na smrt a unikl po
pravě jen o vlásek. A teď znovu praco
val proti tyranii. Navázali jsme spojení 
s exulantem dr. Hřebíkem, bývalým 
starostou Sokola, a hledali jsme i jiné 
cesty. Prostřednictvím Františka Řepy 
ze Zbraslavi jsem se dostal k jeho bra
tranci panu Jebavému, který měl zku
šenosti z výzvědné práce za války v za
hraničí. Dostali jsme do ciziny řadu 
zpráv, podařilo se nám získat i obžalo



bu v ostudně vyprovokovaném případu 
generála Kutlvašra a poslat ji ven, aby 
se dala využít v pořadech zahraničního 
rozhlasu. Architekt Kolman pomocí čí
selného kódu dodával informace jisté
mu Američanovi, jmenoval se Naxera, 
se kterým se kontaktoval na sokolském 
sletu, a také mne přes paní Kottovou 
napojil na štábního strážmistra SNB 
Václava Šimáka, který vedl odbojovou 
skupinu na kriminálce a dopravním od
dělení. A přes Šimáka vedla moje cesta 
k panu Hubálkovi. To bylo na podzim 
1948 a při schůzce v kavárně na Vác
lavském náměstí jsem poprvé zaslechl 
zatím jen zmínku o tom, že jsou ve hře 
snad i nějaké zbraně a že je tu možná 
napojení na důstojníky nejen v praž
ských štábních útvarech, ale i v jistých 
posádkách, jmenovitě byla řeč - to ale 
až o něco později - o Žatci, Královicích 
u Plzně a Milovicích."

- Padly už tehdy pojmy jako ozbro
jený převrat či povstání?

„Logicky k tomu vše směřovalo. Re
žim čím dál brutálněji upevňoval svou 
moc. Pokud se mělo proti němu cokoli 
podniknout, bylo třeba to učinit co nej
dříve. Každý odklad snižoval naději na 
úspěch."

- A vy jste v úspěch, předběhnu-li 
trochu čas, věřili?

„Ano. Bylo to možná přespříliš idea
listické, snad v mnoha směrech i tro
chu naivní, řadu faktorů jsme přecenili, 
jiné zase naopak nedocenili, ale ve 
zdar toho, co konáme, jsme věřit mu
seli. Jinak bychom se do toho přece 
s nasazením vlastních životů dobrovol
ně nepustili."

*  *  *

ÚTRŽKY
Z PĚTAPADESÁTISTRÁNKOVÉHO 

ROZSUDKU:

 •  Jebavý se pokoušel od počátku
vniknout hlouběji do ilegální činnosti 
jednotlivých skupin s tím, že by bylo 
záhodno je soustředit v jednu skupinu 
velikou... V rozhovoru s Hubálkem do
zvěděl se Jebavý, že Hubálek měl 
v úmyslu provést již před vánoci 1948 
násilný převrat v republice, ale že 
k uskutečnění nedošlo, poněvadž se 
opozdily zásilky zbraní a střeliva..."

 •  Na schůzce v Žatci (druhá polo
vina ledna 1949) se projednala otázka 
vedoucí osoby pro ozbrojené povstání 
a dohodlo se, že vedením by mohl být 
pověřen v zahraničí pobývající generál 
Liška, pro kterého se užilo krycího jmé
na FOKS, přičemž Jebavý si zvolil krycí 
jméno STONE, kterého používal již za 
války při své zpravodajské činnosti ve 
službách britské armády..."

•... Při jedné z dalších schůzek pro
diskutovali Jebavý s Hubálkem otázky 
dopravních prostředků pro převoz 
mužstva. Hubálek také prohlásil, že 
v blízkosti Prahy má připraveno 150 
samopalníků-civilistů, kteří v případě 
povstání ihned zasáhnou. Rozmluvou 
Jebavého se Sabelou se dohodlo, že 
v případě povstání Sabela pošle na

Prahu dvacet tankových stíhačů s pří
slušnou posádkou..."

•   Dne 27. února 1949 se na
schůzce v Praze projednával již detailní 
plán... Obžalovaný Slajs tu oznámil, že 
až se bude nejbližší sobotu vracet se 
svojí rotou z ostré střelby z Milovic přes 
Prahu do Královic, záměrně se zdrží na 
Smíchovském nádraží až do půlnoci, 
kdy bude povstání zahájeno... Mluvilo 
se i o tom, že kromě žatecké, kralovic- 
ké a milovické posádky se ozbrojeného 
povstání zúčastní také další... Datum 
zamýšlené akce se stanovilo na so
botu 5. března 1949 k půlnoci..."

*  *  *

Dnes už i víme, co napomohlo zma
ření akce. Svědectví Ludmily Ričicové- 
Uhlířové: „Reicinovo 5. oddělení 
(obranné zpravodajství) hlavního štábu 
MNO mělo své lidi všude. Mělo je i na 
jednotlivých nádražích. A jeden z těch
to špiclů si povšiml neobvyklého pohy
bu kolem vojenského transportu, snad 
viděl i nějaké vykládání zbraní - a pro
stě zvedl telefon a zavolal.

a nutili tím jeho ženu, aby proti němu 
promluvila. Takhle se připravoval halas
ně ohlašovaný a přímými přenosy v rá
diu potom ve veřejnosti propagovaný 
proces, který měl být pro národ velkým 
varováním. Ale stal se tehdy i důkazem
o tom, že žijí v této zemi lidé, kteří se 
nemíní smířit s porobou. Ani tváří v tvář 
hrozbě smrti. “

Z PRŮBĚHU PŘELÍČENÍ:

Prokurátor generál JUDr. Vaněk po
ložil obžalovanému kapitánu Sabelovi 
otázku, co by si vlastně počal se svými 
tanky před generálním štábem, kam 
mínil ze Žatce dorazit. „Myslíte si snad, 
že bychom vám vrata otevřeli?"

„Stačilo by jednou vystřelit," odpově
děl Sabela, „a podělali byste se stra
chy."

CHVÍLE POMSTY: 9. ČERVNA 1949

Devátého června 1949 nadešla 
chvíle pomsty. Obžalovaní Miloslav Je
bavý, Bohuslav Hubálek, Vilém Sok, 
Karel Sabela a Josef Gonic byli odsou
zeni k trestu smrti. Doživotní těžký ža
lář: Václav Šimák, Vladimír Struska, 
Jan Seifert, ing. Jan Krátký, Jiří Voves, 
František Slajs, Antonín Vinš a Franti
šek Řepa. Dvěma zbývajícím určil státní 
soud pod vedením dr. Nováka trest 25 
let vězení. Odvolací řízení v Brně přine
slo předem připravený zamítavý výsle
dek a prezident republiky Klement 
Gottwald se o něco později, stejně jako 
v mnoha jiných případech, vzdal práva 
udělit milost. Na smrt odsouzené obě
sili 18. července 1949 brzy ráno. Mezi 
jednotlivými popravami byla nařízena 
dvacetiminutová prodleva a určeno 
přesné pořadí: Sabela, Gonic, Sok, Hu
bálek a nakonec Jebavý.

Pamětníci stvrzují, že z cel smrti, kam 
bylo těchto pět mužů před výkonem 
trestu soustředěno, se ozýval zpěv. 
Poslední písní byl prý Valčík na rozlou
čenou.

□

DR. VLADIMÍR STRUSKA:

„Mne zatkli 4. března. Šel jsem na 
schůzku k panu Hubálkovi do Dejvic, 
zazvonil jsem, otevřel mi chlap se sa
mopalem, namířil mi ho na břicho a ře
kl: Pojďte dál! Vezli mne pak do centra 
Prahy a už cestou mi jaksi preventivně 
vyrazili zuby a v Bartolomějské mne za 
svázané ruce pověsili na hák zapuštěný 
do dveřního rámu a mlátili vlastně až 
do rána. Přesvědčovat jsem sám sebe, 
že to musím za každou cenu vydržet, 
protože druhého dne začne přece pře
vrat a vše bude \/ pořádku. Ale převrat 
nezačal a tohle byl jenom počátek. Tři 
neděle nás krůtě vyslýchali a druzí zku
sili ještě víc, třeba pan Jebavý... anebo 
jsem viděl, jak mlátili děti pana Hubálka
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V demokracii se s občanem zachází 
jako s dospělou osobou, kdežto v to 
talitním systému jako s dítětem. Stát si 
počíná jako přísný rodič, neustále do
hlížející, peskující, zakazující, přikazují
cí, buzerující. Ale o svá robátka se po
stará - přidělí jim byt, zaměstnání, zor
ganizuje jim život... Dotyční pak v při
váté na rozhodnutí nadávají, aniž jim 
zcela dojde, že tímto pozbytím svobo
dy se i zbavili podstatného břemena 
nejistot.

Tohle si člověk teprve pořádně uvě
domí, až když totalitě unikne. Přijel 
jsem do Ameriky, můj sponsor (hra
běnka Tolstá z rodiny Lva Nikolajeviče) 
mě přivítal slovy „Chau ár jú“ a co že 
mám v úmyslu se sebou započít. Za
reagoval jsem otázkou, na kterou ško
lu že mě pošle, a dozvěděl se, že na 
žádnou. Tadyhle mám tlustou knihu, 
v ní je popis více než dvou tisíc škol 
vyššího vzdělání a ať si tedy vyberu. 
Ha, tady jsem teď měl břemeno má
lem k neunesení, málem jsem se. roz- 
brčel.

Listuji v Peterson's Programs 
v oboru humanitních a sociálních věd. 
Kniha velkého formátu s mrňavým tis
kem má přes 1400 stran, uspořádána 
je podle oborů a u každé univerzity 
jsou detailní informace s rubrikami: 
studijní program, vybavení pro vý
zkum, studijní výlohy, životní výlohy, fi
nanční pomoc, studentská obec, pro
fesorský sbor, okolní město, možnosti 
k rozptýlení.

Jiné zdroje (např. Fiske's, Barron‘s) 
obsahují i jiné rubriky, o procentu ža
datelů přijatých, o hodnocení kvality 
programů atd. Některé školy inzerují 
v novinách a časopisech. Můj poto
mek (ročník 1970) prošel touto proce
durou váhání a výběru. Napsal na pár 
adres o podrobnější informace a po
šťák nám pak nosil velké obálky. Z Illi
nois Institute of Technology poslali 
disketu - s realistickým předpokla
dem, že většina studentů má svůj 
vlastní P.O. (personál Computer) - a na 
obrazovce se nám v barvách objevila 
vynikající prezentace dotyčné školy, 
jejího chicagského okolí, s náhledem
i do opery a galerií.

Jaká jsou tedy kritéria rozhodujícího 
váhavce: prestiž, kvalita školy, samo
zřejmě. Jestliže jsem technicky orien

tován a myslí mi to zvlášť brilantně, 
pokusím se dostat na M.I.T. (Massa
chusetts Institute of Technology) nebo 
na CALTECH (California Institute of 
Technology). Jestliže mě láká astrono
mie nebo etnografie, uvážím přijetí na 
arizonské univerzitě v Tucsonu. Zá
jemci o mezinárodní právo námořní asi 
zamíří do státu Delaware, kdežto zá
jemci o diplomacii do státu Massachu
setts na Fletcher School of Diplomacy.

Jiným, a pro mnohé tím nejvýznam
nějším kritériem je cena, výlohy a šan
ce na získání stipendia. Nejdražší, 
hrůzně drahé, jsou soukromé školy - 
až 20 000 dolarů ročně. Daleko míň - 
asi desetinu - stojí školy státní, udržo
vané zejména z peněz daňových po
platníků. Pokud bych ale byl přespolní, 
platím asi dvojnásobek. Jako by v Če
chách dvojnásobek školného platil 
Moravan a vice versa.

Proč by někdo vyhazoval tolik peněz 
za totéž, pokud je to totéž?

Tuhle jednoduchou otázku nelze 
jednoduše zodpovědět. Některé drahé 
soukromé školy (např. University of 
Southern California) mají nižší úroveň 
než některé školy státní (např. Univer
sity of California at Los Angeles), jenže 
podmínky přijetí na UCLA jsou daleko 
přísnější. Těm, co se to nepovede 
a mohou si to dovolit, inu jdou na 
USC, kde prý je hodně legrace. Je to 
škola s rekordním množstvím mládeže 
z lepších arabských kruhů, ze Saúd- 
ské Arábie a tak. Můj^v Americe naro
zený kolega jménerr) Žáček se odtam
tud raději přestěhoval do naší klimatic
ky méně příznivé končiny.

Aada studentů dostane stipendia 
a mnozí si výlohy jakkoliv extravagant
ní mohou dovolit. Leckomu jde o jmé-

Z připravované knížky
PŘÍRUČKA 

PRO ZÁJEMCE
O AMERICKÝ SVĚT, 

která vyjde 
v nakladatelství 

ROZMLUVY

no: jsem absolvent Harvardu, to zní 
hrdě. Znám tu Čecha, který neváhá 
vyhodit tři stovky za trepky značky 
Gucci, poněvadž jsou Gucci.

Něco přes hodinu cesty od našeho 
města je městečko Ithaca a v něm 
slavná soukromá Corneil University 
(zde přednášel Vladimír Nabokov 
a přednáší několik Čechů). Mezinárod
ně nejznámější je asi jejich hotelová 
škola, velmi výběrová fakulta zvěrolér 
kařská a též architektura. Na tu si náš 
kluk zažádal, oni ho přijali, takže měl 
dilema, poněvadž ho přijali i jinde, kde 
výlohy by byly značně nižší.

„Jo, to si, chlapečku rozhodni sám, 
jsou to tvoje peníze," pravil jsem bez
citně. Svého času jsem mu založil 
konto, investice se časem rozmnožila 
asi na padesát tisíc - čili sumu, kterou 
by na Cornellu probendil za tři roky. 
Proto se na Corneil vytento a šel na 
státní univerzitu v Buffalu, kde výnos 
z jeho majetečku, rok co rok, postačí 
k úhradě jeho výloh.

Při tomto rozhodování další důležité 
kritérium je zeměpisné. VZDÁLENOSTI 
se na tomto velikánském kontinentě 
vnímají jinak než v Evropě. Vynikající 
silnice a letecká doprava zkracují 
vzdálenosti fyzicky a telefony je zkrátí 
cují psychologicky. Náš kluk v Buffalu 
tedy není 350 kilometrů, ale tři a půl 
hodiny daleko. Bratr se mi z Bingham- 
tonu odstěhoval do Kalifornie, letec
kou čarou 4500 kilometrů, po silnici 
dost víc. Bratr, genius na auta, tam 
má autodílnu, vydělává jako několik 
univerzitních profesorů dohromady, já 
jsem nekňuba, který s obtížemi dove
de vyšroubovat žárovku. Proto mi bra
tříček spravuje vozidla po drátě, poví
dáme si pravidelně několikrát v týdnu, 
a to se pak pocit oné obrovité vzdále
nosti vlastně nevnímá. Když jsem 
z Plzně odjížděl do Prahy, kvílel jsem 
bolestí, jak že musím být od domova 
daleko.

Být daleko tisíce mil, sédět dlouhé 
hodiny v letadle či dny v autě je něco, 
na co si americká společnost zvykla. 
Však nic jiného jí nezbývalo.

Žadatel uváží i jiné. preference: 
mám-li rád hory, spíš mě bude přita
hovat Kolorado, jsem-li vodomil, zvo
lím spíš moře někde na Floridě či Kali
fornii. Půjdu třeba tam, kde studoval 
tatínek, kde štědrá teta Mabel má 
prázdný barák k použití, kde Betty 
Sue, můj drahoušek z dětství, rovněž 
míní studovat.

Vyplním tedy žádosti, pošlu jich pět, 
šest. Ke každé musím přiložit poplatek 
25 či víc dolarů, což pak leze do pe
něz a je to protivné proto, že refunda- 
ce nedávají.

*  )
Už se teď pár roků prosazuje ro

zumná tendence za ciframi objevovat 
člověka s velkým Č. Např. slavná lé
kařská fakulta Johns Hopkins v Balti- 
moru začíná zdůrazňovat jaksi rene
sanční kvality. Idolem tedy přestal být 
knihomol, co bez mikroskopu krok ne
udělal od první třídy základní školy 
a přitom nemá ponětí o okolním světě. 
Dávat tedy přednost tvoru s poněkud 
horším školním průměrem, ale s jinačí
mi schopnostmi či zásluhami. Třeba 
se domluví tatarsky, třeba přebrodil 
oceán na voru. Pomohl jsem studen
tovi k přijetí na medicínu dobrozdáním 
o jeho výtečném prospěchu v kurzu 
mezinárodního práva. Kandidát tedy 
k žádosti připojuje esej, svými slovy 
vyjádří, proč chce jít studovat zrovna 
tam, proč má zájem o ten který obor, 
proč si myslí, že se na něj hodí. Náš 
kluk se v této zpovědi například zmínil
o svém značně košatém cestování, že



už ve věku jednoho roku ho potrhlí ro
diče vlekli devět měsíců kolem světa.

Škola si všímá činnosti mimoškolní - 
práce na třídním časopisu, dobrovolná 
činnost - sbírat pro mrzáčky, sypat 
ptáčkům. A ovšem sport - to je kapi
tola, často i karikatura sama pro sebe. 
Zejména, ale nikoliv výlučně, jižní státy 
rekrutují basketbalisty a fotbalisty 
(americký fotbal = verze nám známého 
rugby) bez ohledu na obsah- jejich 
mozkovic a každou chvíli tady propuk
ne skandál, že k promoci se bez zkou
šek doklopýtá svalnatý pologramotný 
primitiv.

Rovněž žadateli neublíží zmínka
o vztahu rodinné větve, že už tatínek

Campus
Lokaci americké univerzity se říká 

campus (latinské slovo pro pole a též 
pro bojiště). Jsou to autonomní enklá
vy buď někde ve městě, nebo mimo 
město nebo jsou si městem svým sa- 
mým, k nimž se přifařilo jen pár ko 
merčních služeb stravování a zábavy.

Architektura jednotlivých campusů 
se dost liší. Nékde je to ve stylu „kaž
dý pes, jiná ves", žádná synchroniza
ce stylu (např. Syracuse University), 
jinde dominuje harmonie, ať už neo- 
gotická (např. Yale, Princeton) nebo ji
načí (Stanford, University od Colorado 
v městečku Boulder). Campus v měs
tě Albuquerque (University of New 
Mexico) vystavěli s inspirací tradice in
diánské - ona puebla. Náš bingham- 
tonský campus připomíná newyorské 
kriminály, obé stavěla táž firma. Ně
kde půvab přírody několikanásobně 
přetrumfne to, co si lidičky vytvořili: 
například campus univerzity na ostro
vě Guamu, na útesu, a před očima 
burácející pacifický oceán. Ovšem 
Guam v Mikronésii je dostal z ruky.

Af už je to kdekoliv, atmosféra pře
vládá neformální, že Evropan si musí 
dlouho zvykat, pokud si někdy úplně 
zvykne. Nikdo v této zemi nesmeká, 
nezdraví se s ohledem na věk či šarži, 
nebo že páni musí oslovovat a dámy 
odpovídají. „Ahoj, Oto," slyším a on to 
náš rektor. Je mi ale proti srsti, když 
někteří kantoři zdraví studentíky nebo 
se od nich dokonce nechají oslovovat 
křestním jménem.

a dědeček tu studovali a štědře mece- 
nášsky se zachovali. To se pak za
mhouří oko nad ledajakými prohřešky. 
Proslulý Harvard například přehlédl 
podvod spáchaný studentem, nyní se
nátorem Edwardem Kennedym, když 
totiž ke zkoušce ze španělštiny za se
be poslal náhradníka. Provinilec z mé
ně významné rodiny by ze školy vyletěl 
spěšným tempem, ale tohle se ututlalo 
poté, co papá Kennedy věnoval něja
ký ten miliónek na užitečný výchovný 
účel.

Velmi výběrové školy usilují o různo
rodost svého studentstva. Tudíž se 
stává, že zájemce z New York City se 
přestěhuje do kovbojského Wyomin-

O Američanech se přece traduje, 
jak že jsou náramně praktičtí. V jed 
nom tedy rozhodně nejsou: zásadně 
nenosí aktovky, to raději sešity 
a učebnice mají v pytli či ruksaku 
nebo obtížně nesou v náruči, padá 
jim to do sněhu. I ve sněžné sezóně 
si obouvají tenisky. Máme tady jed 
noho podivína, který chodí zásadně 
bos i za krutých arktických mrazů, 
co se nám sem valí ze severtf z Ka
nady.

Oblečení: zásadně šupácké (s vý
jimkou zahraničních studentů a zdej
ších, často značně elegantních černo
šek), zásadně džínsy, pokud možno 
hodně rozedrané. Když se mi někdo 
objeví ve třídě v saku a kravatě, vyje
veně se ptám, zda snad po přednáš
ce míní spěchat do svatební síně ne
bo k rozvodovému soudu.

Evropana, zejména toho se zkuše
ností s budováním vědeckého socia
lismu, překvapí ochota a trpělivost 
americké mládeže disciplinovaně stát 
ve frontě a nepředbíhat. Bude tomu 
asi proto, že oni zas tak moc často 
stát nemusí.

Nemají zábrany si do učebny při
nést všelijaké (nealkoholické) nápoje, 
ba třeba i něco pojíst. Pedagogové 
tohle dovolují, já se léta vzpouzel 
a zakazoval, ale už jsem to vzdal.

Co se nesmí, nejenom ve třídě, ale 
už i ve většině budov, je kouření. 
Jsme velmi health conscious, zdraví 
nade vše, antinikotinové přísnosti při
bývá, úděl kuřáků se začíná podobat 
údělu prvotních křesťanů: rovněž bu
dou zaháněni do katakomb.

Nevím, jak je tomu s drogami, 
v tom to resortu hříšností se vůbec ne
vyznám. Synátor mě informoval, že na 
campusech je běžně k dostání všech
no, s výjimkou heroinu, o který na
štěstí není zájem.

Návštěvník nepřehlédne veletucty 
plakátů, oznamujících, propagujících, 
protestujících tu kterou kauzu. Kauzu 
zpravidla hodně levou, antimaerickou. 
Protestní shromáždění proti CIA, pro

gu, odtamtud si zažádá a šance na 
přijetí se mu podstatně vylepší. Já po 
úprku poslal žádosti na ty nejslovut
nější adresy a přijali mě všude včetně 
na Harvardu: proto, že něco tak exo
tického - upláchnuvšího českosloven
ského soudce - tam ještě nikdy nemě
li. Rozhodl jsem se pro Columbii pro
to, že jsem tam měl lepší příležitost 
obživy. Též jako číšník u Vašafů.

Ukončím tak, jak jsem začal, totiž 
s oním břemenem svobody. Kandidát 
tedy zažádá na pěti školách, dvě ho 
přijmou, raději by šel do A než do B, 
ale v B mu nabízejí stipendium, jak se 
pak rozhodnout? To jsou pak ony sak
ramentské nevýhody v demokracii.

PLO, pro Fidela a Ortegu, pro po
vstalce v Salvadoru, proti povstalcům 
v Nikaragui. Nikdy jsem neslyšel, že 
by se byla konala demonstrace proti 
sovětské invazi v Afghánistánu (trvala 
deset let, stála milión životů, způsobi
la odchod 5 miliónů, tedy třetiny náro
da, do exilu), ale značně demonstrací 
se konalo proti americké invazi Gre- 
nady (trvala pár dní, ztráty minimální, 
ostrované děkovali a požádali o připo
jení k USA).

Máme organizace marxistů-leninis- 
tů, trockistů, anarchistů, hodně aktiv
ní jsou homosexuálové (jejich organi
zace krášlí nám starším známá písme
na G.P.U. - Gay Peoples Union) a mi- 
litantní lesbičky. Ne že by se byly zro
dily nedávno. Už před deseti lety si na 
našem campusu uspořádally celostát
ní sjezd. Vůbec to nebyl optimistický 
festival, jásavý mumraj osvobozených 
hedonistek, ale shromáždění ponuré, 
delegátky zachmuřené, urážlivé, ba
i agresivní, krutým zraněním hrozící. 
Svědci mi tvrdili, že dámy nejen zve
daly zaťaté pěstičky k revolučnímu 
pozdravu, ale dvěma prsty naznačo
valy pohyb nůžek, šmik, šmik. Náhod
ní chodci, i majitelé těch nejmírumilov
nějších penisů, prý prchali v obavě
o svůj šourek.

Na každém campusu se vyskytuje 
několik tzv. Greek Societies. Říká se 
jim řecké proto, že jsou pojmenovány 
třemi řeckými písmeny - alfa-beta- 
omega, delta-psí-ypsilon atd. Jednu 
tu fraternity či sorority  víže zájem
o matematiku, jinou o pivo. Vzájemně 
na sebe občas nevraží. Nedávno jed 
na (hoši) pořádala filmové pornogra
fické představení, a druhá (dívky) zor
ganizovala protestní demonstraci. 
K tomu se dotyčné svlékly do naha, 
není nad názornou agitaci.

Existují spolky, kluby různé zájmo
vé, sportovní, politické, ideologické, 
dokonce i studijní. Organizují se za
hraniční studenti, Filipínci zde, Afriča
né onde, máme tu i jakýsi slovanský 
klub.



Krok do 
učebny

Tvrzení, že každý strůjcem svého 
štěstí, lze v America doplnit slovy, že 
každý student je de facto strůjcem 
svého studia.

Většina kursů je totiž nepovinných. 
Chci-li jako undergraduate získat onen 
titul bakaláře, budu muset nashromáž
dit určený počet bodů, zvaných cre- 
dits. Pro ilustraci uvedu systém na naší 
škole (neexistuje ovšem jednotný ná
rodní mustr): úspěšně absolvovaný 
kurs v semestru vynese čtyři kredity, 
student se zpravidla potýká se čtyřmi 
kursy (tedy kreditů 16). Znásobte osmi, 
za osm semestrů, a plán bude splněn.

Katalog o několika stech stranách 
obsahuje informace o veletuctech 
přednášených kursů. Student si ale 
nemůže vybírat zcela anarchisticky.
V oboru přírodních věd musí získat 
bodů tolik a tolik, v oboru humanitním, 
v sociálních vědách tak a tak. V pátém 
semestru se musí rozhodnout, jaký že 
bude mít tzv. major field - pole speci
alizace.

Jak tedy vypadá takový výběr: záleží 
na mnohém. Nutno se přece synchro
nizovat, nemohu si zvolit čtyři před
nášky probíhající v týž den a hodinu. 
Do některých kursů se nedostanu, už 
mají přeplněno. Vstávám-li nerad (pří
pad většiny), třída začínající v osm rá
no příliš populární nebude. Při volbě 
se řídím nejen předmětem, ale i repu
tací přednášejícího - jak je záživný, jak 
je přísný.

To zjistím rychle a dost spolehlivě.
V této zemi totiž studenti známkují uči
tele, výsledky spočítá kompjútr a uve
řejní škola ve formě podrobné brožury. 
Otázky typu „Zásluhou tohoto učitele 
váš zájem v tomto předmětu vzrostl 
značně - poněkud - nepatrně - vůbec 
ne. Jak učitel byl vždy připraven, jak 
přednášel, známkoval, v porovnání s ji
nými učiteli je vynikající - velmi dobrý - 
dobrý, jakž takž - špatný." I podrobné 
verbální komentáře vítány, takže se 
pak lze dočíst o proslulém vědci na 
proslulé univerzitě, že jeho schopnost 
slovního vyjadřování je na úrovni du
ševně zakrnělého nosorožce.

Student si tedy vybral, ony čtyři kursy 
registroval, vstupuje do třídy. Nadále 
jsme navýsost neformální. Učitele ne
zdravíme, nikdo nevstává a nepachtí se 
utřít tabuli - od toho je tam přece on.

Většina profesorů (včetně mě) ne
kontroluje účast na přednáškách. Kdo 
nechce přijít, ať nepřijde.

Začátkem semestru rozdáme tzv. 
syllabus, tedy program, co třídu čeká. 
Syllabus může mít dvě stránky, může 
jich mít dvacet. Dlouhý seznam litera
tury, kterou nikdo nepřečte. Tyto 
zdroje nejsou zjevením věčných pravd, 
nejsme ani ideologové, ani bohoslovci. 
Zdůrazňujeme kritické uvažování 
a hodnocení. Jestliže základním moti
vem tradičního evropského vzdělání je 
„naplnit prázdnou láhev", tady je 
smyslem „rozsvítit svíci", ano, hádej
me se. Neexistují „scripta", že by pan 
profesor od katedry mumlavě předčítal 
své rozumy. To by ho odtud vyhnali 
a myslím, že právem.

★
Američany už od malička vychová

vají k bezprostřednosti, přímočarosti. 
Proto se děcka nečervenají, neupejpají 
ani před televizní kamerou. Tím méně 
pak ve třídě, kde z ničeho nic profeso
ra přeruší otázkou, kterou někdo mů
že pokládat za drzost.

Tuto vlastnost bezprostřednosti vět
šinou vítám. Méně sympatická je mi 
ona neméně typická americká compe- 
tetiveness - soutěživost, kdy pak ze 
spolužáků přestávají být kamarádi 
a začínají se spíš podobat gladiátorům
- kdo že z koho.

Nutí je k tomu systém. Mnozí kole
gové známkují na principu tzv. curve. 
Zní to nemravně a podle mého názoru 
to nemravné je. Znamená to totiž, že v 
každé třídě musí být jak vítězové, tak 
porážení, že X procent dostane jednič
ku a Y procent propadne. Pravím 
a vždy opakuji: „Nesoutěžte na život 
a na smrt mezi sebou, soutěžte jen se 
sebou, tj. s mými požadavky. Když je 
dosáhnete, dám vám všem výtečnou 
(nikdy se dosud nestalo), když ne, tak 
dopadnete bídně jeden jako druhý."

Nemáme tu reparáty. Když někdo
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dostane „F“ , nedostane za bídný výkon 
žádný kredit. Horší se mu ovšem jeho 
známkový průměr, na němž mu ovšem 
tolik záleží v jeho budoucí kariéře.

Na memorování tady tedy zvyklí ne
jsou. O faktech se zpravidla vyjadřují, 
že jsou to trivia. Nemůžete stavět ba
rák, když se nevyznáte v cihlách, jim 
říkám.

Zkoušky: s tím tu mají evropští stu
denti zpravidla potíže. Takě jsem je 
měl. Jsou totiž výlučně písemné.

Než jsem se do této země přistěho
val, žil jsem v přesvědčení, že písemně 
zkoušky jsou daleko lehčí než ústní. 
Přece mám čas přemýšlet, nikdo mě 
nemůže chytit za slovo a pak se per
verzně radovat z mého ignorantství.

Chyba, chyba, značný omyl. Ústně 
lze mnohé okecat, od nepříjemného 
tématu odbruslit, kdežto scripta ma- 
net - jednou je to  na papíře, důkaz 
znalosti či neznalosti tak dán. Příklad: 
dostavil jsem se na obsažnou zkoušku 
v oboru History o f Political Philosophy. 
Pramálo připraven, nicméně jsem si 
věřil, že úkol zdolám oblafnutím, pe
přením citátů v latině, ba i ve starořeč- 
tině. Po zkoušce se mě kolegové ptali, 
jak se já, vzdělaný Evropan cítím - bu
de to výtečná?

Jedna minus, zhodnotil jsem se.
Hovnajs. Propadl jsem, poněvadž 

okecání ve formě písemné (ona scripta 
manet) bylo příliš průhledné. Poprvé 
(a naposled) jsem kdy dostal kardinál
ní pětku, před očima se mi zatemnilo, 
mínil jsem skočit do Hudsonu a skon
čit svůj hanebný život, ještě že byl teh
dy Hudson zamrzlý. Zkroušeně, takhle 
maličký, jsem se odšoural k profeso
rovi s pokorným přiznáním. Naštěstí to 
byl tvor chápající, dal mi možnost 
zvládnout zpravidla neexistující repa
rát. Doživotně mě to poučilo.

Ústní zkoušky jsou tu výjimkou, nut
no se jim podrobit jen při zdolávání té 
nejvyšší doktorské mety. Jaký ale roz
díl od zkušenosti kdysi na Karlově uni
verzitě! Tam když kandidát nevěděl, 
examinátor se na něm pásl, topil, ze
směšňoval. Když jsem ale na Columbii 
nedovedl zvládnout otázku, profesor 
přispěchal s ujištěním, že abych si 
z toho nic nedělal, nikdo z nás neví 
všechno, a přesedlal na něco jiného. 
Hanebně se tehdy z oněch závěreč
ných pěti examinátorů zachoval pouze 
jeden, totiž Brzezinski, nelze se divit, 
však je to Evropan.

Ještě jeden velmi fundamentální bod: 
poněvadž americké studentstvo je ve
deno k samostatnému, nezávislému 
uvažování, proto tolik času a energie se 
spotřebuje na tzv. research papers - 
písemné práce výzkumné, do nichž se 
pouštějí i tvorové, kteří mají potíže 
s abecedou. Proto tráví tolik času 
v knihovnách pátráním a vypisováním

• ze zdrojů. Výsledkem je „výzkum" ne
zřídka pochybného obsahu a perfektní 
formy, na laser printeru, který ještě 
mnoho let nebude v Československu 
k mání.



Bydlení
Bydlet se dá bud' v koleji, nebo 

v privátě. Obojí má své výhody a ne
výhody.

Nékteré univerzity vyžadují od pří
slušníků prvního ročníku bydlet v ko
leji (oné dormitory), čímž mají dotyční 
po problému - otázku za né vyřešila 
vrchnost. Ostatní aby uvážili plusy 
a minusy.

Jsem-li spíš samotář a vadí mi kra
vál rocku vyřvávajícího po půlnoci ze 
sousedova sterea, je lepší se kolek
tivnímu kolejnímu bydlení vyhnout. Na 
každém poschodí se stále koná něja
ká párty, někdejší segregace hochů 
a dívek pominuly do nepředstavitelná, 
do dávnověku dostavníků a krinolín.

Hnutí nové levice - následek, vlast
ně doslova levoboček vietnamské 
války - poznamenalo naše univerzity

všelijak. Pozměnila se struktura i ob
sah výuky, došlo i ke změně v kole
jích. Žactvo si vymohlo koedukované 
soužití. Ne že by mi vznikl nárok na 
příděl slečny do postele, ale do ved
lejších dveří. Od jednoho revolučního 
výdobytku upustili vítězové sami: vy
mohli si společné záchody a sprchy 
(jimž říkali liberated čili „osvoboze
né") a netrvalo dlouho, že je vítězství 
přestalo bavit. Překáželo nejen děv
čatům, když si je nezvaný zájemce 
začal prohlížet ve sprše či dokonce 
se hrnul připojit, i hochy hodně dy
chtivé přestala vzrušovat ranní setká
vání u umyvadla s umaštěnými, roz
cuchanými vílami.

Poplatky za tohle bydlení nejsou 
zrovna nejmenší. Když se dají tři part
neři dohromady, za stejnou sumu si 
mohou najmout daleko prostornější 
byt. Ovšem čím větší město, tím 
zpravidla vyšší nájemné. V menším 
městě pak neméně zpravidla chybí 
dostatečná veřejná doprava, všude je 
daleko, pěšky nelze dojít, takže bez 
vlastního auta se člověk pak neobe
jde. Na Manhattanu za studiích na 
Columbii jsem auto ovšem neměl: 
beztoho by nebylo kde zaparkovat. 
První vůz jsem koupil, až když jsem 
nastupoval první místo ve vzdálené 
lowě. Jízdenka na autobus by mě by
la přišla skoro na stovku, kdežto ob

starožní koráb Dodge 1956 jsem 
koupil za deset dolarů. (Prodávající 
Íránec chtěl jen sedm padesát, ale já 
s gestem granda jsem drobné odmítl, 
„že je to dobrý".)

Zejména zahraniční, málo ostřílení 
studenti, zájemci o bydlení mimo 
campus, naletí supům, vyděračům, 
kteří za mizerné kumbálky vyždímají 
nehorázné peníze. Proto nově přícho
zím doporučuji napřed se nastěhovat 
do koleje a pak se ^ačít rozhlížet. 
S trochou štěstí se lze seznámit s pri
ma pohostinnou rodinou, jejíž děti 
odrostly, vilu mají prázdnou, každou 
chvíli někde vandrují, takže i jim pro
spěje, když jim někdo bude hlídat 
majetky.

Před začátkem školního roku uni
verzity pravidelně avizují příjezd no
váčků ze zahraničí a vyzývají zájem
ce, aby se přihlásili. Rodina s třeba 
italskými kořeny pak vyrozumí školu
o svém zájmu poskytnout přístřeší 
někomu ze země předků.

Nouzi o slovanské kořeny tady 
v našem městě věru nemáme. V tele
fonním seznamu lze nalistovat sedm 
Zápotockých, Jeden z našich děkanů 
se jmenuje Votruba a jeden z kolegů 
profesorů se jmenuje Motowidlo - 
vážně, doopravdy. S dvojitým W.

□

O výhodách 
být Indiánem

OTA ULČ, Binghamton

Před už deseti lety jsem napsal článeček „Jak nás chtějí 
Indiáni rozkulačovat" o tom, jak jsem se napřed smál a pak 
mě smích přešel. Indiáni kmene Oneida zahájili soudní při, 
domáhajíce se pfeti a půl miliónu akrů půdy, pásu padesát 
mil širokého a daleko delšího, totiž od kanadské hranice 
u řeky svátého Vavřince na severu až po hranici státu 
Pennsylvánie na jihu. Rozsah nároku představuje pětinu ce
lého státu New York, což je víc než celý stát Massachusetts. 
Je to půda, na níž Indiáni nepracují, ale před^ dvěma století
mi patřila prapředkům. Žalobou bylo zasaženo 12 krajů 
(counties), 60 000 soukromých vlastníků menších či větších 
lánů, mnoho vesnic a několik měst, největší z nich Bingham
ton, v něm bydlím, v něm vlastním domeček. Neblázněte, 
jak já k tomu, ouvej, přijdu? N apřed nás odírali rudí komi
saři, my ochuzení prcháme na Západ a tam po nás pak jdou 
rudokožci. Chtějí nás rozkulačit, usilují o náš existenční 
skalp a jejich tomahawkem je současné americké právní 
myšlení a počínání.

A to se pak pesimistovi hnedky vtírají krůtě realistická 
slova H. L. Menckena, břitkého myslitele: „Nikdo ještě ne
prodělal cent (ve smyslu „haléř") podceňováním inteligence 
amerického lidu." Soudcové v této  zemi přece vynášejí vel
mi nesmyslné rozsudky. Jestliže osvobozují prokázané mor- 
dýře, proč by nepředepsali historická příkoří na Indiánech 
k osobní náhradě nám současníkům, neviňátkům, připravit 
nás tak o poctivě nabyté wigwamy?



Žalobci tvrdili, že v roce 1785 a 1788 pozbyli půdu násilím 
a podvodem (by coercion, deceit and utmost bad faith). 
Chtěli nejen pozemky, ale i náhradu škody, nájem za užívá
ní, zneužívání, vše s úroky - celkem sumu devíti miliard 
a dvě stě milionů dolarů ($ 9 200 000 000), víc peněz, než asi 
vlastní většina států světa. Dvakrát ouvej, teď abych platil 
činži za dvě století, na to by nestačily ani české korunovační 
klenoty, kam jsem to jen, já blbec, vlezl.

A kdo jsou to vůbec tihle Oneida Indiáni? V okolí máme 
místa, města a okresy s jmény Oneida, O neonta, Onondaga, 
Oswego, Otego a Otsego, vše jména indiánská. Jenže ta jsou 
v sousedství měst Syracuse, Rome, Ithaca, Utica - takže co? 
Za všechna ta léta jsem se v našem státě New York nepotkal 
s ani jedním Indiánem, jako jsem se nepotkal s ani jedním 
Starořím anem  či Starořekem .

*
Příslušníci kmene Iroquoi, Bedřichem Engelsem kdysi 

bedlivě studovaného, odjeli do Rotterdam u předložit náro
ky u tribunálu Bertranda Russella. Funcionář John Mohawk 
obvinil i Evropany, A tlantik nikdy nepřebrodivší, z odpo
vědnosti za škody. Nároky též přednesli zástupci amerických 
kmenů Hopi a Navajo a kanadských kmenů Attikamek 
a Moltagnais.

Jsme v zemi s anglosaskou právní tradicí, nutno se tedy 
podívat na precedenty. Kousek na sever od nás, na okresech 
St. Lawrence a Franklin, Indiáni kmene Mohawk už vyhráli 
pár miliónů. Rovněž vypukly pře na okresech Cayuga a Se
neca. Naštěstí naši rozkulačovatelé se mezi sebou sváří. 
S chutí jsem si vzpomněl na Svatoplukovy pruty. '

V Kanadě 10 000 příslušníků kmene Crees a Inuit vyhrálo 
právní bitku, která se dostala až k Nejvyššímu soudu: 20 000 
dolarů na hlavu, včetně dčtí, plus výsostná práva rybářská 
a lovecká.

Skupiny reprezentující Indiány, a Eskymáky v Yukonu 
a Northwest Territories předložily právní nárok na 11 pro
cent území celé Kanady (po Sovětském svazu největším stá
tě na světě).

Americký kongres odhlasoval platbu ve výši 962,5 miliónu 
dolarů pro 75.000 aljašských domorodců, jen ať si dají do 
nosu.

V r. 1980 prezident C arter podepsal zákon o výplatě 27 
miliónů dolarů kmenům jménem Passamaquoddy a Penobs- 
cot, které původně žalovaly o nabytí dvou třetin celého státu 
Maine.

Začaly přibývat žaloby s extravagantními požadavky na 
začátku a štědrými kompromisy nakonec. Státy Oregon, 
W ashington, Jižní D akota, Severní D akota, státy hor Ska- 
listých, a pak od Colorada dolů k Texasu - kde by se nenašli 
zájemci o náhlou bonanzu v zájmu historické spravedlnosti, 
kdo by rád nedědil za utrpení předků?

Postižení Neindiáni se ale ozvali s námitkami. Třeba ona 
otázka historických nároků: leckdo leckde někde byl. To, co 
běloši vzali Apačům, před tím Apačové vzali Komančům. 
Požadavky se snadno zkříží, přeptejte se Arabů a Izraelitů 
na vlastnická práva v Palestině. Přejdeme-li z Blízkého vý
chodu do Evropy, to pak si teprve držme kloboučky na bláz
nivém kolotoči dějin! Švédové si řeknou ó Prahu (Třicetiletá 
válka) a my Češi o Evropu od Baltu až po Jadran (Přemysl 
O takar II).

A le i kdyby soudci nezešíleli a rozhodli se zachováním ro
zumu, k mnohým škodám již došlo. V žalobou postižených 
oblastech se zastavil hospodářský růst, hypotéky zamrzly, 
hodnoty majetků upadají, investice nejsou - čili potíže před
vídatelné.

Otázka: Je či byl kdy kmen subjektem mezinárodního 
práva?

Odpověď: Nebyl. Jen hrstka myslitelů tvrdí opak. Seneca 
Indián jménem Lee Lyons se pokusil o mezinárodní uznání 
suverenity. Na rezervaci O nondaga tady kousek od nás mu 
soukmenovci vyrobili cestovní pas jm énem  Six Nation Iro- 
quoi Confederation. Dokum ent trojjazyčně (anglicky, fran
couzský a onondagsky) oznamoval, že držitel Lyons je obča
nem suverenního státu S.N.I.C. Čtyřiadvacet Indiánů s těm i
to pasy dojelo do Ženevy zúčastnit se konference OSN o ra
sové diskriminaci. Švýcarští úředníci delegaci hodinu pozdr
želi, ale pak jim přece jen dali do pasu razítko s „m imořád
ným vízem“. Indiáni to považovali za velké vítězství - takový 
akt že prý lze interpretovat jako de facto uznání dotyčného 
státu. (Podobný případ se stal tuším že ve Španělsku s o ra
zítkováním pasu mezinárodně neuznaného státu Transkei.)

Otázka: I kdyby tedy indiánské kmeny byly suverénními 
subjekty mezinárodního práva a smlouvy byly vskutku vad
né buď z důvodu uplatněného násilí při podpisu, nebo poru
šením smlouvy po podpisu (což se stávalo často, přečasto), 
nejsou již nároky na restituci promlčeny?

Sdílím stanovisko, že promlčeny již dávno jsou. Na světě 
ovšem neexistují totožné normy. V některých zemích se ob
čanský právní nárok promlčí za 10 let, jinde za 20 let - ale 
není mi známo, že by někde čekali staletí.

*
Občas slýcháváme nehoráznost, že indiánská rezervace je 

vlastně něco jako koncentrák - jako Osvětím, například. T a
koví myslitelé bez obtíží pominou rozdíl, že Indián na rezer
vaci žít může, ale nemusí. Není ale známo, že obyvatelé těch 
skutečných koncentráků se mohli svobodně odstěhovat, tře 
ba z Vorkuty na Riviéru. Rezervace je přece privilegovaná 
oáza, jen rudoši - tito Native Americans - tam smějí pobývat, 
ale my ne. Privilegovaní rudokožci neplatí federální a vůbec 
žádné daně, kdežto federální vláda jim poskytuje bezplatné 
školství, lékařskou péči, bezplatné cokoli - vlastně to, o co 
jinde usilovali, leč nevyusilovali vědečtí socialisté. M etá se 
obviněními o genocidě a za tohoto údajně vyhubujícího pod
ručí počet indiánského obyvatelstva rekordně roste.

Ačkoliv zákon amerického kongresu z r. 1948 opravňuje 
uplatňovat trestní zákon na indiánském území, úřady se 
k této iniciativě nemají. Například na rezervaci jménem Cat- 
taraugus, nedaleko města Buffala a Niagarských vodopádů, 
se prodává nezdaněný benzin komukoliv, kdo přijede, a stát 
nezasáhne. Stejně je tomu s prodejem  cigaret a ovšem 
gambling - hry hazardní, mimo rezervace nedovolené. Plyne 
z toho hodně zisku a ze zisku pak rozmíšky. Tisíce kulí po 
sobě navzájem nedávno vypálili svářící se Mohawkové. Na 
rezervaci St. Regis bitva těchto Mohawků přiměla k jakési 
reakci orgány jak USA, tak Kanady.

Za nejpodivnější pokládám rozhodnutí Nejvyššího soudu 
z r. 1979, jímž se Indiánům v severozápadní části USA do
stalo privilegia rybařit a lovit i mimo rezervaci, bez ohledu 
na přísné předpisy o hájení, závazné pro všechno ostatní 
obyvatelstvo. To už jsou pak výhody typu diplomatických 
imunit.

*
Neindiánům je tedy upřeno právo pobytu na rezervaci, ale 

vjezdu a pokračovat v cestě se jim nebrání. Pár těchto privi
legovaných enkláv j^em si prohlédl. V Jižní Arizoně rezer
vací PA PA G O  o velikosti 120 krát 120 kilometrů vedle sil
nice výborné kvality. Další asfaltky se rozbíhaly do míst 
s jmény NORTH KOMELIK, KAKA a též CHUICHU. Ani 
jednoho Indiána nezdobila čelenka, péra, nenesl tomahawk
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a nebafal dýmku míru. Však u nás ve staré vlasti děvčice 
zpravidla nepobíhají v krojích a ogaři v pracovní den neju- 
chají, nevěnují se odzemkům, mávajíce valaškami.

Byl pracovní den, nikde však stopa po budovatelském úsi
lí. Ani průmysl, ani zemědělství. Půda je neobdělaná, ale ob- 
dělatelná, zavlažitelná. Však hnedky vedle rezervace jsou 
zelené lány. Připomněl jsem si piplané izraelské polnosti na 
dosah od arabských úhorů. V papagském centru jménem 
Sells mě zaujala výzva k návštěvě semináře na téma SPOU- 
SE ABUSE - čili školení, jak nem látit manželky. K tomu též 
návod, jak méně se nasávat ohnivou vodou.

Těsně u hranic státu New Mexico, na sever po silnici-

č. 166, se přijede do N A V A JO  LAND, největší rezervace 
(250 km x 300 km) největšího indiánského kmene v zemi.
V hlavním městysu jménem Window Rock sídlí jak indián
ská samospráva, tak federální byrokraté. Četl jsem cedule, 
kde se co rozdává. Tímto směrem dostanete poukázky na 
peníze, támhle na šatstvo, onde na jídlo, za rohem  na coko
liv. Inu, roh hojnosti, perfektní sociální síť. O vše se tam 
velký bratr, strýček Sam z W ashingtonu, postará, a jak již 
víme, účet zatáhnou daňoví poplatníci, jimiž Indiáni ne
jsou.

I leckdo z našinců by patrně nepohrdl lebeděním v tak po
hodlné síti.

*
Je-li nás pět a půl, jsme kmen? Údajní Indiáni údajného 

kmene W ampanoag v místě W ashpee, stát Massachusetts, 
přišli k soudu se žalobou, že se jim chce pozemků na Cape 
Codu, krásné výletní končině, též kdysi bydlišti Johna F. 
Kennedyho. Ale kde je, kde zbyl kmen Wampanoag?

Historici a archeologové dostávají obsílky k přednesu od
borných svědectví. Žalovaná strana tvrdí, že kmen vymizel 
kolem roku 1660, že kolonie v Plymouthu tehdy domorodce 
přetáhla na stranu křesťanství a zcela asimilovala. Kmen již 
tři století neexistuje, věc by měla být jasná, leč soud se zdá 
přiklánět k názoru, že stačí někdejší oprávnění, že platí to, 
co bylo, a ne, co je.

Z  New York Times (4. srpna 1991) se dozvídám, že v sou
časné době kmenů je v USA uznáno přes tři stovky. S tímto 
uznáním, úředním glejtem, vzniká nárok na vybudovaný ko

munismus s příslušným kapitalistickým komfortem. Není di- 
vu, že zájemců.přibývá, momentálně se projednává dalších 
96 žádostí.

Cesta to je ale strmá, byrokraté ve W ashingtonu vyžadují 
až perverzně detailní dokumentaci, kupu papírů do výše 
dvou stop, čili víc než půl metru.

A ještě navíc, skupenství jako kmeny již úředně puncova- 
ná, si míní svá privilegia hlídat, nové příchozí nevítají, do
chází ke konfliktům, zase ty pruty Svatoplukovy. V jižní čás
ti státu Alabama skupina jménem Mowa o počtu 3 100 duší, 
odnož Indiánů Choctaw, usiluje o registraci, v čemž jim ost
ře brání již uznaný kmen Poarch z čeledě Indiánů Creek. 
Nechtějí konkurenci, ohrozila by jim monopol na hazardní 
hry, jež smějí na rezervaci provozovat.

Jak vlastně rozpoznat takového Indiána? Vesměs to jsou 
rasově rozm ělnění tlouštíci, naprosto bez orlích rysů, ani je 
den zdaleka nepřipom íná Vinnetoua dle představ ilustrátora 
Z. Buriana. Posloužím příkladem:

Naše rozkulačením ohrožené město leží na soutoku řek 
Chenango a Susquehanna. Zde se v létě pořádá OTSINGO 
POW POW  - národopisné šibřinky, indiánská Strážnice, 
Lúčnica.

Přijeli delegáti až z Arizony. Nejvíc pozornosti sdělova
cích prostředků upoutali náčelníci W hite Eagle čili Bílý Orel 
z kmene Cherokee, a Joseph Bruchac čili Pepík Břucháč či 
Břicháček z kmene Abenaki ve státě Maine. Opeřený Pepík 
na tiskové konferenci uvedl, že vzdor bělošství a češství své
ho otce to dotáhl na náčelnickou funkci a těší se důvěře abe- 
nackého lidu.

Takže není dosud vše ztraceno, konfiskaci lze třeba unik
nout kádrově prospěšným zindiánštěním. Četl jsem o Irča
novi, který je z jedné šestnáctinky Cherokee - tedy jedna 
prababička, ale k uznání změny etnického stavu postačila. 
Kdo z nás vstoupil do manželství s americkým domorodcem 
či dom orodkou, nechť se prohrabe v rodinných papírech, 
třeba budou zlatonosné.

Happy cnd, dopadli jsme nakonec dobře, naši lační rozku- 
lačitelové neuspěli. Po mnoha letech souzení nejvyšší instan
ce zamítla nárok na navrácení milionů akrů (případ Oneida 
Indián Nation versus New York, No. 88-1758).

PODNIKATELÉ V ČESKOSLOVENSKU, POZOR!

Mafie po nigerijsku
PŘEMEK JOUZA, Kanada

Nigérie je velká a bohatá země. Vy
váží naftu a v zemi existuje vrstva pod
nikavých a úspěšných obchodníků, 
kteří mají spojení s podnikateli mnoha 
zemí. V poslední době však šel vývoj 
zahraničních styků Nigérie trochu 
zvláštním směrem. V minulém a před
minulém roce začali dostávat podnika
telé v Kanadě a v západní Evropě do
pisy s nabídkami obchodní spoluprá
ce, podepsané různými zástupci nige- 
rijských firem, a dokonce i úředníky ni- 
gerijské vlády. Některé vypadaly na 
první pohled nevinně:

„Kanadská vysoká komise (což je  
úřad nahrazující velvyslanectví mezi ze
měmi Britského společenství národů) 
zde v Lagosu nám sdělila, že vyrábíte 
produkt, který bychom od  \/ás chtěli 
odebrat. Jsem úředník na ministerstvu 
v Lagosu v Nigérii a mám k dispozici 
sumu 27 a půl miliónu dolarů. Protože 
jsem člen komise pro schvalování 
smluv na našem ministerstvu, ubezpe
čuji Vás, že Vám budu co nejvíce ná
pomocen a že se postarám, abyste

mohli Vaše zařízení dodat našemu mi
nisterstvu.

Dodejte nám nutnou dokumentaci 
tak, abychom Vám mohli vyplatit 35 % 
částky určené pro Vaše zboží předem. “

To je, jak se mezi znalci říká, nabíd
ka, kterou není možno odmítnout. Ně
které dopisy zní ještě lákavěji, ale sko
ro až moc. Tak kupř. jedna českoka- 
nadská firma dostala od pana Ifeanyi 
Chukwu z Lagosu dopis zhruba tohoto 
znění:

„Jsem účetním u Nigerijské národní 
naftové společnosp. Mám na starosti 
potvrzování a kontrolu účtů týkajících 
se smluvních závazků a dohod. Zastu
puji skupinu, která by na Váš účet 
chtěla převést sumu 22 miliónů ame
rických dolarů,- které reprezentují rozdíl 
mezi nadhodnocenými kontrakty se za
hraniční firmou a skutečně vyplacenou 
částkou. Rádi bychom tuto sumu roz
dělili takto: 60 % naší skupině, 30 % 
Vaší firmě, a 10 % na nutné výdaje. 
Transakce musí být vysoce důvěrná.

Abychom mohli tuto transakci pro

vést, potřebujeme od Vás osm dopis
ních papírů s hlavičkou Vaší firmy, dole 
podepsaných a orazítkovaných, čtyři 
podepsané, ale nevyplněné formuláře 
faktur a dále jméno Vaší banky, adresu 
Vaší pobočky a číslo účtu. “

Ne každý člověk na světě je poctivý, 
a když průměrnému občanu nabídneš 
pár miliónů dolarů za celkem nepatr
nou službu, protočí se mu zornice 
a začne uvažovat, co kdyby. Firma, 
kterou si dovolím nejmenovat, si řekla, 
zkusíme to, a začali si dopisovat s Ni- 
gérií.

Slovo dalo slovo, nigerijská strana se 
nabídla, že pošle do Kanady reprezen
tanta, že vše dojedná, jen aby naši Če- 
chokanadani poslali pozvání a.letenku. 
Což se stalo, jenže žádný reprezentant 
se v Kanadě neobjevil. Naopak, při
chází pozvání z Nigérie, aby naši pod
nikatelé co nejdříve přijeli a aby s se- 
bou přivezli 22.000 dolarů na různé 
úplatky a poplatky, například aby se 
nemusela platit povinná dvouprocentní 
daň splatná předem.



A podnikatelé, protože jejich firma je 
malá a 22 tisíc v bance nemají, si tuto 
částku vypůjčí na dosti nepříjemný 
úrok a do Nigérie se vydají. V Lagosu 
na letišti je čeká oficiální uvítání, policie 
v uniformách i v civilu salutuje, vítací 
výbor je ve vzorných černých šatech 
a kravatách, jak je v onom koutě světa 
zvykem, patrně kvůli počasí, nepotře
bují víza, jdou rovnou skrze pasovou 
a celní kontrolu, zdrží se chvilku v sa
lónku pro zahraniční hosty, a pak je
dou oficiálními auty do hotelu. Čelou 
dobu pobytu mají k disposici vládní 
vůz se šoférem, který s nimi kodrcá la- 
goskými ulicemi.

Když dojde k obchodnímu jednání, 
ukáže se, že co se zdálo být jednodu
ché, je vlastně složité. Vzorně odění 
Nigerijci přijmou 22 000 dolarů, ale ne
stačí jim to, chtějí další, peníze, ať pro 
ně jeden z podnikatelů jede a ti druzí 
af zůstanou v Nigérii jako rukojmí. 
Z toho se ovšem naší vyvléknou, řek
nou, že takhle se to nedá dělat, že je 
třeba otevřít účet na ostrovech Turks 
a Kaikos v karibské oblasti, kde je za 
ručena plná diskrétnost. V Kanadě se 
totiž musí hlásit původ ukládaných pe
něz a takovýto převod miliónů dolarů 
by tu nepovolili. Na karibských ostro
vech se nikdo nebude ptát, odkud pe
níze jsou.

Naši podnikatelé se tedy z Nigérie 
dostanou, ale nepřipustí porážku, vše 
zařídí a smluví si s Nigerijci schůzku na 
ostrově Velký Turks. Čekají tam ale 
marně, nikdo z Nigérie nepřijede. Pak 
jim z Nigérie vzkážou, že by raději letěli 
do Koreje, kde mohou okamžitě dostat 
100 000 dolarů na různé nutné poplat
ky a úplatky. A, protože úplatky jsou 
vysoké, je třeba sehnat ještě dalších 
300 000 dolarů a pak hned se transak
ce ukončí a každý dostane svůj podíl.
V tomto okamžiku si naši podnikatelé 
celkem správně uvědomí, že v obcho
dování tohoto druhu není vždy vše 
čisté. Ještě politují nigerijskou firmu, 
že se jim nepodařilo v Koreji peníze se
hnat, a transakci ukončí.

Zapracuje však česká tvrdohlavost. 
Dopisů totiž chodí víc a víc, od růz
ných lidí, ale s velmi podobným tex
tem, dokonce se stejnými chybami. 
Tak kupř. název West Indies je v něko
lika dopisech přepisován jako West In- 
diana. I v číslovkách jsou chyby, psali 
kupř., že nakupují zbóží za $ 
27.59,000.00. Kolik to asi tak může 
být. Četné chyby angličtiny už by měly 
bývaly krajanskou firmu alarmovat, že 
je něco v nepořádku. Lakotnost a tou
ha po rychlém bohatství však lidi za
slepuje.

Dopisy totiž nabízejí, jak říkají Anglo- 
vé, něco za nic. Milióny prší z nebe jen 
za to, že jim majitelé kanadské firmy 
dají nevyplněný papír s něčím podpi
sem, nevyplněné' faktury s hlavičkou 
firmy, číslo a adresu bankovního účtu.

Tak Mr. Kevin Onu z Ijeshatedo, Su- 
rulere, Lagos, Nigéria žádá o pomoc 
při převodu 80 a půl miliónů americ
kých dolarů z Nigérie do Kanady. Po
cházejí prý z jakýchsi nadbytků, které

získali úředníci federální vlády v Lago
su kolem roku 1983. Při převzetí moci 
armádou byli tito úředníci propuštěni 
a peníze po nich zbyly. Nabízí za zpro
středkování převodu z Nigérie 40 % 
uvedené částky.

Nebo: pan starší účetní Sampson E. 
Chidobu z Ajaokuta Steel Rooling Mill 
Ajaokuta (Chyba v názvu je jejich) nabí
zí, že má k proplacení účet pro firmu, 
kterou vlastnili bývalí nigerijští politici, 
nyní po vojenském převratu v e><ilu, že 
25 miliónů dolarů je připraveno, a za 
převod nabízí 40 %.

Z A P O M E N U T Á  D ÍL A  
VÝSTAVA UNIKÁTNÍCH 
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ČESKÁ POJIŠŤOVNA, A.S.

Pisatelé používají vznešená jména, 
jsou to doktoři, princové, náčelníci. 
Dopisní papíry patří ministerstvu finan
cí, obrany, dopravy, letectví, Nigerijské 
národní naftové společnosti...

Podnikatelům v Kanadě se z toho 
točí hlava. Ozývají se i soukromé firmy 
z Lagosu a z okolí, ale i tyto firmy v ur
čitém okamžiku jednání si buďto řek
nou o peníze na úplatky, nebo nabíd
nou, že mají dobré styky a že někdo 
od vlády by chtěl převést do zahraničí 
padesát miliónů dolarů, a že potřebují 
spolehlivou osobu s bankovním účtem, 
a že podíl za tuto službu bude veliký.

Naše krajanská firma je obdivuhodně 
vytrvalá. Odpovídají na dopisy znovu 
a znovu, trpělivě posílají dopisní papíry 
s jejich podpisy, trpělivě vysvětlují no
vým žadatelům, že v minulosti se zkla
mali, ale teď že doufají, že tato nabíd
ka už bude konečně skutečná a že vše 
dobře dopadne. A že mezi mnoha ne- 
poctivci musí být aspoň jediný, který 
chce jednat poctivě a peníze naší firmě 
dá. Sami se zadušují svou ctí a dobrou 
pověstí a doufají, že jednou z nebe na
prší.

Nejvyšší nabídka přišla od náčelníka 
Okoye, konzultanta firmy Euronig Limi
ted, jehož strýc by nutné potřeboval 
poslat do zahraničí 175 milónů dolarů, 
což je opět částka zbylá z nafouknu
tých a neproplacených faktur.

Pak si ale naše známá kanadská fir
ma také začne říkat o peníze. Když 
dostanou nabídku na milióny dolarů, 
řeknou si o 5.000 dolarů depositu. Se 
zlou se však potážou. Nigerijci začnou 
tvrdit, že jsou nová firma a že peníze 
nemají, a strýček, který by za provizi 
chtěl převést milióny dolarů, také tento 
deposit nemá, protože na ministerstvu 
se teď musí šetřit.

Tato válka nervů vrcholí případem 
firmy El-Mahatex & Company (Nig.)

Ltd., která má svoji hlavní kancelář na 
čísle 17, Alhadji Olusesi Way, Okoto 
Isolo, Apapa, Lagos. El-Mahatex si 
nejprve napíše o katalog výrobků firmy, 
ceník, platební podmínky atd. Pak si 
objedná zboží za 17,9 miliónu dolarů 
na základě smlouvy s nigerijským fede
rálním m inisterstvem dopravy, pode- 
psané za ministerstvo dr. Johnem 
Okonem. Z toho si El-Mahatex pone
chává 3 998 000 dolarů a objednává 
zboží za 13 902 000 dolarů. Okamžitě, 
aniž by viděli zboží, vyžadují fakturu na 
17 900 000 US $ vystavenou na ředi
tele nákupu při ministerstvu dopravy, 
Ikoyi, Lagos.

Dokonce slíbí, že jejich zástupce, 
pan Ernest Ochonie, přijede do Kana
dy vše vyjednat, a vyžádají si pozvání. 
Také požádají o to, aby mohli být vý
hradními zástupci naší česko-kanad- 
ské firmy pro Nigérii.

Za dva měsíce však oznámí Chief 
Samuel M. Uqwoeru, prezident El-Ma- 
hatex, že transakce je na dobré cestě, 
ale že je třeba zaplatit poplatek právní
kovi za smlouvu mezi firmou El-Maha
tex a naší krajanskou firmou. A že se 
muselo jednat s mnoha úřady, což ta
ké něco stálo. A že firma El-Mahatex 
zaplatila právníkovi částku $ 44 75Ů, 
a že stejnou částku musí zaplatit i na
še krajanská firma. A opět začíná řeč
0 nadsazených fakturách a naše firma 
má dostat 5 % z takto uměle zvýšené 
částky.

V dalším dopise náčelník Samuel, 
tentokrát se podepsal již Sammy, va
ruje před obchodními transakcemi se 
špatnými lidmi, a že kontrakt byl pře
ceněn a že je nutné uplácet a že úřed
níci na ministerstvu nemají žádné pení
ze a že to musí dělat jeho firma. A aby 
už nikdy nedělala naše krajanská firma 
žádné obchody s lidmi jménem Alhasi 
O. Moshudi, Elvis Ochoma, R. Chikag- 
ba a Obiora Udekwu. A aby si naše fir
ma dala pozor, že i její podnikání je ne
čestné, a jak to že nemají peníze. A že 
do toho Chief Sammy dal už 100 000 
dolarů a ať mu je naše firma okamžitě 
pošle.

Dalším překvapením byl dopis od 
americké firmy, která také jednala s El- 
Mahatexem. Tato firma se domnívá, že 
to vypadá jako životní příležitost pro ně
1 pro naši firmu a že by tedy obě firmy 
měly spolu sdílet ovoce úspěchu. Obě 
firmy se dohodly, že vše přešetří přes 
americké velvyslanectví a Kanadskou 
vysokou komisi v Lagosu. Obě institu
ce odpověděly zhruba stejně a řekly:

„Firmu El-Mahatex jsme na uvedené 
adrese nenašli, Ernest Ochonie si ni
kdy o víza do USA ani do Kanady ne- 
zažádai, obraťte se na Interpol nebo na 
polici v Lagosu, kteří sice nemají p ro
středky na vyšetřování komerčních 
podvodů, ale zkuste to. Objednávky 
podepsané dr. Okonem jsou podvrhy, 
na ministerstvu dopravy o nich nikdo 
nic neví."

Což je celkem předvídatelný výsle
dek. V tom okamžiku se naše krajan
ská firma opravdu rozezlí a obrátí se 
na noviny a na policii. A zjistí, že ne



jsou jediní. Dopisy dostaly i jiné firmy, 
některé i velké, jako Noranda Mineš 
Ltd., a jiní. Ty však předaly své dopisy 
okamžitě policii.

Kanadská královská jízdní policie 
(RCMP), která tu funguje jako kriminál
ka, už má stovky těchto dpisů. Větši
nou jsou skoro totožné. Na začátku 
nabídnou něco absolutně dokonalého, 
obchodní transakci, jakou člověk může 
udělat jednou za život, a pak požádají
o peníze - na certifikát inkorporace, na 
advokáta, na letenky, úplatky pro dru
hé úředníky atd. RCMP dokonce zjisti
la, že v Lagosu se prodává brožura 
s návodem, jak ošálit chamtivé cizince, 
a lagoské noviny otiskují články, jak 
snadno bojovat proti nenasytnému ka
pitalismu a imperialismu.

Kanadské firmy přišly celkem asi

o 600 000 dolarů. Mezi nimi je i 27 000 
dolarů, které naše krajanská firma teď 
splácí a každou splátku doprovovází 
jadrnými výroky.

Jiní na tom jsou hůře. Jeden neod
bytný anglický obchodník, který se dal 
nachytat, si v rozčilení do Lagosu pro 
peníze zajel, aby mu je podvodníci vrá
tili. Byl zastřelen ve svém hotelovém 
pokoji. Jiný strávil několik nepříjem
ných hodin na policii v Lagosu a pak 
dostal radu, aby co nejrychleji odce
stoval. '

Tento trik hrají na důvěřivé obecen
stvo podvodníci celého světa po stale
tí. Co jej v tomto případě odlišuje od 
ostatních, je vpravdě celosvětový roz
sah. Jso.u postiženy malé i velké firmy 
po celém světě, interpol zjistil, že jde
o velký syndikát podvodníků, a kromě

nich rozesílají dopisy i nezávislí jedinci. 
Dopisy jdou stále ještě na všechny 
strany, do mnoha zemí, do USA, Ka
nady, Belgie, Švédská, Německa, Ho
landska, do Singapuru, do Austrálie. 
Určitý úspěch tedy zřejmě mají. Ne 
každý se pochlubí tím, že naletěl.

Ne všichni lidé na zemi také o tomto 
celkem starém a dosti otřepaném triku 
vědí. A tak očekávám, že brzy dojde
i na Československo. Naivní noví pod
nikatelé, kteří právě vydělali svůj první 
tisíc dolarů, budou sngdnou obětí. Ni- 
gerijské zastupitelské úřady,už upozor
ňují všechny žadatele o víza do Nigérie 
na to, co se může stát. Vydali i infor
mační bulletin, který popisuje některé 
nepříjemné zážitky západních byznys
menů v Nigérii. Takže pozor.

□

SOUMRAK BOHŮ PRO LATINSKOAMERICKOU EXTRÉMNÍ LEVICI

Rozchod dědiců velkých tradic
ROBERT F. LAMBERG, Buenos Aires

My komunisté jsm e lidé  
zvláštního ražení.

./. V. S T A L IN

I v Latinské Americe pod palmami, 
třeba i za zvuků samby, rumby či tan
ga, se najdou lidé zvláštního ražení a - 
abych parafrázoval nezapomenutelné
ho Zdeňka Nejedlého - dědici vel
kých tradic latinskoamerických náro
dů. Nejstarší komunistické strany sub
kontinentu vznikly po roce 1920 (KS 
Argentiny, Brazílie, Chile, Mexika); ve 
středoamerické a karibské oblasti se 
seřadily Stalinovy šiky v letech třicá
tých. Nejmladší KS, honduraská, se 
zrodila až v letech padesátých, do
konce až po smrti „voždě".

První krizi latinskoamerických kom- 
partají způsobil rozkol mezi Stalinem 
a Trockým. Trockistické skupiny - 
takzvané strany Čtvrté internacionály - 
vznikly v řadě států západní hemisféry; 
určitou silou se vyznačily ale jenom 
v Mexiku - v zemi, kde NKVD roku 
1940 zavraždila Trockého - a v Bolívii, 
kde trockisté sehráli důležitou roli při 
zesílení tamějších radikálních odborů. 
Krize, způsobená komunistům sovět- 
sko-němeekým paktem (1939) a dru
hou světovou válkou, se latinskoame
rických stran ve válečném závětří moc 
nedotkly.

■ *  *  *
Kritické momenty vznikly těmto stra

nám naproti tomu po dobu několika 
let počátečnou politikou kubánského 
diktátora Fidela Castra, který po ná
stupu k moci (1959) na začátku šede
sátých let provokoval Moskvu a její 
páté kolony v latinskoamerických ze
mích vážným pokusem, vyšvihnout se 
do posice vůdče a stratéga veškerého 
levicového radikalismu na americké 
pevnině. Následkem toho došlo k roz
tržkám nejenom mezi Moskvou a Ha
vanou, nýbrž také mezi sovětsky ori

entovanými živly a přívrženci kubán
ských „neokomunistů" od Mexika až 
po Ohnivou zem. Až v roce 1968 se 
Moskvě podařilo dostat Kubu do stár 
vu satelita; jako nástroj satelizace 
sloužila závislost „Antilské perly" na 
dodávkách východního bloku. Óastro 
nakonec potvrdil vřelou elógií okupa
ce Československa, že se Leonidu 
Brežněvovi zcela podřídil.

V šedesátýchw letech došlo ovšem
i k roztržce s Čínou. Následkem to 
hoto schismatu se několik latinsko
amerických KS rozdělilo, tak přede

vším v Peru, Ekvádoru a Brazílii. Ale 
jen v posledně jmenovaném státě sek 
přívrženci Pekingu vyznačili určitou si
lou a akceschopností, takže se do
konce pustili do dobrodružství, vy
zbrojit vlastní bojůvky a vést partyzán
skou válku proti vládě někde v ama- 
zónských pralesích. Šeredně na to do
platili... -

*  *  *
V rámci tohoto krátkého dějinného 

nástinu komunistických stran třeba se 
zmínit o jejich faktické síte. Nutno pře



deslat, že řada států zakázala na delší 
nebo kratší dobu lokální prosovětské 
organizace. Tak např. v Brazílii, největ
ší zemi Latinské Ameriky, existovala 
KS legálně jen mezi roky 1945 a 1947 
a po roce 1985. Ale i v zemích, kde se 
komunisté vždy mohli svobodně 
účastnit politického života a voleb, ni
kdy a nikde nemohli prorazit. Nejsilněj
ší byli snad po určitou dobu v Chile 
a v Uruguayi; ale ani tam se strana ni
kdy nestala rozhodujícím činitelem. 
Zato však měla místy značný vliv na 
odbory - zejména v Uruguayi, a to no
tabene dodnes - a na dění univerzitní 
a intelektuální vůbec (v Mexiku, kde 
populární antiyankeeismus nahrával 
levicovému radikalismu, dále na jihu 
subkontinentu a v některých městech 
nedozírné Brazílie).

Když se uváží, kdo v Latinské Ame
rice má možnost studovat na vysoké 
škole a kdo má na to, být intelektuá
lem, tak neudivuje, že komunistická 
propaganda našla nejsilnější ozvěnu 
v některých kruzích buržoasie, což da
lo vznik odrůdě ne právě proletářské- 
ho Latinoameričana, na něhož platí 
přiléhavý brazilský název „esquerda 
festiva". Tato „cocktailová levice" 
rozmnožená o nějaké ty reprezentanty 
ekonomicky frustrované nižší střední 
třídy, ovšem o ideovou čistotu příliš 
nedbala a při volbách spíše podpořila 
pod různými názvy operující levicový 
populismus než dogmatickou místní 
KS a její bezbarvé funkcionáře. Tento 
marxleninismem načichlý, zároveň 
však „nedogmatický" typ nové levice, 
zejména v mladém vydání, také lehce 
podlehl castrovským návnadám, to 
jest guerille a terorismu

*  *  *

Šedesátá léta stála totiž ve zname
ní castristických bojůvek. „Guerilla" 
vznikla v řadě latinskoamerických ze
mí, zejména však v Guatemale, Vene
zuele, Kolumbii, Peru a - pod osob
ním vedením „Che“ Guevary, v jehož 
myšlení se snoubily leninsko-stalinské 
a fašistické elementy - v Bolívii. Ko
lem roku 1967 se zdálo být po všem
- a politika komunistických stran, 
v zásadě s guerillou „sympatizovat", 
bojů se však stejně zásadně neúčast
nit, se ukázala správnou. Správnou 
alespoň pro přežití „předvoje dělnické 
třídy", kde po dělnících ovšem málo
kdy bylo stopy. - O ještě jasnější od 
stup se snažily KS vůči městskému 
terorismu („Guerilla urbana“), který 
vzplanul kolem roku 1970 a místy 
přežíval až do konce sedmdesátých 
let.

Do osmdesátých let vstoupila ex
trémní levice nicméně posílená: Vítěz
stvím nikaragujských marxistů-leninis- 
tů-castristů, takzvaných sandinistů, 
po krátké revoluční válce a za nepří
mě, avšak účinné pomoci carterov- 
ských USA (1979) a rozdmýcháním 
občanské války v El Salvadoru. Obojí 
díky koncentrovanému, stále vzrůstají
címu úsilf Havany a jejího protektora., 
východního bloku - se zdálo, že se 
světovému komunismu podařil geniál
ní strategický tah. Těžiště kontinentál
ního extremismu se přesunulo do 
Střední Ameriky; oživly ovšem všechny 
komunistické síly v Latinské Americe, 
zapřáhnuté do propagandistického ta
žení ve prospěch „národně-osvobozo- 
vacího boje" a „socialistické výstavby" 
Střední Ameriky. Nebezpečí, že by se 
Rusové natrvalo usídlili v „backyardu“ 
Spojených států - nikoliv jenom ideo

logicky, nýbrž vojensky - se stalo re
álným.

*  *  *

Když se v Berlíně zhroutila zeď 
a s ní se rozbil řetěz socialistických 
států, rozložila se levicová fronta 
v Latinské Americe jako by přes 
noc. Rychlost, charakterizující rozklad 
„říše zla" a jejích satelitů, charakterizo
vala i proces rozkladu zdejších komu
nistických stran, castristických sesku
pení, frontových organizací všeho dru
hu, propagandistických útvarů, jedním 
slovem celého milieu, kde se marx-le- 
ninské, castristické či maoistické sub- 
kultuře po tolik let tak dobře dařilo. Po 
dlouhá desetiletí marxistický tisk - jako 
třeba v Mexiku, kde sovětské velvysla
nectví vědělo, kam a jak správně in- 
vestivat - přestal být poplatný extre
mismu. Propagandisté rudého „pokro
ku" jako Gabriel García Márquez ne
bo Carlos Fuentes - abychom se d r
želi spisovatelů s jasnou ideovou pozi
cí - o politice už nemluví. Na univerzi
tách si od roku 1989-1990 uvědomují, 
že studium je důležitější než politické 
plkání a že burza, kreslírna nebo ředi
telská kancelář je přitažlivější než rudá 
výcviková střediska. Místo zestátnění 
se mluví i na bývalém levém konci
o privatizaci, místo zbraní o másle; 
třídní boj jako by byl zaměněn za boj
0 prozaická koryta.

Za těchto nových okolností se staré
1 nové levici vede mizerně, komunis
tickým stranám stejně tak jako troc- 
kistickým, castristickým a maostickým 
satelitním nebo konkurenčním skupin
kám. V Mexiku měli komunisté již 
v roce 1981 šťastný nápad, splynout 
s jinými levicovými útvary a v dalším 
pracovat pod nekomunistickým firem
ním názvem. Tato taktika se o deset 
let později vyplatila: ne že by se me
xická ultralevice někam byla dostala, 
ale alespoň toho tolik na podstatě ne
ztratila jako jiné „sesterské" strany. 
Tyto se nyní - zdá se, že příliš pozdě - 
snaží se změněnými fanglemi, hlasitě 
hlásaným „sociáldemokratismem“ 
a „ekologismem“ a dle možnosti ve 
spojení s jinými, nekomunistickými si- 
lami - přesněji: skryty mezi nimi - ně
jak přežít.

*  *  *

V Brazílii existují toho času čtyři 
kompartaje. Ta „největší" a až do roku
1991 „prosovětská" si před nedávnem 
změnila jméno. 3,2 miliónu dolarů ve 
tvrdé měně, které strana v minulém 
desetiletí z Moskvy dostala - tento
i další číselné údaje pocházejí z ruské 
Generální prokuratury - jí tudíž nebyly 
moc platné. Argentinská KS se scvrkla 
prakticky na nulu poté, co z ní vystou
pil její generální tajemník, borec se 
sympatickým jménem Fernando Ňad
ra, který byl na méně než padesát let 
místním partrabótnikem. Argentinští 
soudruzi v posledních letech spotře
bovali 4,65 miliónu dolarů z Moskvy; 
na co, to se neví. Venezuelské KS se 
stalo to samé, co argentinské: její nej
vyšší činitel, stranický veterán, kmet
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Pompeyo Márquez, ji opustil. Tato 
strana dostala od sovětských přátel 
v nedávných letech 4,6 miliónu green- 
backs. Spotřebováno bez důsledků. 
Podstatně lépe se mají komunisté 
v Paraquayi: tam se strana jednoduše 
nekoná...

Salvadorští komunisté se účastnili 
občanské války spolu s castristický- 
mi, maoistlckými a trockistickými bo- 
jůvkáři. Po ztrátě „zázemí" v Nikara
gui, rozkladu sovětského bloku a krizi 
na Kubě, která Castra ochromuje, 
složila salvadorská levice zbraně 
a slíbila účast na mírovém uspořádání 
země. Po prohraných volbách, do 
kterých se vzhledem ke světové situ
aci musili pustit, sandinisté v Nika
ragui se částečně vzdali moci (v ar
mádě a bezpečnosti však zůstali na

velitelských místech). Čelní představi
telé tohoto marxleninského hnutí ješ
tě v posledních dnech u vesla za 
babku „nakoupili" vily a mercedesy ze 
zestátněného majetku a i tím doku
mentovali úroveň své „revoluce", kte
rá po roky nadchla kdejakého stu
dentíka z dobré rodiny v New Yorku 
nebo Curychu.

*  *  *

Určitou důležitost mají ještě komu
nisté v Chile - i když jsou prakticky 
rozděleni do dvou sekt - pro tamější 
levou frontu, jejíž -členové včetně KS 
v minulém desetiletí dostali šest milió
nů dolarů v tvrdé měně z Moskvy, aby 
lépe mohli bojovat za tu pravou demo
kracii. Relativní úspěch vykazují rudí 
v Uruquayi. Ještě v roce 1967 se jim

podařilo zmocnit se jednotného odbo
rového svazu. A ačkoliv už málokdo 
baží po jejich ideologii, jsou komunisté 
dosud schopni mobilizovat přes odbo
ry dělnictvo ke stávkám. Při volbách 
se schovávají v heterogenní levicové 
frontě, kde se najde vše - od mírné le
vice až po bývalé teroristy z organiza
ce Tupamaros.

Á propos teroristů: Ne všichni dosa
vadní vlastníci „vědeckého světoná
zoru" myslí, že už je všemu konec. 
Přežila a dosud působí guerilla v Ko
lumbii a v Guatemale, přežily tucty za
bijáků v Chile a celé pluky polpotov- 
ských hrdlořezů v Peru; hnutí, známé 
pod názvem „Světlá stezka". O ní 
a o vraždících „stezkařích" snad někdy 
příště.

□

ZPRÁVY DŮLEŽITÉ NEBO JEN TAK ZAJÍMAVÉ aneb CO SE DĚJE V ČSFR
CO S LUSTRACEMI 

A SEZNAMY?
Zamlčování vlivu tajné policie a jejího 

tragického dědictví představuje reálné 
ohrožení státu. O tzv. plošném zveřejnění 
jmen všech agentů a spolupracovníku taj
né policie se v Československu mluvilo 
dlouho. Je to, mj., otázka legální, co se 
podle lustračního zákona smí uveřejnit 
a co ne. I otázka definice vědomé spolu
práce je v tomto ohledu důležitá. V řadě 
případů se na seznamy tzv. „důvěrníků" 
nebo „kandidátů spolupráce" dostali lidé, 
aniž o tom věděli.

Takzvané plošné zveřejnění se konečně 
stalo skutkem v Necenzurovaných novi
nách (Rudé .Krávo), kde byl postupně 
uveřejněn seznam 142 000 spolupracov
níků StB. Zdroj informací je samozřejmě 
utajován. Podle Federálního ministerstva 
vnitra není seznam úplný a podobá se da
tabázi, která byla, v létě 1990 předána 
FBIS, tehdy ještě Úřadu na ochranu ústa
vy a demokracie. Ředitel FBIS Štefan Ba- 
činský však popírá, že otištěný seznam 
pochází z FBIS.

Jak však samy noviny Rudé Krávo říka
jí, „v tomto plošném zveřejnění chybějí
i agenti vedení na několika vytržených 
stranách bratislavského registru StB. Na 
stranách, kde byli zaneseni Mečiar (v ka
tegorii KTS) a bývalí reaktivovaní pracov
níci slovenského ministerstva vnitra Svě- 
chota a štern." Z tohoto citátu nám lo
gicky vyplývá, že uveřejněný seznam je 
ten, který byl odnesen z Tisový vily 
v Trenčíně Leonardem Čimou, udánlivě 
na rozkaz Vladimíra Mečiara.

A nyní je před námi řada otázek: Před
ně, je to pravda, a ne jen zastírání skuteč
ného zdroje? Jestliže je to pravda, kde 
byl tento seznam po dobu 27 měsíců od 
ledna 1990, kdy byl z Trenčína odnesen, 
do května 1992, kdy byl publikován? Co 
se s ním v té době dělo? Byl po celou tu 
dobu v rukách Mečiarových? Jak to, že 
byl uveřejněn v posledních dnech před 
volbami? Jak to, že těsně oo uveřejnění 
seznamu požádal Leonard Čimo o azyl ve 
Švýcarsku?

Bratislavský seznam byl obsažen 
v osmnácti fasciklech. Uveřejněný se
znam nese stopy počítačového řazení 
podle české abecedy. Napřed jsou 
všechna písmena latinské abecedy, a po 
nich písmena s čárkami a háčky. Písmeno 
„CH" nebo „Ch" je pod „C", jak odpovídá

počítačovému řazení. Důležité však je, že 
seznam je seřazen dost nepravidelně. 
Občas v něm najdeme jméno, které podle 
abecedy patří někam jinam. Z toho všeho 
můžeme vyvodit, že seznam byl z 18 fas
ciklů přepsán na disk, a pak ručně upra
vován. Z toho nám logicky plyne, že k ně
mu někdo dodatečně přidával nebo ubíral 
jména a nedostatečně zakryl stopy. V se
znamu je, mimochodem, i kardinál Tomá
šek, Jaroslav Foglar, Zdena Škvorecká, 
-Vlasta Chramostová a celá plejáda čes
kých kulturních pracovníků.

Z této úvahy nám vyplývá následující 
scénář: Tisová vila - Čimo - možná Me
čiar, nebo někdo jiný, kdo umí zacházet 
s řazením na počítači - úprava seznamu - 
Rudé Krávo - pokus ovlivnit a zkompliko
vat situaci, možná hlavně ve sdělovacích 
prostředcích.

Václav Havel k problému těchto se
znamů řekl na otázku Mladé Fronty Dnes 
29. května: Odpustil jste estébákům, 
kteří vám léta znepříjemňovali život?

„Žádnou zášť k nim nepociťuji. Jen 
mi trochu vadí, že se nám všem posmí
vají: to, co se kolem lustrací děje, je 
totiž jedno z jejich vůbec nejzdařilej
ších dél. Nepochybuji o tom, že »akce 
Klín« pokračuje a že to jsou právě oni, 
kdo podstrkují různým radikálům své 
polopravdivé poloseznamy a baví se 
rozruchem, běsněním a lidským ne
štěstím, jež tato jejich mnohaletá setba 
vyvolává."

Trochu mi to připomíná jinou operaci 
Klín (Akce Bumerang), kdy v sedmdesá
tých letech přišli s tzv. úpravou vztahů 
k Československu. Vrazili tím do emigra
ce klín, postavili každého před dilema - 
poddat se nebo nebýt na pohřbu své 
matky. Podle toho, jak se kdo rozhodl, 
jsme se pak my emigranti do sebe pustili.

Petr Pavlovský se ptá v Českém dení
ku: „Kdo byl v této zemi kandidátem tajné 
spolupráce se Státní bezpečností? Správ
ná odpověď: Každý! Všichni jsme latentně 
připadali v úvahu. My, kteří jsme vědorrlě 
nespolupracovali, se mezi sebou lišíme 
pouze tím, že někdo byl písemně zare
gistrován a někdo ne, někomu byla na
bídka učiněna (ať již jakoukoli formou 
a v jakékoli situaci) a někomu ne. To 
ovšem neznamená „mha přede mnou, 
mha za mnou, ať nás nikdo nevidí, jenom 
běsi sami".

V takových vodách se pak snadno loví. 
Každý může podezírat každého.

□

AFÉRA ČIMO 
SLOVENSKO- 
-ŠVÝCARSKÁ

V lednu 1990, prý na pokyn tehdejšího 
slovenského ministra vnitra Vladimíra Me
čiara, odvezl podplukovník StB Leo
nard Čimo 18 fasciklů z úřadovny StB 
v Trenčíně. Tyto fascikly obsahovaly 
tzv. registr svazků, seznamy spolupra
covníků StB. Odevzdal je Mečiarovi v do
mnění, že jde o součást čistky proti sta
rým strukturám a že tyto registry je nutné 
ochránit před zničením.

Zjistil však, že Mečiarovi šlo o získání 
materiálů, které ho osobně kompromito
valy. Zároveň chtěl Mečiar mít v ruce i ně
co na lidi, kteří o nich věděli.

Vladimír Mečiar několikrát opakovaně 
toto nařčení rozhořčeně odmítl. Čimo pak 
u Mečiara upadl v nemilost a od června 
1990, kdy se Mečiar stal slovenským pre
miérem, se jeho vztah vůči Čimovi značně 
změnil. Nyní Čimo požádal o azyl ve Švý
carsku.

Příčinou jeho útěku byly podle jeho vy
jádření opakující se útoky na něj a na jeho 
rodinu. On sám byl před časem přepaden 
na ulici v Bratislavě dvěma muži ozbroje
nými noži. Čimo, robustní policista ovlá
dající karate, si s nimi samozřejmě pora
dil. Paní Čimovou napadl neznámý útoč
ník, když vystupovala z auta. Jeho sedm
náctiletou dceru se pokusili znásilnit čtyři 
surovci. Naštěstí jí přispěchali dva lidé na 
pomoc.

Těsně před odchodem do Švýcarska se 
dozvěděl, že má být vydán příkaz k jeho 
zatčení. K útěku ho prý přemluvila jeho 
rodina. Byl mu udělen azyl v uprchlickém 
táboře v Kreuzlingenu ve Švýcarsku. O 
Mečiarovi prohlásil, že „je to profík".

K případu se vyjádřil ministr vnitra SR 
L. Pittner. Řekl, že mu není známo, že by 
někdo Čimovi vyhrožoval, a že neví o 
žádném zatykači. Také konstatoval, že 
Čimovo svědectví obsahovalo, vedle 
pravdy, I řadu nepravdivých prohlášení. 
Podle agentury Reuter byl Čimo důstojní
kem StB do té doby, než. jeden z jeho pří
buzných emigroval a on byl propuštěn. Ve 
věci chybějících spisů byl vyšetřován i fe
derálními úřady v Praze.

Problém je, že z ostatních svědků si 
nikdo nic nepamatuje. □
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Imagine Mira Zbirky
ANNA SLOVÁKOVÁ-VACKOVÁ, Praha

Spieva s 1'ahkosťou a vtipom, sebairóniou, 
spieva nám nielen do ucha. Pěsničky, ktoré 
si váčšinou život - í on - vymyslel sám. Miro 
Žbirka. Rozhlasový moderátor nočného roz- 
právania a pesničlek Noční proud a keby ho 
ani takto nebolo počuť, můžno ho pravidelně 
vidieť v televíznom hudobnom Rhytmicku. 
Predovšetkým však na koncertoch. Neztratil 
sa. Už roky sa pokúša svojím všestranným 
umeleckým prejavom hťadaf nielen nás, ale
i niečo dobrého v nás.

Žijeme v dobe, ked nie sme od seba už 
vzdialení - a predsa sme si vzdialení... Žijeme 
v dobe akéhosi národnostného napátia v Eu- 
rópe. Baskovia, íri, Chorvatl... A pochopitef- 
ne i my Slováci, česi...

Obaja poohádzame zo Slovenska. V jeho 
hlavnom meste v Bratislavě žije on. V Prahe, 
kde zase žijem ja, v kaviarni Národného diva
dla, sme namiesto o pěsničkách hovořili - 
ako všetci a všade okolo nás v dnešnej tým- 
to už predfženej dobe - o probléme, ktorý je 
skutočne i mimo nás, hoci hýbe a nervuje 
celou našou spoločnosťou.
- Z novinových zpráv, kusých turistických 

odhadov a dohadov sa zdá, že nám to spo- 
ločné, dajme tomu to slovenské alebo čes
koslovenské, novoevropské nie je celkom 
zrozumitefné, 'jasné. Akoby nestačila pěsnič
ka. Akoby nestačila práca každého z nás. 
Zjednocovanie a rozbíjanie... Zjednotenie... 
A tak sme i to v nás nechali prehovoriť,

Čo hovoříte nášmu zjednoteniu rozbitím...
Asi (ažko by si mohol niekto mysliet, že 

budem m at radost, ked' sa rozdellme a vznik
ne například slovenský štát a český štát 
a budú nějako znepriatelené. To nie je  můj 
spósob myslenia.

Ako hudobník som za publikom musel ce
stovat' krížom krážom. Mám iný pohtad na 
svet. I Európa sa mi zdá dost malá. Nie, že 
by som bol ale až tak vetký světoběžník.

Je to vel'mi zložité pre Európu. Pře mňa to 
tak zložité nie je. Ja by som sa dohovořil 
s kýmkotvek. Nie je  ale /sté, či sa ktokotvek 
chce dohovořit so mnou. Až v týchto dňoch 
som pochopil, že Európa je  vetmi kompliko
vaný kontinent. Je tu veta národov. Ked sa 
to začne zdůrazňovat a každý začne trvat na 
tom svojom, čo může mať i nějaké pozitivně 
ciele, každý národ sa chce zachovat, udržat 
si svoje tradicie, ale ked' sa to začne prehá- 
ňat, tak sa nemůžeme v živote dohovořit.

Text Imagine J. Lennona. keď ho napísal,

sa mi zdal úplné jasný a zdálo sa mi, že je  
každému jasný. Celý svet, zjednotíme sa, to 
je  normálna rozprávka. To vůbec nie je  jasné.

Nie, že by sa nepodařilo Západu preniest 
sem tu túžbu po demokracii, to sa podařilo, 
my sme tam tiež vetmi zdatné exportovali tie 
naše nálady, ale tie výsledky m i nepřipadajú 
pozitívné.

Keď sa začneme všetci tak silno b it do 
prs, kto sme kto, to už nejde len o Českoslo
vensko otázku, ale v európskom kontexte, 
nedohodneme sa nikdy. Každý musí do urči
té miery přispět nějakým ústupkom, aby sme 
sa mohli dohovořit všetci. Inak to nie je  mož
né vůbec a můžeme to zabalit.

Ja neviem, čo si myslí kozmonaut, keď vy
letí, keď sa ta zemeguta zmenšuje, odrazu je  
to taká kaša, čo si asi v ten moment myslí. 
Európa je  malá. Keď sa v nej nemůžeme do
hovořit, potom v jednotlivých štátoch, potom  
tu máme tie naše regióny, potom už „len" na
še rodiny...

Žijeme v zmiešanom manželstve. Sloven- 
sko-českom. Vy ste sa tiež narodil v zmieša
nom manželstve. Slovensko-anglickom. Pre- 
behlo u vás už národnOstné rodinné referen
dum?

U nás sa nenastorujú takéto otázky. V živo
te by takéto manželstvo nemohlo vzniknut'. 
Mám pocit, že mi to niekto vnucuje. Nemys
lím, že by som bol lepším Slovákom, keby 
som vyšiel na ulicu a začal to nějako presad- 
zovat. To sa presadzuje úplné prlrodzenými 
cestami. Som spevák a skladatel'. Najlepšie, 
čo můžem preto urobit - napísat dobrú slo- 
venskú pěsničku. Ale keby mi niekto"povedal, 
že ju  musím urobit, a vytýčil by mi národný 
program, to sa mi sprotiví. Čím viac bude do 
mřia hučat, že to mám urobit, tým viac mám 
opačné reakcie. To sú nebezpečné veci.

Mám vlastnú skúsenost s mojou mamič
kou, ktorá je Angličanka. V živote som od nej 
nepočui, že by mí to vtíkala do hlavy, že by 
chodila domov s anglickou vlajkou... Pre 
mňa to anglické, přišlo úplné prirodzene, 
v riekankách, nikdy ale nie programovo. Mat
ka je  absolutna Angličanka bez toho, že by
o tom nějak veta premýšfala. Je tak anglická, 
že ani iná nebude. Ona si udrží to povedo- 
mie, ale to nie je  transparentně.

Dokonca mi to připadá tak, že keď si tým 
nie som istý, tak to potrebujem každú chvííu 
vytrubovat do světa. Keď som sl istý, že som 
Slovák, tak je  to taká informácia, ako, že tu je

tento stůl. To mám desaťkrát hovořit, že tu je  
stůl. To je  samozřejmost, ktorú nepotrebujem 
zdůrazňovat, a tak by som chcel by t Slová
kom. Tak by som to chcel chápat.

Nakoniec je  člověk už alergický na niektoré 
šlová. Je to násilnické. Je tahké postavit sa 
na nejakú tribúnku a tam niečó hlásat', ale 
neviem, či to urobí zo mňa lepšieho Slováka.

Neviem, č i Karel Čapek chodil po Václavá
ku a kričal ja som Čech, čo všetko pre tie 
Čechy urobil... to sa predsa robí inak, to sa 
niečo dobrého napíše.

Alebo chodil Lennon s britskou vlajkou po  
Picadilly? Přiklad Lennona je  úplné zarážajú- 
ci. Bol to Angličan z Liverpoolu a tie pěsničky 
sú tak anglické. Ale on si preboha vzal Ja 
ponku za ženu a odišiel ž it do Ameriky. Je to 
zradca anglického národa? Mám pocit, že to 
tak nepociťujú.

Ani mojej mame nikto nevytýkal, že odišla 
na Slovensko a odišla do Bratislavy a tam žije. 
Ani nikdy nam žiaden Angličan nepovedal, že 
by zradila Anglicko. Dokonca Winston Chur 
chil povedal, Angličan může žit, kde chce.

Niekedy mám ale pocit, že keby sa Slovák 
rozhodol a odišiel ž it do Amsterdamu alebo 
do Štokholmu, tak by mu to nielen záviděli, 
ale pomaly je  to chápané akó nějaká zrada 
alebo čo. To sebavedomie stojí na niečom 
inom. Ten, kto sa bude b it do prs, vůbec ne- 
presvedčí ostatných, že je lepší Slovák ako 
ja, i keď sa do prs nebijem a radšej napíšem 
pieseň. Tam vznikne to skutočné sebavedo
mie a tam sa to národně neztratí. Stoper- 
centne nie.

Příklad.'Koncertne cestujeme do Španiel- 
ska. Žijú tam Španieli. Celu dobu spievajú 
anglické pěsničky. Keď zájdete medzi španie- 
Isku mládež a začnete im hovořit „Julio Iglesi- 
as", to ich nezaujíma, ich zaujíma například 
The Cure. Ale přitom sú to Španieli, nebudú 
iní, keby sto hodin denne počúvall anglickú 
hudbu, budú Španielmi. Sú si tým tak lstí To 
je  na tom tak krásné a je  to i zaujímavé. Ko
řeň. Kořene.

Bratislava, to je  tiež výsledok jedného kom
plexu. Niekto z nej chcel urobit asi Los Ange- 
les. Bratislava mala zostat Bratislavou a my 
máme zostat tým, čím sme. A bude to dobré

■ stopercentne. Budeme mat tu svoje miesto. 
Budeme, čím sme. Čo je nám nějak vlastně, 
v tom sa nemůžeme pomýlit, nemusíme to ni
komu vnucovat, vykřikovat. Ak to má vnútornú 
silu, obsah, nepotřebuje to transparenty.

Ako len okázalo sa oslavoval Prvý máj. To 
už je  podozrivé, že sa musí niečo okázale 
oslavovat. Ako keď niečo nie je v poriadku 
a je  to zapotreby. Tak ako teraz budeme vy- 
zývavo tvrdit, že sme Česi, Slováci, Baskovia, 
Chorvati... to je  podozrivé. Prečo? Nie ste si 
tým naozaj istí?

V akom rodnom jazyku budete spievať ma- 
lifikej Lindě pred spaním?

Ako ma to napadne. Niekedy po slovenský, 
niekedy po anglicky. Po slovenský určité. Kat
ka po česky. Absolutné nemám obavu, že by 
z nej vyrástia nějaká Slovenka, ktorá by nebo- 
la úplné Slovenka, alebo nie úplné Češka, to
to je jediná vec, ktorej sa vůbec nebojím.

Bude tam ťudská kvalita, zorientuje sa, ma
ximálně bude obohatená o viacero pohtadov 
na svet. Bude tolerantnejšia.

Můžeme si tu nalinkovat', kto kam patří, 
zdůrazňovat' to, iná budúcnost než kooperá- 
cia nás nečaká, ak máme ako 1'udstvo budú
cnost. Minimálně vzdialenosti. Sadnem si do 
auta a za dvadsat minút som v Hainburgu 
a odrazu sa mám postavit voči tým tuďom 
nepriatelsky preto, že hovořím iným jazykom?
I z praktického pohíadu je to nezmysel.

Každý si musí obhájit to svoje, ale na zá
klade znášanlivosti a nie neznášanlivosti - 
tam nie je  žiadna cesta. Nějaká dohoda musí 
byt.

Tento rozhovor sme spolu robili medzi 
Prahou a Bratislavou hlboko pred vďba- 
mi, krátko po nich sa móžeme už častej- 
šie střetávat’ v Prahe, kam sa Miro Žbirka 
presťahoval.
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Povedali sme si to bez řečí
JANA PÁTKOVÁ, Bratislava

\ /  pase má celkom trinásť našich
V vstupných víz. \/ Prahe přežila 

KATJA DAVID doteraz spolu viac 
než jeden a po l roka.

Doteraz najdlhšie som bola 
v Československu 4 mesiace v ro
ku 1984. Končila som právě druhý 
ročník na univerzite v Princestone. 
A vefmi som chcela v Prahe študo
vat ruštinu a češtinu. Nešlo t<?. Bo-
lo to  vel’mi komplikované. Úřady, 

f, m inisterstvo' ško lstva...

Po úspešnom absolvovaní slavis-
* tiky - Russian studies - na univerzi: 

te v Princestone pokračuje v ďal- 
šom štúdiu na univerzite v Yale. 
Študuje hlavně české dějiny. Po 
skončení by chcela učiť dějiny 
stredno-východnej Európy na uni
verzite.

Celý školský rok 90-91 prostred- 
níctvom IREX (International Rese
arch and Exchanges Board) bola 
na výmene vedeckých pracovníkov 
v Archíve národného muzea v Kle- 
mentine vo vytúženej Prahe!

Keď som mala dvanást, tak som 
dokonca jeden mesiac chodila 
u vás do školy. Bola to  velká zába
va. Horšie to ale už bolo, keď som 
mala sedemnást a pri návštěvě 
Prahy som pochopila, že je tu úpl
né iný politický systém. Viděla som 
soviestkych vojákov, červené hes- 
lá... Naučila som sa ale poměrně 
dobré po česky:

Keď som sa vrátila v roku 1984 
dfo Princestonu, začala som sa 
zaujímat o samostatné skupiny 
Pražského jara 68. To bola i moja 
diplom ová práca. Mala som pocit, 
že som našla niečo mimoriadne 
zaujímavého. Písala som si s pro- 
fesorom Svitákom v Kalifornii. Mala 
som rozhovor s H. Gordon Skillin- 
gom v Torontě (ktorého ku konců 
roku 90 přijal na pražskom Hrade
i prezident Havel), ktorý v angličti
ně asi napísal základné publikácie
o tejto dobe. Pán profesor Sviták 
mi napísal list, ktorý budem chciet 
čítat vždy.

Fascinovalo ma, ako všetci tí 
zaujímaví íudia verejne vystúpili. 
Boli tu v Prahe. Pracovali ako kuri- 
či, umývali okná alebo boli v emi- 
grácii. Čítávala som Svědectví.

A tak naozaj niet divu, že som sa 
pokúšala niekoíkokrát študijne do
stat do tejto krajiny. Ist na letnú ško
lu bola vlastně jediná možnost štu
dovat český jazyk. Ale na čs. veívy- 
slanectve bolo niečo ako STB, ktoré 
rozhodovalo, kto móže a kto nie.

Snímky na této dvoustranně 
Jan POHRIBNÝ

Celú jar som tam volala, aby 
som dostala žiadost a oni mi po 
vedali, že nemajú žiadne žiadosti. 
Vel'ká byrokracia? Politický dóvod? 
Příčinu som nevedela. Dokonca 
som bola v Prahe dvakrát v augus- 
te - ani raz to  s tou letnou školou 
nevyšlo. Navštívila som babičku, 
priateíov, pozřela sa za kulturou... •

Nakoniec v 88 som sa predsa 
len dostala do letnej školy! Bolo to 
zaujímavé. A to som si už bola 
istá, že chcem robit i disertačnú 
prácu, výskům právě tu. Téma: In- 
telektuálovia 90. storočia.

Ale zažila som tu i nádherné dět
ské chvíle. Bola som v Blatnej 
u starých rodičov, v záhradě som 
sa hrávala so zajačikami... Raz 
som dokonca bola i v pionerskom 
tábore - bolo to  blízko Blatnej. Bol 
to  úplné normálny pioniersky tá 
bor, akurát že ja som bola jediná 
bez pionierskej šatky.

Staří rodičia z Blatnej žijúci
i v/ Prahe. Otec K itty bo l ich jed iný  
syn. V roku 1947 začal so štipen- 
diom American Field Service š tu 
dovat’ gymnázium v USA. A zostal 
tam študovat, p racovat'a  žit’. . .

Svoje deti naučil českú rodnú  
reč. V zb u d il. v nich túžby vidieť 
a spoznávať, š tudovat svoju do 
movinu. Akási morálna splátka. 
Lenže paradoxy jeho domoviny 
donedávna žial' ani takéto vrúcne 
gestá nepřijímali.

Keď čerstvo prídem do Prahy, 
musím na Václavák, aby som cítila

město. Keď sa niečo deje v repub- 
like, tak to  cítiš právě na Václavá
ku... Dnes, například, je tam vefa 
pornografie...

Páči sa mi prechádzať Prahou. 
Mám velkú radost’, že nielen turisti, 
ale i Pražania samotní obdivujú 
svoje město. Keď tak sedím 
v knižnici Památníku, mám krásny 
pohfad na město. Keď je hmla, je 
to  magické, tajomné. A prekrásne 
město v slniečku. Veími sa mi pá
či, že Pražania tu žijú každý deň - 
nie je to  múzeum, je to  živé město

Roky si k nám chodila. Teraz si 
tu celý porevolučný rok ...

Ten režim predtým, vačšina rudí 
sa nebála každý deň, to  nebola 
otázka strachu, ale symbolizoval 
banalitu a najhoršiu h lúpost - ale 
tiež to bola situácia, že tu nebolo 
nič logického. Pre. cudzincov to 
bolo úžasné zaujímavé. Zvláštně 
a zaujímavé, ale tu to bolo hlavně 
banálně. Ale i ako vo filme. Sedíš 
v kaviarni, a nikto vedra teba je po- 
vedzme z STB, sú tam mikrofóny. 
Prečo by mi to  vadilo, ak áno, 
móžem odísť. Mňa překvapovalo, 
že niekoho zaujíma, že hovoříš ně
jaké hlúposti. To člověk nezažije 
inde. Rozumiem, že pre rudí tu to 
ho už muselo byť dost.

Niekedy mám pocit, že sa 1'udia 
chovajú už trošku slušnejšie, v sú- 
kromných podnikoch, snáď sú ve
selejší. Boli smutní a stále otrávení, 
nepříjemní.

- V Í &  1, 'r i



OZNÁMENÍ O NADACÍCH

1. V minulém čísle jsme uveřejnili rozhovor s prezidentem Kanadského fondu 
Jiřím G. Cornem. Protože přišla do redakce řada dotazů, uvádíme adresu 
uvedené organizace:
Canadian Fund For Czechoslovak Universities 740, Spandina Avenue, To
ronto, Ont M5S 252 Canada

2. Matice vyššího vzdělávání půjčuje bezúročně mládeži československého 
původu, Cechoameričanům, čerstvým přistěhovalcům a omezeně i česko
slovenským studentům dočasně působícím v USA. Nikoli však žadatelům 
z ČSFR! Adresa:
Council Of Higher Education
James and Helen Hovorka Endowment Fund
P. O. Box 136 Brokfield, Illinois 60513, USA

3. Woodrow Wilson fellowship - to je jiná: Nikoli půjčka, ale dar v průměrné 
roční výši $ 36 000 plus cestovní výlohy pro šťastlivce a jeho rodinu. Žádat 
může osoba jakékoli státní příslušnosti, mající dosažený doktorát.
Adresa v kanadské administraci Západu

Teraz je obdobie, keď sa dá
o všetkom  pochybovat, a tiež ve l
mi vel’a naučiť. A to  platí tiež pre 
cudzincov. Situácia tu nás núti 
všetky naše hodnoty si znovu pre- 
mysliet. Čo sme vždy akceptovali 
v Amerike - politické, sociálně, kul- 
túrne názory - tak tu nemůžeme, 
ale musím si to  premysliet...

Skór mne vadí - či tu móžem dý
chat, - niečo čo mám v podvědo
mí - alebo či móžem pit vodu, čo 
mám pred sebou. Často je mi lúto, 
že s loboda nemóže platit v ekono- 
m ickej oblasti. Vadí mi, že posled- 
ných štyridsať rokov tu bolo k ni- 
čomu.

Hlavná změna - l’udia naozaj či- 
tajú noviny. Predtým čítali zakáza
né knihy, romány, ale aby čítali 
húfne Rudé právo a ešte aby ich 
to  zaujímalo, to  neexistovalo... 
Zaujímajú sa o politické veci. Majů 
širšie možnosti. A to je vel'mi d ob 
ré.

Rada som čítala Lidové noviny. 
Teraz mi ale už vadí, že sú neob- 
jektívne a že ani nechcú byť objek- 
tívne. Samé „kvač". Rada som čí
ta la Studentské listy. Páči sa mi 
Respekt. Ale je tu ťažké niečo si 
nekedy rozhodnut podlá novin. Je 
to  ale hlúposť v slobodnej krajině 
nedosta t ani základné informácie! 
Toíko novin a ani jedne nie sú 
schopné, nemajú základnu infor
m atiku v podrobnostiach.

Rozhovor je  určený českým  
a slovenským rodákom. Aké sú 
tvoje zážitky, spomienky, názory na 
Slovensko a Slovákov.

Už dávno som neboia na Sloven
sku. V 88 naposledy. Vel’mi sa 
změnili vztahy. Česko-slovenské. 
Velá Čechov nepochopí, v čom  je 
problém  vo vzťahoch Čech a S lo
vák. Niekedy to  vyzerá, že je ten 
problém  len na jednej straně. Je tu 
vel’a l'udí, ktorí sú pripravení pove- 
dať, že keď to nejde isť spolu, že 
rezignovali, že budú dve krajiny... 
Nemóžem uverit, že by sa dalo tak 
1’ahko rozdělit krajinu.- Českoslo
venský štát predsa neboia len his
torická náhoda.

Stačí porovnat příklad Juhoslá- 
vie: násilie, vykoristovanie, vojna. 
Tu bola celkom mierna spoluprá- 
ca, život. Je ťažko uveriť, že na 
oboch stranách hovoria, že bude
me mat každý zvlášť krajinu.

Na internáte je asi polovica Slo
vákov. Ja ich vóbec nepoznám, 
ani Čechov, ani Slovákov, sú zvlášť 
od nás. Tí Slováci, čo sú tu, ti tu 
v Prahe chcú študovat, kqby boli 
naozaj tak vel’ké problémy, tak by

sem nepřišli, radšej by zostali 
v Bratislavě. Sú tu ako polocudzin- 
ci. Stýkajú sa hlavně medzi sebou
- keď počujem rozhovor dvoch 
študentov - je to  buď po česky ale
bo po slovenský, ale málokedy po 
česky a po slovenský. Je tu niečo, 
čo asi ani nikde inde neexistuje, 
oni sú doma, ale vlastně nie sú do 
ma. Myslím si, že je dobré mať ta- 
kúto skúsenosť. Každý, kdo chce 
cestovat, žit na chviTku v cudzine, 
musí začať povedzme tu

Myslím si ale, že tu v Prahe S lo
váci nestretávajú nenávist.

Koho poznám? Andy Warhol. 
Počula som, že v jeho rodisku na 
východnom  Slovensku je galéria. 
Chcela by som tam ist.

Je tu velikánská výhoda, že tele- 
vízia, rozhlas vysiela v oboch jazy- 
koch. Od začiatku života 1’udia 
majú skúsenosť počut dva jazyky, 
je to  múdre použitie masmédií. 
Keď príde niekto zo Slovenska po
vedzme do Prahy, už nemá zá
kladné problémy dorozum ief sa.

Když dne 13. května vyhlásil tehdejší 
premiér české vlády Petr Pithart, že exis
tuje možnost předčasného ukončení stav
by atomové elektrárny Temelín, rozpou
tala se argumentační bitva mezi zastánci 
a odpůrci elektrárny. Nešlo vždy jen 
o nezištný boj o pravdu, střetávaly se zá
jmy různých ekonomických skupin. Kdy
by se stavba atomové elektrárny okamži
tě zastavila, došlo by ke ztrátám asi ve 
výši 13 miliard korun. Na dostavení dvou 
rozpracovaných bloků je naopak třeba 15 
miliard. Zakonzervování by stálo 47,7 mi
liardy, likvidace by stála 53 miliard ko
run. V Temelíně se denně prostaví pade
sát miliónů korun a stavba pokračuje 
rychle dopředu.

Ačkoliv bývalý český premiér Petr Pit
hart slíbil, že osud atomové elektrárny

Keby bol ale rozhlas, televízia 
zvlášť, 1’udia by boli dost izolovaní. 
Pósobí to  tiež na lingvistické 
schopnosti.

Asi je len málo krajin, kde majú 
m ožnost každý deň mať vzťah 
s nějakým iným jazykom a to  do tej 
miery, že keď niekto z vás počúva 
niečo v televízii po piatich minú- 
tach by asi nevedel povedaf, či to 
bolo po česky a či po slovenský. 
Ani si toho nevšimne. Autom atic
ky.

Skór tie problém y majú po česky 
hovoriaci l’udia hoci z Ameriky, prí- 
du sem - a nerozumejú po sloven
ský...

Zdá sa, že Katja alebo tak po na- 
šom Katka ani tieto problém y ne
má. Zdá sa, že nám porozuměla  
a veími chce rozumiet... A příst. 
S tre tnút sa. Porozprávat sa. Tak 
ako študent so študentom. Tak 
ako sused so susedom. Bez med- 
zí. A dalo by  sa vlastně symbolicky 
poveda t bez řečí...

TEMELÍN
Temelín, budované v jižních Čechách, 
bude vyřešen ještě před volbami, nestalo 
se tak a rozhodnutí bude muset udělat 
nová česká vláda.

Rakouská sekce organizace Greenpea
ce proti Temelínu pravidelně demonstru
je, kupř. 27. května se dostavili na zase
dání vlády a předali Petru Pithartovi 
marcipánový model Temelína a požádali 
jej, aby model nakrojil. Pithart odmítl. 
Všem členům vlády darovali koš energe
ticky úsporných zářivek.

Problém je ten, že čím déle se bude ko
lem Temelína otálet, tím více zakázek. 
bude Temelínu dodáno a za pár měsíců 
už bude zakonzervování elektrárny ne
možné.

Podle Světové banky spotřebuje prů
měrný československý občan o 500 % víc



Hrdinové z Lidic, o nichž se mlčelo
ČESTMÍR SLÁDEK, Praha

Při příležitosti letošního 50. výro
čí vyhlazení kladenské obce Lidic 
sice zavládla jiná atmosféra než po 
desítky let předtím, na pódium 
čestných hostí přicházely docela ji
né osobnosti k uctění památky na
cistických obětí, přesto stále zbývá 
ještě mnoho k nápravě a zahojení 
bolestivých ran. Ty způsobilo ně
kterým Lidickým, a bohužel právě 
těm, kteří válku a její útrapy přežili, 
po roce 1945, ale hlavně po únoru 
1948 nové zřízení. O příkoří se ani 
dnes mnoho nemluví, natož aby se 
provedla nějaká, alespoň morální 
náprava.

Zalistujeme-li trochu v historii 
a paměti a pátráme po prapříči- 
nách vyhlazení té to obce, narazíme 
záhy na jméno Horák. Horákův rod 
patřil v Udicích k nejrozvětveněj
ším. Když starý pan Štěpán Horák

ODSUNUT
elektrické energie než v západních prů
myslových zemích. Zatím není jasné, ja
kým směrem se bude ubírat spotřeba 
energie. Důležitá otázka je, zda jeden 
z hlavních odběratelů elektrické energie, 
závody na výrobu hliníku na Slovensku, 
budou i nadále odebírat českou energii.

Je nutné rozhodnout, co je výhodnější - 
zda stavět odsiřovací' zařízení podkrušno
horských elektráren, nebo stavět atomo
vou elektrárnu v hustě osídlené oblasti.
V severních Čechách se v každém případě 
počítá s budováním odsiřovacích zařízení.

Temelínská elektrárna patří k typu 
VVER 1000, což je novější typ sovětské
ho reaktoru, a může být uvedena na 
uznávaný západní standart bezpečnosti 
tím, že se zlepší elektronické kontrolní 
systémy.

koupil před první světovou válkou 
hospodářství, měl jako otec devíti 
dětí -  sedmi synů a dvou dcer -  co 
dělat. Po první světové válce, z níž 
se mu nevrátili synové Karel a Vác
lav, zůstalo v Udicích pět chlapců: 
zedník Josef, řezník Štěpán, pro
vazník Bohumil, hutník František 
a nejmladší Stanislav. Ten jako je
diný neměl možnost se něčemu 
vyučit, a tak dostal na starost sta
tek. Bohumil chodil později p raco
vat do nedaleké „Poldinky". Měl 
dvě děti -  Josefa a o pět let mladší 
Aničku. Právě tito  dva sourozenci 
prodělali smutnou kalvárii, kterou 
jim připravila nejen šestiletá válka, 
ale i doba, která po ní nastala 
a přinesla s sebou ponižování, 
špiclování, výhružky, strach.

Po vánocích v roce 1939 Josef 
Horák se svým přítelem Václavem 
Študentem z Hostivic, s kterým ab
solvoval vojenskou akademii jako 
letec, a s Josefem Stříbrným z Lidic 
odešel z okupované a rozbité ČSR. 
Když nacisté začali pátrat po pů
vodcích atentátu na R. Heydricha, 
uvízla v jejich síti i tato tři jména. 
Není divu, že první zásah kladen
ských gestapáků proběhl u Ho
rákových a Stříbrných, a to už 
4. června 1942 s odůvodněním, že 
hledají „parašutisty" z Anglie.

„N ikdo z nás doma tenkrát 
opravdu nevěděl, kde žijí. Neměli 
jsme ani tušení o existenci ilegální 
organizace Obrana národa 
a o tom, že s ní spolupracovali. 
Nacisté onoho 4. června našli do 
ma bratrovu uniformu, sebrali jeho 
aktovku a pár fotografií, a to  bylo

vše. Odvedli mi tehdy tatínka, ma
minku a manžela. Mě nesebrali, 
byla jsem v devátém m ě s í c i . . v y 
právěla mi nedávno v Udicích 
svým tichým hlasem paní Anna, 
tenkrát Kohlíčková, dnes Nešporo
vá. „S ostatními v obci, kterým se
brali muže, ženy, m atky (z Horá
kovy rodiny třináct lidí, z rodiny 
J. Stříbrného dva), jsme se navzá
jem utěšovali, že je nakonec 
všechny pustí. Vždyť v Udicích nic 
takového jako vysílačka, zbraně, 
třaskaviny ani lidé napomáhající 
nějakým způsobem provedení 
atentátu na R. Heydricha nebyli. 
Ale pocit stísněnosti a obav nás 
neopouštěl," pokračovala. Strach 
obyvatel Lidic byl- opodstatněný.
10. června 1942 Němci zastřelili 
na Horákově statku 173 mužů, 
mezi nimi i chlapce, jimž nebylo 
ani 16 let. Předtím obložili zeď 
slamníky, aby na popravčí četu ne
padaly úlomky kamení. Osud těch, 
které gestapo odvleklo týden před 
masakrem, se rovněž naplnil. Na
cisté je spolu s lidickými muži, již 
se vrátili z noční směny z 9. na 10. 
června, popravili na kobyliské 
střelnici v Praze 16. června. „Teh
dy mi hitlerovci zabili manžela, ta 
tínka, maminku, ale i strýce Stani
slava ze statku a jeho ženu...," 
řekla paní Nešporová. Udice se 
staly symbolem barbarství a zvlči- 
losti německých nacistů a proje
vem jejich skutečného postoje 
k Čechům a k naší zemi.

184 lidických žen a jejich 106 
dětí odvezli do tělocvičny kladen
ské reálky. Anna dostala 12. červ-
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Praha, uznávaný historický skvost 
evropského významu, se v těchto 
dnech obohatila o další překrásný 
stánek umění. Je to Pražský salón 
v Nostickém paláci, výsledek téměř 
detektivního pátrání po něčem, co 
kdysi -  z historického hlediska 
ovšem vlastně nedávno -  existovalo, 
co však zůstávalo zapomenuto 
a z povrchu země jako by zmizelo na 
věky, /

Nejde samozřejmě o běžný detek
tivní příběh, jak si jej lidé představují 
a jehož nezbytnými atributy jsou 
únosy, loupeže, mafie, násilí, vraždy 
a samozřejmě Zákon a Spravedl
nost, triumfující za přispění geniální
ho a hrdinského detektiva. Oč tedy 
šlo?

Nostické archívy, které se naštěstí

na bolesti a tak ji dopravili do m íst
ní nemocnice. V jedné z m ístností 
zatloukli okna, upilovali kliky 
a před dveře postavili stráž. Večer 
k ní přibyly další nastávající rodičky 
z Udic. Všechny je převezli do Pra
hy. Anně se ve vile gestapa v Dy- 
kově ulici narodila dcera. Sama 
pro sebe ji pojmenovala Věncesla- 
va. Poté se dostala i s ostatním i na 
Pankrác. Novorozeňata jim ode
brali. Čekala je cesta do koncent
račního tábora, kde Anna zůstala 
až do roku 1945. O své dcerce 
dodnes nic neví...

O pravděpodobném  osudu-- bra
tra Josefa se Anna dozvědě la 'až 
v koncentračním  táboře. „Do Ra- 
vensbrucku kromě nás, lidických 
žen, Němci odvekli i manželky, 
sestry či jiné příbuzné ženy řady 
čs. představitelů a vysokých dů
stojníků naší armády. Ti v té době 
byli v emigraci. Povídala jsem si se 
sestrou generála dr. Karla Janouš
ka paní Marií Helerovou, se sest
rou generála Ingra Libuší, se sest
rou plukovníka Malého Mařenkou, 
ale i s manželkou ministra Feir- 
abenda. Všechny měly dobré zna
losti o čs. odboji a hlavně o lidech, 
kteří jej na západě i východě tvo ři
li." A jak paní Nešporová vzpomíná 
na bratra? „Náš Pepi byl dobrým 
bratrem, kamarádem a synem. 
Aby si vydělal nějaké peníze, od 
čtrnácti let vypomáhal při žních. 
Každé ráno ve čtyři hodiny chodil 
top it pod kotel k parnímu stroji, 
a v obci se mohlo mlátit. Když

navštěvoval obchodní akademii, 
dával zase kondice. Jednou mi 
koupil k Ježíšku brusle na boty. 
Takové ty šroubovací. To bylo pře
kvapení! Naši na takové věci ne
měli. Anebo později, bylo to  v roce 
1937, když absolvoval vojenskou 
akademii. Ze své prvé gáže poru
číka přinesl rodičům  rádio. Jejich 
prvé rádio. A mně takový roztom ilý 
malý zlatý náramek. Tehdy jsem 
radostí nemohla ani usnout," zadu
maně zavzpomínala paní Nešporo
vá. Jak se dozvěděla od bratra po 
válce, když se s ním konečně shle
dala, ten se v Anglii 6. prosince 
1941 oženil s Winifred Mary New 
ze Stratonu, létal s 311. čs. bom- 
bardovací perutí a stal se otcem 
dvou synů: Václava (pojmenované
ho po kamarádu Václavu Študen
tovi, který byl rovněž letcem RAF 
a zahynul 18. října 1942) a Josefa. 
Prvému šel za km otra m inistr za
hraničních věcí Jan Masaryk, bylo 
to  po zničení Udic, druhému sám 
prezident dr. Edvard Beneš. A prá
vě po vyhlazení Lidic se Josef Ho
rák spolu s Josefem Stříbrným sta
li v Anglii velmi známými osobami 
jak na základnách mezi našimi 
a dalšími spojeneckými letci, tak
i mezi britskou veřejností vůbec. 
Jejich podíl na tom , aby se o lid ic
ké tragédii a o Čechoslovácích vů
bec vědělo opravdu všude, se ni
kdy nedocenil. Josef Horák se vrá
til do republiky v srpnu 1945, do 
stal hodnost štábního kapitána, 
pracoval na MNO, pak byl ve Vá
lečné letecké škole v Londýně

a před svým druhým odchodem 
z Československa po únoru 1948 
přednášel v Přerově. Hned po ná
vratu v roce 1945 navrhoval zřídit 
přímo na ruzyňském letišti poutač 
upozorňující, že za dne mohou ce
stující při startu vidět z letounu 
místo, kde stávaly Udice. Vyzýval 
také, aby stevardky upozorňovaly 
před přistáním v Praze, že letadlo 
prolétá nad prostorem  zničených 
Lidic. Nabídl se, že zorganizuje 
v USA propagační akci ve pro
spěch své bývalé obce. To mu 
však tehdy s odvoláním na m inist
ra vnitra Václava Noska zamítli ja 
ko „nevhodnou" akci. Josef Horák 
a Josef Stříbrný byli „zápaďáci". 
Tato skutečnost jim komplikovala 
život, nevyvážily to  ani jejich bojo
vé zásluhy. I z návrhu zákona o li
dických ženách se vypustila část
o nezbytnosti brát v ochranu ze 
strany státu též poslední lidické 
muže. Únor 1948 jim pak znemož
nil další činnost v čs. vojenském 
letectvu.

Josef Horák se rozhodl em igro
vat do Anglie a opět vstoupil do 
RAF. Koncem ledna 1949 však 
tragicky zahynul. Sestra Anna ne
směla odcestovat na pohřeb, ne
směla dokonce poslat do Anglie 
ani věnec a dózu s prstí z Lidic. 
Byla mnoho hodin vyslýchána, do
stala zákaz stýkat se s kýmkoliv 
v zahraničí, nesměla jezdit na Zá
pad... Až teprve teď se jí naskytla 
možnost položit po 43 letech ky
tičku k místu posledního odpočin 



nostický salón
JIŘÍ SEYDLER, Praha

zachovaly, byly dílem svědomitých Dlouho nebylo jasné, k d e se ty-
archivářů, našly se v nich často i nej- to koncerty konaly. Všechny zmínky
jemnější detaily o životě šlechetných směřovaly do Nostického paláce,
chlebodárců. A při jejich zkoumání který dal postavit v létech 1658-
se narazilo na zmínku o hudebních 1660 (za pouhé dva roky!) Johann
produkcích pořádaných v nostickém Hartwig Nostic, avšak na první po-
koncertním salónku. Navíc tu byly hled tu žádný odpovídající prostor
pečlivě uloženy i programy jednotli- nebyl. Nakonec se však přece jen
vých koncertů s uvedením jejich au- koncertní sál nalezl. Ve druhém pat-
torů i interpretů, přičemž nechybělo ře, se zabílenými stropy, necitelně
ani daňové přiznání všech účinkují- rozdělený dřevotřískou na několik
cích, neboť rakouská byrokracie kanceláří, takže nikomu z úředníků,
v tomto ohledu pracovala bezchyb- kteří tu v poklidu telefonovali, úřado-
ně. Čtenář jistě odpustí malé odbo- vali, pili kávu a tradičně oslavovali
čení: při zahajovacím koncertu, je- Mezinárodní den žen, nepřišlo nikdy
hož se zúčastnil i tehdejší federální na mysl, že se nalézají v prostorách,
ministr Václav Klaus, objevil tento v nichž kdysi zaznívaly vznešené tó-
všemi uznávaný finanční génius chy- ny hudební múzy. Dnes už na tom
bu v součtu výplat hudebníků a dal- nezáleží, kdo první rozhodl o likvida-
ších umělců. ci možná v té době už značně

Štábní kapitán Josef Horák krátce po návratu domů v srpnu 1945 se svou anglic
kou manželkou

ku člověka, který v jejím životě 
vždycky to lik znamenal.

Josef Stříbrný se dostal do jedné 
z cel pověstného domečku na 
Hradčanech. Vystřídal několik děl
nických profesí, vážně onemocněl, 
zůstal sám. Zemřel 6. prosince 
1976.

I takové byly osudy lidí, kteří ten
krát přežili.

A manželka Josefa Horáka Wini- 
fred Mary New ze Stratonu? S tou 
se právě při letošní vzpomínkové 
slavnosti v Udicích po 45 létech 
Anna Nešporová znovu sešla.

Manželka jednoho z posledních li
d ických mužů, kteří přežili, tu na
posled byla před Vánocemi 1947. 
A tak se sestra Josefa Horáka 
teprve nyní dozvěděla, jak se teh
dy po jeho druhém odchodu z re
publiky vše odehrávalo, jak se ubí
ral život jeho dvou dětí Václava 
a Josefa v Anglii, která se jim stala 
novým domovem, když vlast, za 
niž jejich otec bojoval a celý rod 
položil i své životy, se nakonec
i k nim otočila zády. Neuvěřitelné 
se tedy letos počátkem  června
1992 v Udicích stalo skutečností.

omšelých místností salónu; konec
konců k šlechtě se ani první republi
ka nezachovala nejvlidněji. Definitivní 
devastaci ve smyslu své kulturní po
litiky však, jak se dá soudit, způsobili 
mocipáni naší kultury za posledních 
čtyřicet let.

KDO BYLI VLASTNĚ NOSTICOVÉ?
Není bez zajímavosti podívat se 

trochu zblízka na rod, který se podle 
pradávných předků nazýval nostický. 
Nás především zajímá jeho 'vztah 
k českým zemím. U nás se Nostico- 
vé objevili na přelomu 16. a 17. sto
letí. Jejich tehdejší hlavní představitel 
Otto Nostic (zemřel v roce 1630) stál 
za stavovského povstání v roce 
1618 a po tragické bitvě na Bílé Ho
ře na straně vítězného Ferdinanda II. 
Obratně využil zmatků v zemi i exo
du protestantské šlechty k levnému 
nákupu či spíše záboru řady panství, 
především falknovsl^ého (dnes soko
lovský rajón), a tím se stal nejzámož
nějším pánem v západních Cechách

DŘÍVE OTTA MÝDLO 
RAKOVNÍK

Právní zástupce rodiny Ottů usiluje 
o prošetření pozadí jednání, jehož výsled
kem byl prodej Rakony americké firmě 
Procter & Gamble. Ministr Ježek sice pro
hlásil, že „nároky rodiny Ottů byly několi
krát přešetřeny", ale podle tvrzení dědiců 
to není pravda. Jeden z potomků rodiny 
Ottů, Luděk Bartoš, jednal po uzavření 
smlouvy o prodeji Rakony s vysokým 
úředníkem Ježkova ministerstva, který mu 
s omluvou sdělil, že „o existenci žijících 
dědiců majitelů továrny neměli do té doby 
ani potuchy."

Ministr Ježek naopak prohlásil dne 13. 
května, že nároky rodiny byly mnohoná
sobně prověřeny, a že jsou neoprávněné.. 
K utvoření tohoto názoru kupodivu minis
terstvo nepotřebovalo ani některé nejzá
kladnější dokumenty, z nichž některé ro
dina dodala až později. Ještě před podpi
sem smlouvy s Procter & Gamble neměli 
na ministerstvu pro privatizaci a správu 
národního majetku ČR ani výpis z pozem
kové knihy.

Továrna byla znárodněna dvakrát, před 
únorem 1948 a po únoru 1948, ale mi
nistr Ježek tvrdí, že platný je znárodňova
cí akt z období před únorem 1948. Pro
hlásil, že osobně by rád nárok rodině Ottů 
potvrdil, kdyby byl podle zákona. Řekl, že 
nárok rodiny posoudili před prodejem, ale 
oprávněný nárok vznesen být nemůže, 
protože firma byla znárodněna mimo roz
hodné období. Ministerstvo vycházelo ze 
znárodňovacího výnosu z roku 1946, za
tímco dědici firmy považují za rozhodující 
až výměr z roku 1949. „Zde stojí tvrzení 
proti tvrzení, a v takovém případě rozho
duje v každé civilizované zemi soud," řekl 
ministr Ježek.

Roli hraje kupř. otázka, zda se měl po
čet zaměstnanců počítat na celou firmu či 
pouze na tu část, na kterou se vztahoval 
znárodňovací dekret.
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a pravděpodobně jedním z nejbohat
ších vlastníků v celé zemi. Zemřel 
bez přímých dědiců, o jeho majetek 
se rozdělili synovci Otto a Johann 
Hartwig, o němž už byla řeč; J. H. 
Nostic byl v roce 1646 povýšen do 
hraběcího rodu a stal se později nej- 
vyšším kancléřem Království české
ho. V malostraríském paláci, pravdě
podobně díle stavitele Franceska 
Carattiho, se už od samého počátku 
pamatovalo na kulturní oblast, byl tu 
vybudován základ budoucí jedinečné 
knihovny a obrazové galerie, která 
postupem času a přízní dalších Nos- 
ticů získávala na proslulosti; kromě 
vzácných děl -  jak se soudí, ze sbír
ky Rudolfa II. -  tu byly obrazy nizo
zemských mistrů 17. století, oleje 
členů rodiny Breughelů, dvě plátna 
Rubensova a především obraz Rem- 
brandta van Rijn Portrét rabína z ro
ku 1634, který zakoupil Friedrich 
Nostic před rokem 1819.

Pravděpodobně nejuznávanější 
osobností rodu byl zemský patriot, 
vůdce šlechtické protijozefovské 
opozice Franz Anton Nostic. Vychá

zejme z faktu, že v té době se pří
slušnost k národu neodvozovala, jak 
se to chápalo později, z příslušnosti 
k jazyku, kdo se tehdy cítil Čechem, 
tedy příslušníkem národa žijícího 
v hranicích Českého království, ne- 
musil mluvit dokonale česky nebo 
dokonce ani češtinu příliš neovládal. 
F. A. Nostic, který dosáhl nejvyšších 
úřadů a poct, dokázal své „češství" 
nesporně tím, že na svůj náklad dal 
v roce 1783 postavit Hraběcí nostic- 
ké národní divadlo, dnes Stavovské, 
které, zvláště po nedávné rozsáhlé 
rekonstrukci, patří k stylově nejčist
ším a nejkrásnějším divadlům v Evro
pě a pravděpodobně na celém svě
tě. Tento šlechtic proslul nejen las
kavostí ke svým poddaným, ale také 
jako šlechetný mecenáš umělců 
a vědců, většinou českého původu. 
Například vychovateli jeho dětí 
a vnuků byli významné osobnosti 
českého vědeckého světa Josef 
Dobrovský a František Pelcl. Do kul
turních letopisů své rodiny, a tím ta
ké i českých humanitních snah, se 
zapsal i další Nostic, Erwin, který byl

po mnoho let prezidentem Společ
nosti vlasteneckých přátel umění 
a svědomitě pečoval o všechny mu
zeální i umělecké sbírky rodu.

HUDBA U NOSTICŮ
Hlavní a stálou uměleckou disciplí

nou, na níž se podíleli aktivně i Nos- 
ticové, byla hudba. Na rozdíl od ji
ných šlechtických rodin, které pěsto
valy hudbu pouze v úzkém kruhu 
a mnohdy jen z aristokratické presti
že, pokládali ji Nosticové za nedílnou 
součást duchovního života. Měli svůj 
orchestr, muzicírovali sami, a také -  
sice amatérsky, nicméně talentovaně
-  skládali, což vedlo k vytříbení vku
su, projevujícího se při výběru reper
toáru koncertů, autorů i interpretů. 
Další významnou zvláštností bylo, že 
tyto koncerty byly dostupné nejen 
šlechtické, ale i měšťanské veřejnos
ti. Na pořadu (v archívu jsou v plnos
ti zachovány tři cykly -  Historické 
koncerty, Nosticové a jejich učitelé, 
Pražský salón) byla talentovaná díla 
tehdy začínajících nebo zatím ne 
zcela proslavených umělců, z nichž

STARÉ STRUKTURY SE BRANÍ
Vliv starých struktur je jasně vidět na 

příkladu plzeňské Škodovky, jejíž hospo
daření za minulý rok skončilo vysokým 
schodkem. Podle novin Metropolitan je 
to příklad toho, že spojí-li se soudruzi 
v různých resortech, je katastrofa neod
vratná. Ekonomický krach, který hrozí 
Škodě Plzeň, souvisí s tím, že většina 
funkcí na všech úrovních je obsazena 
lidmi, kteří celý život pouze promítali zá
věry sjezdu KSČ na podnikovou úroveň. 
Tento kádr byl posílen o ty, kteří měli 
v politické kariéře dvacetiletou pauzu. 
Personální úsek tvořený lidmi věrnými 
politice KSČ si pečlivě hlídá, aby funkce 
byly obsazeny pouze příslušníky místní 
mafie.

Je mezi nimi mnoho těch, které vůbec 
nezajímá prosperita firmy, ale jen maxi
mální osobní příjem. To dokumentují vý
sledky hospodaření za rok 1991. Hodno
ta bilančního zisku poklesla o více než

třetinu, vzrostly zásoby a rentabilita vý
robních fondů je velmi nízká. V provo
zech připomínajících muzeum je dosaho
váno nízké produktivity práce. Koncern 
je v platební neschopnosti, celková za
dluženost je okolo 5 miliard korun. No
menklaturní vedení se neznepokojuje ne
bezpečím bankrotu.

Odcházející nomenklaturní kádry do
stávají vysoká odstupná. Pokud se ně
kdo ve funkci neosvědčí, dostane oka
mžitě novou nebo se stane „poradcem".

Protože jméno Škodovky má stále tra
dici, existuje velký zájem se strany inves
tičních fondů, který je založen na důvěře 
v budoucí prosperitu. Proto nyní vše zá
leží na rychlém ustavení dceřiných spo
lečností se samostatným financováním.

Snaha uchránit Škodovy závody před 
bánkrotem je dále zpomalována tím, že 
Škodovce dluží různé podniky přes tři 
miliardy korun.

N edokončená...?
LADISLAV MUŠKA, Ústí n. L.

MANDELA NA NÁVŠTĚVĚ V PRAZE
Nelson Mandela, předseda jihoafrické

ho ANC, byl na návštěvě v Praze a po 
příjezdu naší vládě poděkoval za to, že 
Československo třicet let úspěšně 
a štědře podporovalo Afričan National 
Congress. Pak chodil po Praze se stráží, 
ve které byl také pražský česky mluvící 
černoch jměnem Amos Redgambe, který 
má tatínka ze Zairii a je přeborníkem 
v desetiboji, takže Mandelů i s jeho pře
řeknutím ohlídal před Pražany, kteří se 
v době jeho návštěvy přeli, jestli je Man
dela největším teroristou nebo největším 
humanistou.

Nelson Mandela byl v Praze na pozvání 
kongresu vydavatelů novin. Po příletu 
hned první večer se sešel s Dubčekem, 
a další den se setkal s Václavem Havlem.

Václav Havel řekl, že doufá, že se Jižní 
Afrika stane obecně respektovanou de
mokratickou zemí, zatímco Mandela ob
jasnil, že jednání ANC s jihoafrickou vlá
dou se dostávají do slevé uličky.

Na večeři byl v restauraci Reprezen
tačního domu, dal si rohlík a roštěnku, 
k tomu zapíjel sprite, veltlín, minerálku 
a pivo. Příští den zase odjel.

Problém je, že Mandela podporuje 
Arafata, režim v Iráku a dokonce i senil
ního Fidela Castra. Podle jeho názoru by 
v Jižní Africe měla být tržní ekonomika, 
ale má v úmyslu znárodnit mj. velké ban
ky a doly. V nedávné minulosti došlo 
mezi ANC a ČSFR k nedorozumění, když 
byl Marián Čalfa v Jižní Africe na návště
vě a Nelson Mandela jej nepřijal.

B ýt pověrčivý, nenapsal bych už 
v živo tě ani řádku. K nížku Pátého dne 
stvořil rybu, která m i měla vyjít y roce 
1970 a byla už vytištěnu, šla do stou
py. Tím to způsobem  se uvedl do fu n k 
ce čerstvý ředitel jednoho nakladatel
ství, poslušný vykonavatel diskrim i
nační po litiky svých kom unistických  
chlebodárců. O dvaadvacet let později 
m i ve stejném nakladatelství nevyšla 
už natištěná kn ížka  H vězdy přicházejí 
později. Víceméně pro neschopnost 
ekonom a, pověřeného řízením, šel do 
likvidace celý podnik.

Jenže při hlubším  pohledu za ty dvě 
kn ížky , od nichž m ám  od každé  jeden 
exemplář, v nich čím dál m íň vidím  
důvod  k pověrčivosti a čím dál víc klíč  
k m inulé i současné situaci českoslo
venského státu -  bez ohledu na to, jak  
dopadne jednání se Slovenskem  (tuhle 
po zn á m ku  píšu 15. června).

M usel bych hledat v knihovně, který 
z velikánů am erické literatury, jestli



mnozí dnes představují základní 
sloupy hudební kultury - Beethove
na, Smetany (v archívu se nalézá
i jeho vlastní výplatní listina), Men- 
delssona-Bartholdyho, Mozarta, 
Myslivečka a dalších. Vždyť napří
klad Beethovenův kvartér f-m oll op. 
95 tu měl dne 2. dubna 1840 v p ro 
vedení Pixisova kvarteta svou světo
vou premiéru!

PRAŽSKÝ SALÓN DNES
Jak vypadá Pražský salón dnes, 

po odstranění všech devastačních 
zásahů? Tvoří jej, krom ě přilehlých 
prostor (šatna, m ístnost pro hudeb
níky, bar), dvě průchodné místnosti 
vyzdobené textilním i tapetam i zelené 
barvy a „kardinálského" bordó. Dělí 
je až do vysokých, krásně zdobe
ných stropů (podařilo se naštěstí o d 
stranit zabílení a obnovit původní 
•stav) náznaky bílých vznosných slou
pů, nový Petrof je rovněž stylově bí
lý, v podobném  historickém  odstíně
ní jsou i polstrované židle, jejichž po 
čet -  osm desát -  vymezuje malé, vy
brané auditorium; možno jimi mani

pulovat do útvaru, který styl koncert
ního večera vyžaduje. Je přirozené, 
že se předpokládá vynikající úroveň 
orchestrů, tedy i značné provozní 
náklady; z toho vyplývá i poměrně 
vysoké vstupné, logicky se počítá 
především se zahraničním zájmem. 
Pro „běžné" publikum budou čas od 
času pořádány koncerty s cenou 
vstupenek několikrát nižší, v úvahu 
přichází též využití salónu pro m im o
řádná kulturní shrom áždění a recep
ce i zastupitelských úřadů.

A ještě jedna zajímavost. Prago- 
koncert, který se o nový stánek in ici
ativně zasloužil a též o něj pečuje, se 
orientuje především na skladby, k te 
ré tu zaznívaly tém ěř před dvěma sty 
roky a později. Budou se tu tedy po 
stupně opakovat a reprízovat už 
uvedené cykly, podle možnosti p ro 
vozované i na stejných nástrojích.
V chaosu o stresech nevyrovnaného 
světa může tu divák prožít nádherné 
chvíle duševní pohody, která tu 
v pradávných idylických dobách pa
novala.

□

Hemingway nebo Steinbečk, prohlásil: 
Revoluce jsou správná věc, jenže se 
dříve či později dostanou do rukou  
nesprávným lidem. Nemyslete si, není 
to p o u ze  vtipná sentence, ja kko li to 
tak na p rvn í pohled vypadá, nýbrž 
hluboká pravda. Táhne se jako  červe
ná nit například filo zo fickým  dílem  
Isaka Deutschera N edokončená revo
luce. Proto byla za kom unistického  
režim u kniha na idexu -  p odobně jako  
A ntonio  Gramsci nebo Sartre.

Ze se totalitě kom unistické diktatury 
dokázala vzepřít nebo aspoň odolat 
značná část národa, nen í třeba zd ů 
razňovat. Vedle emigrace fy z ic k é  exi
stovala i emigrace vnitřní, která ucho
vávala vědomosti a hodnoty, aniž 
však měla m ožnost podstatněji je  ro z
šířit či prohloubit. Kom unistická vlá
da totiž trvala příliš dlouho a nebylo  
prostě m o žn é  udržet krok  se vším no 
vým na Západě. V čistě praktické ob 
lasti bylo vyloučeno připravit tak vel
ké  m nožstv í odborníků všech profesí, 
ja ké  potřebuje současný, k demokracii 
se hlásící režim. Protb se setkáváme 
s nekom petentností na úřadech od  
těch nejmenších obecních až po  m inis
terské posty. Všude, kde se rozhoduje  
nebo by se rozhodovat mělo.

Ukazuje se, že i listopadová revoluce 
z roku 1989 je nedokončená a že se do
stala do ruky nesprávným lidem. Nej
zřetelnější je to v oblasti vnitřní ekono
miky. Exponentům kom unistické par
taje nejenže se nic nestalo, v Českoslo
vensku neproběhl žádný proces na 
úrovni denacifikace. Naopak, někteří 
bývalí funkcionáři si spíš polepšili - 
opět na úkor ostatních obyvatel.

Tak například zm íněný bývalý ředi
tel nakladatelství se otřepal ze vcelku  
neškodné kritiky, za ložil vlastní p o d 
n ik  a chrlí k n ižn í kom erci brakové  
úrovně. R ozpadlý a jen těžko se vzpa
matovávající kn ižn í velkoobchod bere 
to, co je  nejsnáz'prodejne'. A  dezorien
tovaný čtenář, zvyk lý  podléhat nabíd
ce, kupuje... D íky podobným  býva
lým  ředitelům se poezie a náročná 
próza staly ezoterickou záležitostí. 
Zavedené nakladatelské dom y m ají 
potíže  a m enší vydavatelství zanikají. 
Lidí, schopných se vypořádat se zm ě
něnou situací, se nedostává na vedou
cích místech v celé kultuře, která  
sklouzává  na okraj.

Daleko horší stav vzn ik l v obchodní 
síti spotřebního a potravinářského  
zboží. Státní nebo družstevní podniky  
jsou víceméně v likvidaci nebo jdou  
do velké privatizace. P okud  do nich 
chce investovat zahraniční podnikatel; 
zjistí, že kupuje očesané trosky. Jejich 
bývalí kom unističtí ředitelé a náměstci 
už se totiž m ezitím  usadili v dim en
zích m alé privatizace. Vykoupili p o d 
n ikové prodejny i s inventářem a kryti 
jm ény svých příbuzných obchodují či
le dál do vlastní kapsy.

Pomalu nebude v Československu  
obor činnosti, kde byste se nesetkali 
s podobnou praxí. Celá ekonom ika je 
prorostlá kom unistickou rakovinou, 
proti které, zdá  se, není léku. N ikdo  
nikom u nic nedokáže, n ikdo s n ikým  
nic nezm ůže. N ehrozí nebezpečí p o li
tické, ani bývalým  tajem níkům  a čle
nům volených partajních orgánů nejde
o znovuuchopení m oci - -za 'kom unis
tického režim u by nesměli soukrom ě

kšeftovat! Stali se pátou kolonou, k te
rá se po  nedokončené sam etové revo
luci zabydlela v ekonom ice a nehodlá  
ji  opustit. N ikdo nespočítá daňové  
úniky a podvody. Nestačíte žasnout, 
za jaké  částky byly vydraženy některé 
obchody a kdo  d lu ží milióny, které 
nebudou splaceny.

M aně si vzpom ínám , jak  jsem  v do
bě nejtvrdšího rudého útlaku objevil 
ve skalách nad řekou Jizerou skup in 
ku tehdy zakázaných trampů. Zpívali 
při kytaře, m im o jiné: A ž  k  nám p ři
jdou  hoši z jůesej, tak nám bude hej... 
Po listopadu 1989, zatímco kom unis
tická elita přestupovala na jinou  kolej, 
se český člověk oddával naději, že 
nám p om ůže Am erika a všecko bude 
dobrý. Časem se z toho vyvinula do 
cela i hořká deziluze.

Ovšem „hoši" ze Západu jezdí, ale 
asi ze situace v Československu nejsou 
moudří. Nebo ji vidí lip, než si občan 
státu připouští? Stav se nedá zm ěnit 
dodatečným odstraňováním kom un is
tů, m ezitím  již  pevně usazených na 
nových postech. A n i dolarovým i in
jekcem i -  kom u  vlastně? Něco se vyře
ší střídáním generací. Jenže nelze če
kat, až odejdou dnešní. N icm éně vy
plývá  z toho, čím m ohou  západní stá
ty Československu opravdu pomoci: 
vyškolit co největší počet odborníků, 
schopných řídit nejen ekonom iku  na 
nejvyšší současné úrovni. Jedině vyso
k á  odborná kvalifikace m ůže p ostup 
ně vytlačit kom unistickou mafii.

P.S. Ty dvě vytištěné a nevydané 
knížky u mě m ůžete kdykoli vidět.

íts



Golem podnikatelem?
VÁCLAV CHYSKÝ, Wuppertal

K početným ságám o Golemovi, 
onom homunkulovi uplácaném z vltav
ského bahna léta páně 1580 za vlády 
Rudolfa II. přibyla nová varianta -  Go
lem coby podnikatel a manažer.

Klub podnikatelů, nesoucí jméno po- 
domka rabína Lowa ben Bezalela, způ
sobil, že jsem začal pátrat po Golémo- 
vých vlastnostech, zejména pak podni
katelských. Listoval jsem v knihovně ju- 
daica, pragensia, ale nikde ani stopy po 
vlohách, které by renesančního robota 
předurčovaly pro manažerskou dráhu.

Hlubokou a poetickou studní vědo
mostí o různých literárních odstínech 
Golema je Magická Praha od A. M. Ri- 
pellina, vyznamenaná cenou Kniha Itá
lie 1973. Ripellino ztvárňuje před čtená
řem fluidum středověkého pražského ži
dovského gheta, dějiště stvoření umělé 
lidské bytosti z rodu Frankensteinů, ho- 
munkulů z alchymistické kuchyně Fau- 
stovy, či z modernější produkce Čapko
vých robotů, kteří fascinovali lidskou 
fantazii dávno předtím, než se jí zmoc
nila masová literatura science fiction.

Klasický Golem byl jednoduchý ne- 
motora, upotřebitelný pro nenáročné 
práce v domácnosti Svého tvůrce rabína 
Lowa a jeho manželky Perl. Golemovy 
služby byly mnohdy nevalné kvality, ne
boť napáchal více škody než užitku. Byl 
prý němý. Dočtete se o něm v Jirásko
vých Starých pověstech českých, u Edu
arda Petišky Golem a jiné židovské po
věsti a pohádky ze staré Prahy, básní
0 něm Vrchlický. Golem je filmová 
hvězda v prastarém filmu Wegenerově 
a v mladším Werichově Císařův pekař 
a pekařův císař. Civí na vás tupě z kres
by Mikoláše Alše. Můžete si zazpívat 
jarm areční píseň o jeho lásce k fešné te
tě zcela vášnivé od Ježka, Voskovce 
a Wericha:

Ze začátku Golema se bála, 
hnusil se jí, že byl hliněný, 
toho se však nikdy nenadála, 
ze byl do ní zamilovaný.

Láska k hliněnému svalovci byla ne
bezpečná, jeho objetí byla nekontrolo-

■ vatelná a Rifke (podle jiných Ester, 
Golda, Mirjam nebo Abigail), dcera ra
bínova, při něm málem vypustila duši, 
jak o tom mravokárně píše zapomenutý 
pražský básník Hugo Salus.

Soužití židovského města s křesťan
ským okolím nebylo bez problémů. Tak 
jako i v jiných evropských městech byli 
židé v Praze obviňováni z rituálních 
vražd a hanobení hostií. Na přípravu 
macesů prý židé potřebovali křesťan
skou krev. Golem byl proto pověřován
1 funkcí ponocného a bděl nad tím, aby 
žádný holomek do gheta nevpašoval 
křesťanskou mrtvolu. Jedné noci prý 
přistihl řezníka Havlíčka, jak zasunuje 
do sklepního otvoru domu svého věřite
le Mordechaje Maisla mrtvolku dítěte, 
ukrytou v trupu poraženého vepře. Go
lemova bdělost zachránila prý židov
skou obec před pogromem.

Od hliněného klasického Golema se

vzdálilo pojetí Gustava Meyrinka, který 
Golema přetvořil v jakousi záhadnou 
vidinu, objevující se vždy po třiatřiceti 
létech a přinášející s sebou do křivola
kých a šerých uliček židovského města 
neklid a nervozitu. Meyrinkův Golem 
má žlutou tvář s mongoloidními rysy.

Ještě dále od stromu padlo zpracová
ní golemovské tematiky dekadentním 
básníkem Jiřím Karáskem ze Lvovic 
v Ganymedovi, kde má Golem podobu 
morbidního mladíka, zasazeného do 
erotických fantazií s homosexuálním 
přídechem.

Původní materiál pro uhnětení paná
ka byl prostý, což vyjadřuje také jeho 
hebrejské jméno Gole. V Ripellinovi se 
dočteme, že Golem značí původ, záro
dek, nebo též beztvarou sedlinu či hro
madu hlíny. V talmudu označuje slovo 
gólem ženu, která ještě nepočala, nebo 
džbán, který musí být ještě vypálen.

A o co byl výrobní materiál prostší,
o to byla složitější procedura oživení. 
Prý rabi Eleazar z Wormsu (1176 - 
1238) vypracoval výrobní návod, spočí
vající mimo jiné ze čtyř set šedesáti 
dvou otáček hliněného androida 
a mumlání magických slov a písmen 
jména božího v kabalistických variacích. 
Pomni však, že jméno boží samo je ne
vyslovitelné!

Vlastní impuls oživení hliněného 
knechta (můžeme jej označit našim po'- 
jmem hardware) byl pojat velmi moder
ně, totiž tím, že se mu pod jazyk vložil 
šém hameforash, lístek s nevyslovitelný
mi písmeny jména Božího, tedy jakýsi 
druh komputerového programu (soft
ware).

Golem byl naprogramován na výpo
moc v domácnosti. Štípal dříví, se stří
davým úspěchem nakupoval na trhu, či 
tahal vědra vody. Jednou ji nabral pře
spříliš. Upadl a zatopil ubohé Perl celý 
dvorek, že pro bahno nemohla z domu.

Alois Jirásek píše, že jednou o sabaltu 
rabi zapomněl vyjmout šém, což mělo 
fatální následky. Nekontrolovatelná sí
la, snad program infikovaný kompute- 
rovými yiry, hnala ghetem Golema, za
nechávajícího za sebou spoušť. Rabi 
přerušil v synagóze sobotní zpěv, vyběhl 
vstříc řádícímu podomkovi a vyňal mu 
naučeným pohybem šém z úst. Hliněný 
obr se zhroutil a proměnil se v kopku 
hlíny, kterou prý přenesli na půdu Sta-

ronové synagógy a ukryli ji pod haram
pádím.

Ohlédl jsem se ve společnosti praž
ských kuriozit po dalších možnostech. 
Bezhlavého Templáře a vousatou svátou 
Starostu bych nedoporučoval. Bruncvík 
je mi příliš bezbarvý. Doktor Faust byl 
ze všech nejinteligentnější, toho však 
vzal čert. Nejhezčí je Pražské jezulátko.

Ne, veleučený rabi Low Ben Bezalel, 
zvaný též Maharal, a jeho dva pomocní
ci, zeť Jizchak ben Simson a žák levita 
Jakob ben Chajim Sasson, hnětouce těž
kopádného nem otoru neměli ani zdání, 
že ten bude oživován v kybernetickém 
věku, aby svým jménem podpořil Klub 
podnikatelů.

P.S. Tímto pohledem do Golemovy 
biografie přeje autor českému podnika
telskému duchu mnoho úspěchů a hlav
ně dobrý image.

ČTRNÁCTIDENÍK PRO INVESTICE, AKCIE, 
BURZU A KUPÓNOVOU PRIVATIZACI 

MÁ NOVOU ADRESU:
V JEHLIČÍ 1, 142 00 PRAHA 4-KRČ  
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Vp v /
Třetí odboj začal v roce 1948 a dosud trvá

k'4í-K STANISLAV STRÁNSKÝ, Praha

III. odboj začal dnem, kdy kom u
nisté provedli ozbrojený puč v Čes
koslovensku. Příprava na tento puč 
nebyla jen v únoru 1948 při politic
ké krizi v Československu, ale dáv
no předtím, už za druhé světové 
války -  v Sovětském svazu. Z po
hledu dneška prakticky celá teh
dejší vláda napomáhala k tomuto 
cíli. Ať už to byli naši politici ze Zá
padu nebo Východu. Na Východě 
to byli politici a diplomaté jako Fi- 
erlinger a Gottwald, na Západě 
Nosek a všichni bývalí interbriga- 
disté a agenti i z řad sociální de
mokracie, např. pan profesor Há
jek. Na území Československa byla 
jen otázka, jak a kdy tento puč 
provedou. Už 22. února 1948 pře
dával soudruh Smrkovský zbraně 
LM. Ovšem na tom to připravova
ném puči má účast i Západ, pro to 
že koalice proti Hitlerovi zapomně
la, že další velké nebezpečí číhá na 
východě. Pouze ministerský před
seda Velké Británie Churchill upo
zornil na komunistické nebezpečí, 
ale nebyl brán vážně. Naopak stal 
se „nevhodným". Po tom to násil
ném nastolení komunistické d ikta 
tury v Československu až po něko
lika letech si uvědomily západní 
velmoci, že i ony mají na rozmachu 
bolševismu v Evropě určitý podíl. 
Angličané prostřednictvím rozhla
sové stanice BBC začali vyzývat 
s Brucem Lockardem do boje proti 
komunismu. To ale už v ČSR bylo 
několik lidí popraveno a desetitisíce 
zatčených. V prvních řadách posti
žených byli reprezentanti opozič
ních stran, lidovci, národní socia
listé i další opozice. Studenti uká
zali, že nesouhlasí s novým reži
mem, a na protest k tom uto zřízení 
šli demonstrativně na Hrad, k pre
zidentovi. Na Hrad se nedostali, 
neboť v Nerudově ulici čekaly hor
dy ozbrojených příslušníků SNB, 
které brutálním způsobem pochod 
rozehnaly. Pak nastala likvidace 
všech těch, kdo se znelíbili. Vězni
ce se začaly plnit a nebyla města 
ani vesnice, kde se nazatýkalo. Ne
ušli tomu ani řeholnice a kněží.

Vznikl státní soud a komunisté si 
upravili zákon č. 231 tak, aby mohli 
soudit, koho si zamanou. Nikdo 
neměl možnosti řádné obhajoby. 
Gottwaldova vláda si zajistila do 
statečný počet kolaborantů z řad 
inteligence a soudců. Ti se pak 
u státního soudu předváděli, kdo 
bude lépe likvidovat ty, které jim 
připravila StB a jejich pomahači. 
Věznice v ČSR byly už plné.

V roce 1951 začala Svobodná 
Evropa ve větší míře napomáhat 
demokratickým silám v Českoslo
vensku a v dalších socialistických 
zemích vytvářet atmosféru k posí
lení demokratických sil. Ale StB na
sadila podle instrukcí svých učitelů 
z řad sovětských GPU a NKVD ješ
tě větší tyranii ve vyšetřovacích 
metodách. Předčila i gestapo. 
Předvedla, že je v mučení a zabíje
ní lepší, že zná více bestialit. Esté- 
báci se nezastavili ani před týráním 
žen. Nejenže jim způsobovali znač
nou bolest trháním nehtů, pálením 
cigaretovými oharky na různých 
částech těla, ale přímo se kochali 
tím, když se takto utrápená lidská 
bytost musela svlékat do naha.

Před světem se hovořilo, jak se 
u nás rozmáhá sovětský socialis
mus, jak vláda vytváří novou epo
chu lidské společnosti. S podporou
i západních velmocí, Českosloven
ská socialistická republika byla 
uznávána. To už na šibenicích byly 
desítky statečných ochránců de
mokracie. Že Gottwaldova vláda 
byla složená ze zločinců, dokazo
vala i ta skutečnost, že se nezasta
vila ani před takovým činem, jako 
je poprava ženy. Tehdy interveno
valy i západní státy. Nadarmo. Na 
250 popravených, 220 tisíc zatče
ných, desetitisíce ubitých a zastře
lených, milióny postižených rodin, 
to je obrázek socialismu. Devasto
vaná byla celá země.

Dnes nositelé těchto myšlenek 
sedí opět ve vládách obou repub
lik, opět tvoří garnituru úspěšných 
vládců. Nyní jsou představiteli de
mokratických principů. Jsou snad 
neporazitelní. Mají moc i slávu. Mají 
peníze i rozum, mají celonárodní 
kapitál, mají sílu, mají tisk, mají 
zbraně, mají média. Mají vše. Mají 
opět KSČ. Mají už také nové mrtvé

a celý svět se obdivuje, jak v Čes
ké a Slovenské Federativní Repub
lice se kráčí k demokracii. Celý 
svět obdivuje sametovou revoluci, 
aniž pochopil její podvod.

Chlubíme se vysokou církevní 
hierarchií, jak jsme silně nábožen
sky založeni. Naše ženy, manželky 
popravených, jsou však stále bez 
povšimnutí. O tom nejvyšší ducho
venstvo neztratilo ani slovo. I tito  
popravení mají ještě zbytkové tres- 
ty, ve výši 10 až 15 let, které jim 
naše demokratické soudnictví na
dále přiznává. Zato ti, co nosili 
modré košile a byli v 50. letech 
v plném lesku a slávě, byli by hroz
ně rádi, abychom jim dnes opět 
vzdávali hold. Nechce se jim opus
tit ztracené pozice, dosud mají 
v rukách moc, jsou všude. Mají ob 
sazena všechna významná místa, 
diplomacii a všechna média.

Třetí odboj byl nastoupen v roce 
1948 a dosud trvá. Dnešní vláda, 
takto složená, neposkytuje záruku, 
aby každý občan se cítil bezpečně, 
aby mohl prohlásit, že je volný 
a beze strachu. Nový volební zá
kon umožňuje opět starým funkcio
nářům, aby se udrželi u moci.

My političtí vězni z padesátých let 
s tímto zákonem nesouhlasíme. 
Přikláníme se k volebnímu zákonu 
z roku 1946. Jelikož jsme politická 
organizace, ale ne stranická, ne
máme možnost proti dnešnímu vo
lebnímu zákonu zasáhnout.

Političtí vězni z padesátých let 
jsou však optimisté. Ve jménu na
šich mrtvých sester a bratří, kteří 
dali své vlasti vše, co měli, svůj ži
vot -  budeme se snažit, aby v této 
zemi byla nastolena demokracie, 
kde zvítězí pravda a láska. Nechce
me národ kolaborantů, konfidentů, 
nechceme socialistické koncentrá
ky, nechceme žádný socialismus. 
Nechceme vládu a parlament slo
žený z lidí, kteří mají na svědomí t i
síce mrtvých. Nechceme, aby naši 
mladí muži a ženy umírali na bojiš
tích mnoha zemí světa. Chceme, 
aby se v naší krásné vlasti každý cí
til svobodný, aby si zde všichni lidé 
byli bratry, aby se každý radoval ze 
života v opravdové demokracii. To 
je náš program, to  je náš cíl, to 
chceme my, účastníci III. odboje.

V y  \ / . « /  * ■* » '  k / /  i /



Za tajemstvím Světlany Přetištěno z časopisu
PETR RADOSTA, Praha

Pomalu, leč jistě se nám daří poodkrývat mnohá tajemství naší novodobé his
torie. Přestože archívy zůstávají uzavřené pro vědecké badatele i laiky, řadě 
z nás se již podařilo proniknout zdí „nicnepamatování", nebo „zapomnění", po
případě „ztracení", kterou nás prokuratury, soudy, bývalá estébé a přirozeně
i mnozí odpovědní „soudruzi" z aparátu také bývalé KSČ odělovali od pravdy. 
Přesto potřebujeme pomoc pamětníků, abychom poznali pravdu v její celé na
hotě, i když víme, že často budeme skřípat zuby - pravda totiž je  velice často 
převelice nepříjemná.

Dnes již víme, jak se jmenoval „mistr 
popravčí", který pověsil např. mjr. Jaro
míra Nechanskóho a Veleslava Wahla -  
byl jím Vladimír Trundal Za několik mě
síců budeme vědět ještě víc. Třeba 
všechny podrobnosti o případu Milo
slava Choce, protože už dnes můžeme 
tvrdit, že s majorem Augustinem 
Schrammem neměl vůbec nic společ
ného. Choc přišel z bavorského Řezná 
s úkolem od bývalých poslanců lidové 
strany dr. Bohumíra Bunži a ing. Ště
pána Bendy najít a pomoci z internace 
msgre. Janu Šrámkovi a msgre. Fran
tišku Hálovi, potom zajistit jejich ilegální 
odchod do zahraničí. Stejně tak dobře 
víme, že jisté kruhy mají eminentní zá
jem zahladit veškeré stopy po svých
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zločinech. Proto je tolik nepříjemností 
s tzv. rehabilitacemi, tolik problémů 
s restitucemi a ještě více překážek 
s vyplácením odškodného bývalým po
litickým vězňům. Proto se stále častěji 
ozývají oprávněné hlasy, právem se do
volávající plné morální, právní a finanční 
satisfakce bývalým politickým vězňům. 
Abychom prosadili nezbytný zákon 
o protikomunistickém odboji, tím pá
dem měli i právo domáhat se satisfak
ce za léta strávená v komunistických 
koncentrácích, musíme všechno vědět
o minulosti, zejména pokud se týká 
všech složek, skupin i jednotlivců, které 
byly součástí rozsáhlé protikomunistic
ké rezistence.

Pravděpodobně jednou z největších 
protikomunistických organizací byla 
známá Světlana. Ze studia soudních 
spisů můžeme zjistit, že v souvislosti 
s činností Světlany na Zlínsku, Vsetín
sku, Kroměřížsku, Holešovsku, Bystřič
ku a Uherskohradišťsku, ale také v zá
padní části Slovenska, bylo odsouzeno 
v několika soudních procesech celkem 
283 osob, z toho dokonce 12 k trestu 
smrti oběšením... Stejně tak dobře ví
me, že pan Timofej Simulenko, přesto
že byl odsouzen k absolutnímu trestu 
a komunistický tisk oznámil, že rozsu
dek byl vykonán, byl řadu let držen 
v Leopoldově a později v psychiatrické 
léčebně v Bohnicích, kde údajně ze
mřel v roce 1982.

Nevyjasněná otázka však zůstává: 
kolik skupin měla Světlana? Známy 
jsou čtyři sesterské organizace Světla
ny: Makyta, Libuše, Jarmila a Jeseník. 
Bylo jich skutečně tolik? Podle soud
ních procesů se zdá, že odnoží základ
ní organizace Světlany bylo více... Stej
ně tak zůstává dodnes sporným, poda- 
řilo-li se estébákům pozatýkat všechny 
vedoucí osobnosti Světlany.

Neméně otázek zůstává nezodpově
zeno ohledně osoby učitele a pozdější
ho partyzánského velitele Josefa Vávry- 
-Staříka. Jakým způsobem byl „une
sen" z Rakouska zpět do Českosloven
ska a kdy? Psal skutečně Vávra-Stařík 
dopisy své sestře Marii Novotňákové 
a své přítelkyni Aloisii Doležalové? Jak 
se vetřel agent StB do organizace 
Světlana? Prostřednictvím dopisů Váv- 
ry-Staříka, nebo zradou některého 
z členů organizace? Páchali vůbec čle
nové Světlany teroristické činy? Když 
ano, tak potom kdy a kde? Podle ko
munistického historika StB soudruha 
Oty Holuba, jak napsal ve své knize 
„Příběhy věrnosti a cti", Jaromír Vrba 
byl zajištěn příslušníkem StB Bohumi-
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lem Hýlem ve vlaku, donucen ve Vsetí
ně vystoupit a cestou z nádraží se po
kusil Hýlovi utéct. Kdo začal první stří
let, „soudruh" Holub nepíše, Vrba byl 
ale lepší střelec než jmenovaný esté- 
bák... Jak to bylo s bratry Antonínem 
a Karlem Daňkovými? Příliš otázek, na 
které dodnes nemůžeme odpovědět 
bez pomoci čtenářů Věrni zůstali.

Máme k dispozici zprávu bývalé re
vizní skupiny u krajské prokuratury 
v Brně, podepsanou jistým dr. Jarosla
vem Bayerem, prokurátorem vojenské 
prokuratury v Jihlavě, určenou krajské 
prokuratuře v Brně. Přesto z této zprá
vy nelze bezpečně zjistit, zda se StB 
napojila do organizace Světlana teprve 
po zadržení Jana Trna dne 4. října 
1948, nebo vše „zavinil" orgán StB Ja
roslav Tureček, vystupující pod jménem 
Harry, popřípadě další pracovník StB, 
vystupující pod jménem Jindřich Tara- 
ba-Henry? Proto chceme požádat na
še čtenáře o pomoc při rozluštění zá
hady kolem vlastenecké organizace 
Světlana. Protože mnozí z pozůstalých 
se již na naši výzvu ozvali, zapůjčili nám 
cenné materiály a fotografie poprave
ných Antonína Jánošíka, Antonína 
a Karla Daňkových, Františka Many, 
Aloise Šimary. Dokonce rodina Pohun- 
kova nám zapůjčila obrázek první oběti 
Světlany, obchodníka Aloise Pohunka. 
Prosíme proto naše čtenáře, aby nám 
pomohli v našem pátrání a zapůjčili 
nám fotografie Rudolfa Lenharda, Jaro
míra Vrby, Jana Opletala, Josefa Ma
touše (Matůše), Karla Zámečníka a Ti- 
mofeje Simulenka. Marně pátráme po 
fotografii již zmíněného Josefa Vávry- 
-Staříka, abychom mohli v budoucnu 
dokumentovat celou historii i konec 
Světlany. Stejně tak by nám pomohly 
novinové články, vzpomínky na Světla
nu jejích žijících členů, kteří by byli tak 
laskaví a zodpověděli některé otázky, 
které jsme předložili k Vašemu uvážení. 
Předem děkujeme za spolupráci. Mů- 
žete-li cokoli, co se týká Světlany, za
půjčit k okopírování, popřípadě nám 
zaslat kopii, budeme rádi. Všechno 
můžete zaslat na adresu „Věrni zůstali", 
my Vám věrni určitě zůstaneme.



No comment...
F R A N C O IS  M A R IE  A R O U E T

známý pod jménem
M . de  VOLTAIRE

Filozofický slovník
ROVNOST

Čím je povinen pes druhému psu 
nebo kůň druhému koni? Ničím. Žád
né zvíře není závislé na jiném zvířeti je
mu podobném. Avšak jaký prospěch 
má člověk z toho, že se mu dostalo 
jiskry božství zvané rozum? Že je otro
kem téměř na celém světě.

Kdyby tento svět byl takový, jakým 
by zřejmě měl být, to jest, kdyby 
v něm člověk našel všude snadnou 
a zajištěnou výživu a podnebí vyhovu
jící jeho přirozenosti, je samozřejmé, 
že by v takovém světě bylo nemožné, 
aby si v něm člověk podroboval svého 
bližního. Kdyby naše zeměkoule byla 
pokryta užitečnými plody, kdyby 
vzduch, jenž má být podmínkou živo
ta, nepřinášel nemoci a smrt, kdyby 
člověk nepotřeboval jiného příbytku 
a jiného lože, než jaké mají třebas 
daňkové nebo srnci, pak by Džin- 
gischánové a Tamerlánové neměli ji
ných služebníků krom vlastních dětí, 
které by je z poslušnosti podporovaly 
ve stáří.

V tomto přirozeném stavu, jenž je 
dopřán všem čtvernožcům, ptákům
i plazům, byl by člověk šťasten jako 
oni a moc vlády by byla přeludem, ně
čím absurdním, na co by nikdo ani ne
pomyslel. Neboť proč bychom hledali 
služebníky, kdybychom nepotřebovali 
žádných služeb?

Kdyby nějaké tyranské a fyzicky 
mocné osobě napadlo podrobit si 
svého souseda, který by byl slabší než 
on, nebylo by možné, aby to provedl: 
utiskovaný by byl na sto mil, dříve než 
by se jeho utiskovatel rozkýval.

Kdyby tedy lidé neměli potřeb, byli 
by si nutně všichni rovni. Nouze, která 
je údělem lidského pokolení, činí člo
věka závislým na jeho bližním. Vlastní 
neštěstí netkví v nerovnosti, nýbrž

v závislosti. A pramálo záleží na tom, 
jmenuje-li se tento člověk Jeho Výsost 
a onen Jeho Svatost. Kruté je sloužit 
tomu i onomu.

Nějaká početná rodina obdělává 
dobrou půdu; dvě malé sousední rodi
ny mají neúrodná a špatná pole; obě 
chudé rodiny musí sloužit rodině, kte
rá žije v nadbytku, nebo ji vyvraždit, to 
jde bez nesnází. Aby měla chléb, jed
na z potřebných rodin nabídne své ru
ce té bohaté rodině, druhá ji napadne 
a je přemožena. V rodině, která slouži
la, je původ čeledínů a nádeníků. 
Z přemožené rodiny pocházejí otroci.

Na naší ubohé zeměkouli to není ani 
jinak možné, než aby lidé žijící ve spo
lečnosti byli rozděleni na dvě třídy, na 
utiskovatele a utištěné. Tyto dvě třídy 
se dále dělí na tisíc dalších a těch tisíc 
má ještě různé odstíny.

Všichni podrobení nejsou úplně ne
šťastni. Většinou se v této situaci už 
narodili a věčná práce jim ani nedovo
luje, aby si své postavení příliš uvědo
movali. Ale když si je uvědomí, tu do
chází k válkám, jako byla válka publi
kánů proti straně senátorské v Římě 
nebo selská válka v Německu, v Anglii, 
ve Francii. Všechny tyto války končí 
dříve nebo později podrobením lidu, 
protože mocní mají peníze, které jsou 
ve státě pánem všeho. Říkám ve státě, 
protože mezi národy je tomu jinak. Ná
rod, jenž bude lépe zacházet se zbra
ní, přemůže vždcky národ, který má 
méně statečnosti, i když je bohatší.

Všichni lidé mají vrozené velmi silné 
sklony k vládnutí, k bohatství a k roz
koším a velmi si libují v lenosti. Z toho 
plyne, že každý muž by chtěl mít pení
ze a ženy nebo dcery svých bližních 
a být jejich pánem, podrobit je svým 
rozmarům a nedělat nic, nebo nejvýše

to, co je velmi příjemné. Vidíte jasně, 
že za těchto krásných okolností je ne
možné, aby si lidé byli rovni, stejně ja
ko je nemožné, aby dva kazatelé nebo 
dva profesoři teologie vzájemně na se
be nežárlili.

Tak jak je, lidstvo nemůže postrádat 
nekonečné množství užitečných lidí, 
kteří sami nemají nic. Neboť člověk, 
který se cítí volný, určitě neopustí 
svou půdu, aby šel obdělávat vaši. 
A potřebujete-li pár bot, úředník státní 
rady vám je neudělá. Rovnost je tedy 
zároveň věcí nejpřirozenější i nejne
skutečnější.

Lidě jsou přemrštění ve všem, v čem 
mohou, a proto přehnali i tuto nerov
nost. V mnoha zemích rozhodli, že 
občanovi není dovoleno opustit 
kraj, v němž ho náhoda zrodila. 
Smysl tohoto zákona je zřejmý. Ta
to země je  tak špatná a je jí vláda 
tak mizerná, že zakazujeme každé
mu jednotlivci odtud odejít z obavy, 
aby neodešli všichni. Učiníte lépe, 
vzbudíte-li u svých občanů chuť tam 
zůstat a u cizinců touhu přicházet do 
vaší země.

Každý člověk má v hloubi své duše 
právo považovat se za naprosto rovna 
ostatním lidem. Z toho neplyne, že by 
měl kardinálův kuchař poroučet svému 
pánovi, aby mu připravil oběd. Kuchař 

^ i  však může říci: „Jsem člověk jako 
můj pán. Narodil jsem se v pláči jako 
on, i on zemře za týchž úzkostí a s tý
miž obřady jako já. Oba vykonáváme 
stejné živočišné funkce. Kdyby obsa
dili Řím Turci a kdybych já byl kardiná
lem a můj pán kuchařem, přijal bych 
ho do služby." Taková slova by byla 
rozumná i správná. Avšak pokud se 
turecký sultán Říma nezmocní, musí 
kuchař plnit své povinnosti nebo bude 
celá lidská společnost vyvrácena.

Pokud jde o člověka, který není ani 
kuchařem u kardinála, ani mu nebyl 
dán jiný státní úřad, pokud jde o nezá
vislého jedince, kterého však dráždí, 
že je všude přijímán jaksi protektorsky 
nebo i s opovržením, a jenž jasně vidí, 
že mnoho velemocných pánů nemá 
ani víc vědomostí, ani víc ducha, ani 
víc duševních sil, a jehož mrzí, že musí 
občas pobývat v předpokojích těchto 
pánů, na čí stranu se má přidat takový 
člověk? Ten ať odejde.

NAKLADATELSTVÍ 
SVOBODA 1971

Nechce se tomu ani věřit
D U Š A N  N E U M A N N , U SA

N ě k d y  m ám  do jem , že  se m i to všechno  je n o m  zdá. 
K rájím  si ve sv é  a m erick é  ku ch yň ce  salá t a za  zá d y  
m n e z ja p o n sk é  te lev ize  ru ský  n a bádá  velvyslanec  
SN S, a b ych o m  neposíla li žá d n o u  p o m o c  o fic iá ln ím  or
gan izac ím  a institucím , p ro to ž e  by j i  tam  ro zk ra d li d ří
ve, n e ž  by se dostala k  těm  p o třeb n ým . G orbačov v y 
dělává  m ilió n y  dolarů, svět p řem ýšlí, jestli zam ěstnan í 
nebo  po stř íle t so v ě tsk é  n u k leá rn í fy z ik y ,  a m y  se na to  
d ívá m e v te lev izi a u ž  nám  to ani nepřipadne  ja k o  zá 
zrak. V  novinách  se dočítám , že  Č esko s lo ven sko  se

u silo vn ě  s n a ž í  vs toup it do  N A T O  a zá ro v eň  ro zp a d 
nout.

Na o lym p iá d ě  ko m en tu je  kra so b ru slen í p ro  am eric
k o u  te lev izi vyšlech těné d ed ero n ské  d ítě K atarina W itto- 
vá. B ěhem  čtrnáctidenního  zá p o le n í ani je d n o u  n e z a zn í  
sově tská  hym na. Z la tou  m eda ili v h o ke ji vyhrává  zm rt
výchvsta lá  Kanada a T re f ja k  p ro h á n í p o  ledě ch icagské  
hokejisty. N ejlepší če sko slo ven ští a so vě tš tí p ro fe sio n á 
lo v é  se p erou  o S tan ley Cup, an iž by  fig u ro va li na vý 
p la tn í lis tině  továrny na n ežá d a n é  zb o ží. Pro m n e  to



jso u  je š tě  so vě tš tí hokejisté. V yrostli v u m ě lé  a rm á d n í  
líhni, k terá  u ž  ta ké  není. Z a h u b il j i  hlad, p o k ry te c tv í  
a všeobecný nedosta tek  m o rá lky . A s i jso u  to na d lo u 
h o u  d o b u  p o s le d n í h o ke jis té  z  V e lké  zem ě, je jic h ž  jm é 
na znějí. Ja k o  by ani n eb y lo  ro k u  třiapadesát, P učkova , 
S o logubova , D vegubova  a T regubova  v tank is tických  
přilbách . Z ačínám  zn ít trochu  nosta lg icky, ale ru ku  na  
srdce, k o h o  by p řim ě lo  v ítě z s tv í n ad  tým em  S N S  vyjít 
na V áclavák a řvát „Jelcine, na  ledě  ti ta n k y  n e p o m ů 
žou . “

N a jaře toho  roku , o k terém  u ž  se m ů že  m luvit, a p r o 
to se o něm  vůbec n e m lu v í p ěkn ě , dávali v K o m o rn ím  
divad le  v P raze hru  F. D úrrenm atta  „ R o m u lu s A u g u s-  
tu lus". V  režii A lfred a  R a d o ka  p ro ž ív a l n e jtěžš í o k a 
m ž ik y  císařova živo ta  Václav V oska. V ítězného  O doa- 
kera  za stu p o va l O ta Sk lenčka . K o n fron tace  d vo u  světů  
na jev iš ti p ra žsk é h o  divadla  byla  tehdy více n ež  sy m b o 
lická. V zb u zo v a la  m ra ze n í a brala dech.

T ém ěř k a ž d ý  si p řá l p ro ž ít  ten o k a m ž ik , k d y  do  vesn i
ce n ě k d e  v G alii Z a a lp ské  vjede těsně p ře d  p o led n em  
u d ýc h a n ý  posel. H o d í o těže  zp ěn ěn éh o  k o n ě  p rv n ím u  
zvědavci, napije se p o d a n é  v o d y  a hlasitě, ja k  m u  jen  
zn a v en ý  h las stačí, o h lá sí tu ú ža sn o u  novinu: „Říše ř ím 
s k á  u ž  není, n em ám e císaře, tisíc let slávy je  v ha jzlu . “

T a n ky  tehdy  za  snem  vyrachotily  dočasnou  tečku..., 
ale p o se l m o h l čekat desetiletí na om raču jíc í d opad  
zprávy.

V esničané ho  poslouchají, m y s lí si svoje, jestli bude  
s lu šn é  počasí, aby dozrá lo  o b ilí a k d y  se o te lí kráva. Ce
lý ž ivo t byli spjati s reg ionálním i výběrčím i daní, paráda
m i řím ských  legii, o d vo d y  a saturnáliem i. N a jednou  to

není. Ř íše přece na jednou  n e m ů že  nebejt. I jd o u  do  
svých  chatrčí a n ěkd e  v k o u tk u  duše p o řá d  ještě  b yd lí 
šim ravý strach z nab lýskaných  přilb ic  a prsních štítů; 
z d u n ěn í b u bnů  p o ch o d u jíc í setniny, z  p isk lavého  křiku  
výběrčích, z  představy vzdáleného , o brovského  města.

M ěli by  m n e  hostit, m y s lí  si posel, a večer uspořádat 
na návsi tancovačku . N a p ích n o u t berana na rožeň  a ze  
sk lep a  vyva lit su d  načerno  p á le n é  kořa lky , k terý  u n ik l 
pa tro vým  očím  výběrčích  daní. N ejkrásnější ho lka  
z. vesnice by  m u  p a k  m ěla  p ro jev it za  stodo lou  vděčnost 
za  n a b y to u  svobodu .

Ř íše není. P rvn í to p o ch o p ili v h o sp o d ě  si h o v íc í ř ím 
š tí legionáři. N ebude žo ld , n eb u d o u  ú p la tky  za  p ř iv řen í 
očí. N a  m ís tě  vym ěn ili s h o sp o d sk ý m  p r sn í štíty a h e lm i
ce za  k o řa lku  a jíd lo  na cestu, sba lili trochu  šm eliny  do  
b a fů žk u  a h urá  pryč, než n ěk d o  dostane odvahu. K d yž  
si trochu  p o sp íš í, b u d o u  p rv n í ve fr o n tě  na am erické  
ko n zerv y .

K ronikář, k terý  se n edávno  načerno  vrátil z  exilu  
v A lb io n u , b ě ž í  do  šk o ly  za  ka n to rským , který ta ké  až 
do nedávná  nesm ěl učit. J e n že  v p o s le d n í d o b ě  tlak p o 
vo lil a ř ím ský  m ís to d rž íc í nechal za  h roudu  exu lan tem  
p ro p a šo va n éh o  s tilto n skéh o  sýra nejen  učitele předčíta t 
v h o d inách  dějepisu  ze  za k á za n ý c h  kn ih , ale za  da lší 
slíbenou  h roudu  sýra doda l kro n iká ř i p a p ír  na sa m iz 
dat. Žáci, k terým  d ík y  v y p u k n u tí sv o b o d y  odpadla  tri
gonom etrie , se sh ro m á žd ili p řed  ra d n ic í a rom an ticky  se 
d o ža d u jí o d s to u p e n í ko la b o ru jíc íh o  zastupitelstva, ná
vratu m ís tn í ř ím sk é  p o sá d k y  za A lp y  a uveře jněn í se 
zn a m u  všech donašečů  řím ském u  výběrč ím u  daní.

Z a tím  u ž  h o sp o d sk ý  ro z lo ž il s tů l ti lá vky  přes rnočův-

Přišlo poštou • Přišlo poštou • Přišlo poštou
D I K Y  P A N Í  S V O B O D O V É , V Y D A V A T E L C E  „ N Á R O D N Í  P O L IT IK Y "

Vážená pa n í Svobodová, 
dnes nám doručila pošta posledn í číslo „N árodní politiky". K ončí s n í období 

československého exilového tisku, nezačala však ještě doba jasných perspektiv  
našeho (našich) národa (národů).

Vám, pan í Svobodová, děkujem e za to, že jste veála české noviny i po  smrti 
Vašeho manžela, pana Miloše Svobody. Je to o to více obdivuhodné, p ro tože ne
jste českého původu. Překonala jste om ezený nacionalismus a pracovala pro ideu 
dem okratického státu. D ěkujem e Vám!

dr. V. Chyský 
Wuppertal, Německo

MILÁ REDAKCE ZÁPADU
Vydávání exilových časopisů v Českostoven- 

sku je jistě nápad zajímavý a v mnohém výhod
ný. Dovedu si ale představit, s jakým i potížem i 
museli jste se potýkat. Úroveň se rychle zlepšila 
a to poslední číslo vypadá dobře. Mnoho lidí do
ma projevuje dnes náramnou podnikavost a já  
jen žasnu, kde berou tu energii. My na západě 
jsm e povětšině dosti zpohodlnělí, zhýčkaní po 
hodlím. To neznamená, že pracujeme málo, jsme 
ale příliš navyknutí na to, aby systém kolem nás 
pracoval dobře. Pokud se tedy vývoje u vás týče, 
jsem optimista, hodně lidí tam sice remcá na p o 
měry, ale to už jest takový náš národní zvyk. Je 
tam však stále mnoho schopných lidí, ty hluboké  
tradice kulturní a školské nebylo přec jen snadné 
zlikvidovat, a že se o to soudruzi silně snažili. 
Nejsem momentálně podrobně informován o si
tuaci, jen jsem se dočetl v místních novinách, že 
se Klaus dohodl s Mečiarem na rozdělení repub
liky. N u nejvyšší čas, doufám jen, že od  toho 
Klaus neustoupí. Já mám mnoho slovenských 
přátel, ale právě v exilu jsem už před dávnem po 
chopil, že soužití těchto dvou nárůdků nemá za

dané situace naději na úspěch. Slováci se prostě 
vedle Čechů necítí nějak dost spokojeni - příčin je 
mnoho. Nu budou si nyní moci řešit své problé
my sami. Čechům a Moravanům tak ubude jedna 
velká starost a země se pohne rychle dopředu. Do 
konce tohoto století budou historické země zna
menitě prosperovat, o tom jsem si jist. Tedy tako
vý jest můj náhled, třeba se mýlím. Té federativhí 
republiky mi osobně moc líto není.

J. KOVÁŘÍČEK, Austrálie

NEÚCTA K MRTVÝM
Hřbitov, místo, kde každý najde už jen klid. Je 

to místo posvátné, kde normální lidé se chovají 
slušně.

Na hřbitově v Ďáblicích jsou hroby těch, kteří 
se postavili na odpor rudému teroru let padesá
tých. Zde jsou naházeni do společných hrobů 
(jam) ti, kteří byli ubiti při výsleších na StB, ti. 
kteří byli popraveni rudou bestií nazvanou KSČ. 
Zde leží děti, které se narodily ve věznicích, které 
se nesměly dožít toho, aby se mohly polaskat 
s maminkou. Tato místa rudá vláda vedená ko 
munisty před národem skrývala. Místo, které se 
má nazývat místem odpočinku, „hřbitov", se vi

nou rudochů stalo smetištěm.
Přišel rok 1989 sametové revoluce. Ďáblický 

hřbitov přišel ve známost, protože Konfederace 
politických vězňů v Praze začala pomoci ďáblic
ké školy odstraňovat zaostalý kus hřbitova, který 
připomínal buš a divočinu.

Členové Konfederace politických vězňů upravi
li toto místo tak, aby se nechalo nazývat hřbito
vem. Konfederace chtěla, aby i vládní činitelé 
včetně pana prezidenta byli interesováni o místo, 
kde leží hrdinové tohoto národa. Byla přislíbena 
účast na zřízení místa pro oběti komunismu pány 
primátory, ba i pan prezident při svém projevu 
v Ďáblicích se zmínil, že toto místo má být upra
veno tak, aby příští generace poznala, co zanechal 
za sebou komunistický režim. Zatím vše zůstalo 
jen při slibech. Konfederace politických vězňů 
Praha udržovala dle svých možností hřbitov ve 
stavu, který odpovídal těmto možnostem. Povětr- 
nost počasí vytvořila nepříjemné polomy a tím se 
stalo ze hřbitova v Ďáblicích opětně místo, které 
se nedalo nazvat hřbitovem. Bylo nutno stromy, 
které měly zlomené větve, odstranit. Dlouho se 
nedělalo nic. Najednou přišel příkaz polomy od
stranit. Přišla na řadu technika a „lidé“ ! Ti mís
to, aby se chovali jako na hřbitově, na místě, kde 
jsou uloženy pozůstatky těl těch, kteří položili své 
životy za ty, kteří dnes nebojácně mohou hovořit, 
co chtějí, nemusí se bát, že za dveřmi stojí nepří
jemný estébák, mohou jít, kam chtějí, pracovat, 
kde chtějí. Ti předvedli, co umí. Devastovali tuto 
část hřbitova tak, jak  to každý neumí. Vytrhali 
a rozházeli pomníčky po různých místech hřbito
va, rozjezdili hroby a zneuctili památné místo ta
kovým způsobem, že nevím, kdy bylo něco po 
dobného k vidění. To, co provedla tato organiza
ce, která dala příkaz ke kácení stromů tímto způ
sobem, je trestuhodné zhanobení hřbitova.

Co by tomu asi řekli naši občané z Lidic, Le
žáků, Terezína, kdyby skupina pracovníků přišla 
upravovat porosty na jejich části hřbitovů tímto 
způsobem. Ale že to jsou Ďáblice, kde jsou p o zů 
statky popravených a ubitých z let rudého teroru, 
žádný veřejný činitel demokratické vlády nehne 
ani prstem. M ožná že o tomto trestním činu ani 
vůbec neví.

S. STRÁNSKÝ, Praha



ku, je ž  tekla přes náves a za  kořa lč ičku  m ě n í d a lší p rv n í  
štíty, helm ice a tu a tam  n ě ja ký  meč. B u d o u  se báječně  
hod it a ž  tudy p o tá h n o u  do  Ř ím a g ó tš tí turisté, k te ř í se 
p o k o ř e n í Ř íše p ř ím o  neúčastn ili, ale b u d o u  se chtít vy
tahovat p řed  sousedy  h rd in ským i činy. Z a  tvrdou  m ar
ku  to všechno*jednou prodá'.

O b ča n é  p ř ilá k a n í p o k ř ik e m  na návsi je d n o m y s ln ě  
zvo lili učitelského  starostou, aby d o h léd l na  o rg a n izo 
vaný o d ch o d  zb y tk ů  ř ím ské  legie a řádný p ř ích o d  b la
hobytu . Trafikant, k terý  viděl, ja k  se d a ří hosp o d ském u , 
navrhl, aby se zp riva tizova la  řím ská  kasárna postavená  
na p o zem c ích  vyvlastněných  dědům  a vůbec všechno, 
co tu p o  Ř ím anech  zbylo .

Z a tím  h o sp o d sk ý  z  do ln ího  ko n ce  návsi za  m o čů v ko u  
začal n evra živě  h ledět na o b c h o d n í úspěchy ko legy  
Z h o rn íh o  ko n ce  obce. T a ké  si p o s ta v il s to lek  u lávky, 
ale p řech á ze jíc í legionáři toho  u ž m o c  na šm elinu  n e
mají. /  svo la l všechny D o lň á ky  a ti začali hlasitě p ro te s
tovat, že  jso u  u tiskovaní. U lá vky  se zača l tvořit dav.

Jen tra fikan tov i to nevadí. P řem ýšle l s kan torem  v k a 
binetě, ja k  nejlépe rozdě lit m a jetek  p o  Ř ím anech. I p a d 
lo m u  o k o  na kb e lík  s lasturam i, k teré  tu zb y ly  ja k o  au 
d io v izu á ln í p o m ů c k a  k  přednášce o o strakism u  v A bdé-  
ře. P ro to že  vesnice byla da leko  o d  m oře, a p o k u d  se p a 
m atoval, p o  generace n ik d o  nedosta l příslib  k  m oři, je 
vily se m u  lastury ja k o  jed in ečn ý  p ro střed ek  za m ýšlen é  
privatizace. V yšel p ře d  šk o lu  a o zn á m il davu, že  k a žd ý  
dostane lasturu, která  bude p ředstavova t p o d íl na b ýva 
lém  řím ském  m ajetku . Po šk o le n í v y p u kn e  m erkan tilis
m us, laissez-fa ire a ko n ec  dvacátého století.

J e n že  m á lo kd o  ho  poslouchá . U lá v ky  je  vřava. Za-

m o č ů v k á ř i se p u stili do  k ř íž k u  s p řed m o čů vká ři. V yč í
ta jí si radnici a lepší křen  na je d n é  s traně - a teď  nepro- 
sp eru jíc í opravnu  leg ionářských  štítů  na s traně druhé. 
D o ln í h o sp o d sk ý  d o ko n c e  prohlásil, že  za m o č ů v k á ř i u ž  
sto  let h o v o ř í jin ý m  p ř ízvu ke m , a p o d p á lil lávku . Z a ča 
lo lítat kam en í. T ra fikan tov i n ěk d o  vyra z il z ru k y  k y b 
lík  s lasturam i a dav je  rozšlapal.

S  líto stí se ud iven ý  p o se l dívá, ja k  se n e jh e zč í h o lk y  
necháva jí za s todo lou  o b lb o va t b o h a tým i vyslo u žilc i  
O d o a kero vých  jedno tek . Z d v ih !  se a jd e  p ro  koně . A le  
toho  u ž  n ě k d o  dávno  ukradl. Z a  m ašta lí n a ra z í na p la 
čícího tra fikan ta  a kro n iká ře  s u z líčkem  na zádech. 
„Jdem e do  A lb io n u , p o jď s  nám i,"  řekli m u. „A co  kan-  
torskej, “ p tá  se posel. „ Začíná  v ka b in e tě  vydával nove j 
sam izda t, “ odpovídají...

T ohle se p řih o d ilo  n ěkd e  v G allii C isa lp ině na p o d 
zim  ro ku  476. Pak nastal středověk.

D em ise i nenáv iděné  au tority  odhalu je sk u teč n ě  jádro  
společnosti. Jsm e dem okratičtí, p ro to že  se to nosí. S tej
n ě  tak jsm e  byli p řed tím  socialističtí. Tradice, j im iž  se 
chlubím e, si teprve m u sím e vybudovat. V žd y c k y  jsem  
b y l přesvědčen , že  národ, k terý  se d o vo lá vá  velikosti 
p řed ků , to dělá jen  pro to , že  se v p ř íto m n o s ti n em á  čím  
chlubit. D en n ě  si m u sím e  p řipom ína t, že  n e lze  být bo l
šev icky  d em o kra tický , že  m u sím e  respek tova t p ro ti
ch ů d n ý  názor, že  svo b o d a  n e n í to, že  slyším e, co chce
m e  slyšet.

M ám  trochu  strach, aby se ten náš zn a v en ý  p o se l také  
nesebral a nešel h ledat svého, zře jm ě  u ž  ta ké  ukra d en é
ho  koně.

£ a

OZNÁMENÍ 
ČTENÁŘŮM ČASOPISU

Do dubnového čísla (2/92) časopisu „Západ” byl form ou „placeného inzerátu " 
vložen dopis, oznamující zánik Západu a vznik nového časopisu „Západ today”.

Jedná se o samostatnou soukromou iniciativu manželů Reiniíových, kteří se 
ovšem zapomněli pod áopis poáepsat. Ostatní členové reáakčni rady Západu o ro
zesílaném dopise nevěděli, natož aby byli dali k němu souhlas, a nemají s novým  
časopisem „Západ today" naprosto nic společného. Pravdou ovšem je, že vydava
telský a redakční kolektiv Západu se na záklaáě velmi špatných zkušeností s vydá
váním časopisu v Československu rozhodl většinou hlasů vydávání skončit a dopo
ručit svým čtenářům oáběr časopisu „Polygon". Je to časopis zajímavý, jeden 
z mála, které po pádu komunismu v Československu nepřestaly v zahraničí vychá
zet. Na svět i starou vlast se buáe dívat očima nás, bývalých exulantu -  dnes už jen 
Čechů a Slováků žijících v zahraničí. Budou v něm ovšem, pro doplnění, tisknuty
i příspěvky z Československa.

Pevně věříme, že se vám Polygon bude líbit přinejmenším lak jako Zápaá před
tím.

Za bývalou redakční radu Západu
V Kanadě 1. června 1992 Josef Škvorecký a Miloš Šttchma ( šéfredaktor)

T oto  prohlášení dostali mnozí č te 
náři Z ápadu zároveň s ukázkovým 
číslem časopisu Polygon, který vychá
zí ve Švýcarsku. Museli jsm e si něko 
likrát prom nout oči, než jsm e uvěřili, 
co papír snese.

Zpravidla nevynáším e redakční zá
ležitosti na veřejnost, neboť to není 
vhodné, ale teď musíme říci, jak to ze 
Západem  vlastně bylo. Západ se do 
stal začátkem  tohoto  roku do velmi 
špatné finanční situace. Zatím co

ostatní, dnes už bývalí, členové re
dakční rady se rozhodli ukončit vydá
vání časopisu a doufat, že nikdo ne
bude žádat předplatné zpátky, naše 
čistě soukrom á iniciativa pozůstáyala 
v tom, že jsme se pokusili zbankro to 
vaný časopis vytáhnout z potíží. P řed
platné jsou peníze, které nám čtenáři 
půjčili, a my jsm e za ně odpovědni. 
To je otázka základní lidské slušnosti. 
Od této  odpovědnosti ti druzí jedno 
duše utekli.

Krom ě toho jsm e cítili, že je třeba 
udržet časopis, který přím o v Česko
slovensku inform uje o tom, co dělá
me a co si myslíme my v zahraničí, 
a v zahraničí podává fundované zprá
vy o tom , co se děje doma. Je třeba 
otiskovat dobré, ostré kritické články, 
ale také dosáhnout toho, aby je lidé 
v Československu četli.

Letáček Polygonu označuje za sa
m otné soukrom é iniciátory nás dva, 
a jsm e tím neobyčejně poctěni. N ení 
to však pravda. Z  devíti členů redakč
ní rady zůstali čtyři, Karel Helmich, 
O ta Ulč a my dva. Zůstal i vydavatel, 
nakladatelství Com et, a přišli noví li
dé do redakční rady, Jan Beneš, Eva 
Rheinwaldová a další. Ti všichni se 
zasloužili o to, že se Z ápad neroz
padl, a že jej dnes dostanete na Stán
cích a v knihovnách v Českosloven
sku. Jsm e jediní z exilu, kterým  se to 
podařilo. I m noho jiných věcí v časo
pise se postupně m ění k lepšímu.

Ještě malý detail: Na letáčku Poly
gonu je podepsán i Josef Škvorecký. 
Josef nám k tom u v dopise napsal: 
„D nes jsem dostal Polygon' s vlo
ženým náborovým  letáčkem , kde 
jsem spolupodepsán se Šuchmou, ač
koliv jsem si něco takového výslovně
zakázal.......  Týto vzájemné podtrhy
a schválnosti se tni příčí.”

Nám taky. D ržte nám palce.
Stanislav a M ilada Reinišovi.



Kanaďané, jestliže se dáme 
do toho společně, 

prorazíme ve světě!
N aše p racovn í p řílež itosti přím o 1 
zá v is í na sk u tečn osti, jestli K anada  
o b sto jí ve sv ě to v é  konkurenci.
N aše  konkurence schop n ost se  
zlep ší, jestliže  nebudem e  
p o d ceň ovat od b orn é v zd člán í, které  
zajišťuje prosperitu  pro nás i pro  
naše dčti.
M usím e však my sam i n ěco  in 
v esto v a l, abychom  se stali zem í, 
která to to  m ůže o  so b ě  říci...
A n o , my to d ok ážem e...

Tato ontarijská firm a získala 
50 % celosvětového trhu
s mikropočítačovým grafickým  
programem Corel Draw, který je 
určen pro počítače IBM  a jim  
příbuzné počítače. 90 % svých 
výrobků vyváží tato firm a do 
Evropy a Spojených států, a tak 
využívá výhody volného trhu.
Může tak podnikat z Kanady, 
využívat kanadský talent 
a iniciativu.

Ano, my to dokážeme... 
máme o tom důkazy
Kanaďané jsou  úspěšní každý den. 
Plátí to  pro m nohé jed n otlivce  
i podn iky... a m ají z toh o  užitek  
jed n otlivc i, jejich o k o lí i celý  
kanadský průmysl.
S tovky kanadských sp o lečn o stí 
d osáh ly  úspěchu na m ezinárodním  
poli. V ytvořily  tak zam ěstnánu', 
nová pracovní od větv í, a pracovní 
příležitosti pro tisíce Kanaďanů  
a kanadské výrobky pronikly  
na sv ě to v é  trhy.

V E Ř E J N É  D IS K U S E

Program ová skupina Iniciativy  
za prosperitu  vytváří akčn í plán. 
který by odrážel sp o lečn ý  postoj 
a který bude K anaďanům  před ložen  
v září. S eznám ili jsm e se  s názory  
Kanaďanů, kteří se ch těli zúčastn il 
na tom to  akčním  plánu...
V sérii „veřejných diskusí" m ohly  
tisíce Kanaďanů ve 186 obcích  
v ce lé  K anadě přispět svým i nápady  
k tom u jak využít vlastních  
schop n ostí, p ř ílež itoslá  a vzdělán í, 
v různých ob lastech  a obstát  
v konkurenci. H ovořili o tom , jak 
udržet svou  ž ivo tn í úroveň  
v b u doucnosti. Závěr: K aždý z nás 
má sv o u  roli
... a vláda to bere v úvahu.

Ano, my to dokážeme... 
stavět na našich 
úspěších

M ám e tradici sp o lu p ráce s jiným i 
sv ě to v ě  úspěšným i program y  
v lékařství, v m írovém  sboru  
a vesm írném  program u. A le  je zde 
ještě  jed en  v elice  d ů ležitý  činitel. 
P otenciál K anady záv isí na
od h od lán í jed notlivých  Kanaďanů  
být lěm i nejlepším i.

F R E E W IL L  S A U N D E R S , B.C .

„ Musel jsem se rozhodnout 
a změnit povolání. Rozhodl jsem se 
pro programování a součást 
mého kursu byla práce pro BC Tel, 
kde nyní pracuji jako  
analyzátor programů. Kurs mi 
otevřel slibnou budoucnost 
ve fascinujícím odvětví“

Ano, my to dokážeme... 
protože máme lidi
Je zap otřeb í sou střed it svou  
energii na naše n ejdů lež itější 
ek on om ické p řílež itosti... 
a připravit se na p rosperující 
budoucnost.

A n o , m y to  d o k ážem e !
C an a d a



Who says 
Canada is the 
best country 
in the worid?

The 
United Nations.

^  The Human Development Report (1992) 
H,y is published by the United Nations 

Development Programme. The Human 
Development Index (HDI) used in this 
report is based on an evaluation of the 
life expectancy, education levels and 
purchasing power in 160 countries.

Canada
125 years to celebrate



KO M ERČN Í  
B A N K A 0 s'

On 19 February 1992 Komerční banka, a. s. 
became the first commercial bank 

in the former Eastern bloc countries to introduce 
an on-line Automated Teller Machine 

network /Bankomat/.
The systém accepts both domestic 

and international Eurocard / MasterCard 
and Cirrus Cards.

At the present time it is not possible to use Eurocheque cards
with Komerční banka’s 

Bankomats. This Service, however, 
will be available in the near future.

ATM -  nonstop Service 
ATM lobby -  Office hours on!

Location and ATM Type
KB CENTRUM ATM Na Příkopě 3, Praha 1

KB Praha 1 ATM lobby Na Příkopě 28, Praha 1

KB Praha 5 ATM Štefánikova, Praha 5

ÚD A Praha 6 ATM Vítězné nám. 4, Praha 6


