Ročník 1

Číslo 3
(Západ)
(ročník 14)
(číslo 5)

,ŽÁDNÝ POLITICKÝ SYSTÉM VÁM NEMŮŽE ODEJMOUT ZÁKLADNÍ LIDSKÉ PRÁVO,
BEJT SOBECKÉ HOVADO.“

ROČNÍK 1.

ČÍSLO 3

ŘÍJEN 1992
OBSAH

ZAPAD (TODAY), Bi-M O NTHLY FOR CZECHS AND SLOVAKS ABROAD

NAD TňEM I ÚSTAVAMI---------------C yril Svoboda

VYDÁVÁ: Západ Today, (Canada)
ISSN - 1210 - 2865

SANTA KLAUS A JEHO N A D lL K A S tanislav Reiniš

VYDAVATEL V ČSFR: COMET, Žerotlno va 59, 130 00 Praha 3
REDAKČNÍ RADA: Jan Beneš, V ladim ír B ystrov m l., K a rel H elm ich, Ivan M ucha, Josef Randa, S tanislav
R einlš, Eva R heinw aldová, V ěra Rollerová, Ota Ulč, M onika Vydrová
REDAKTOŘI mimo ČSFR: S tanislav R einiš, U n iversity of W aterloo, ONT N2L 361 Canada, a Ota Ulč,
124 M artha RD Vestal NY 13850 USA
REDAKTOR PRO ČSFR: Karel Helm ich
A d resa redakce a adm in istra c e v ČSFR: Ž e rotlno va 59, 130 00 Praha 3, T E L /F A X 276615

ADMINISTRÁTORKA mimo ČSFR: M ilada Reinišová
A d resa redakce adm in istra c e v zahraničí: Západ Today, Box 228, H eidelberg, Ont C anada NOB IYO,
Telefon (519)746-5095 nebo (519)699-4748.
FAX (519)699-6171
Předp latné příspěvky na tiskový fond, Inzerci a zm ěny adres zasílejte na adresy adm inistrací.
G rafická úprava: Antonín Chmel
Tisk: PRESSART, s. p., Sám ova 12, 100 00 Praha 10 - Vršovice,
DOPISOVATELÉ:
Č SFR:Stanislav Auský, K a rel Hvíždala, M ilan Kenda,
Jan M lynárik, J iří R. M oravec V ladim ír Škutina, Josef Staněk,
A nna Slováková-V acková
KANADA: V la d im ír Cícha, Jan Drábek, R ichard Drtina, Pavel Kantorek,
J iří K rupička, V ikto r Labská, M arta Procházková, J arosla v Švestka,
Josef škvorecký, Z dena S alivarová, A leš Zem an
USA: B lanka Jičínská, Bohum il K rčil, V ladim ír Kříž, Eva Lim anová,
Iva Pekárková, J iří Sýkora, Leoš Zem an
AUSTRÁLIE: Petr H rubý, Jan Jirásek, Jarosla v Kováříček, M iloš O ndrášek
DÁNSKO: Ja ro sla v Pavlík
JIŽNÍ AMERIKA: Robert Lam berg (Argentina)
NĚMECKO: Antonín Brousek, Ota F ilip, Karel K ryl, Antonín Měšťan, Jan Pulda,
Pavel Taussig, K a rel T rinke w itz
SKANDINÁVIE: M ichael K onúpek (Norsko), Helena Kosková (Švédsko),
Jan K risto fo ri (Norsko)
ŠVÝCARSKO: Dušan Šim ko
HOLANDSKO: Radek Kučera
VELKÁ BRITÁNIE: Jan K řesad lo
FRANCIE: Ivan Kraus
BELGIE: M ichae la S w inkelsová
RAKOUSKO: Ivan M edek

1 . rok:
ČSFR
KANADA a
ostatní zem ě
(letecky)

2 roky:

Doživotní
předplatné:

60 Kčs

US$ 24.00

SMRT VOJÁKA--------------------Roman C llek
T. G. M. A SLOVÁCI-------------------Gordon H. S killing

č lá n k y nem usí vyja d řo va t názory redakce.
Redakce si vyhrazuje právo na zkráceni a úpravu příspěvků.
Redakční uzávěrka vždy 15. ledna, března, května, července, září, listopadu.

PŘEDPLATNÉ:

HOLÁ FAKTA O ZÁPADU-----------S tanislav a M ilada R einišovi

LÁSKA K OPERETĚ--------------------Dušan Sim ko
NEZDRAVÝ VÝVOJ DEMOKRACIEJan Pulda

-.12

MALTÉZŠTl
Ota Ulč

R Y Tlňl--------------------------

-13

KDO VLASTNĚ OBJEVIL AM ER IKU S tanislav Reiniš

-15

PLÁNUJETE NÁVRAT DOMŮ?-----------Eva Rheinw aldová

-16

VÝZKUM VEŘEJNÉHO
Čeněk Adam ec

-18

MlNĚNl--------

-19

O DÝME V NÁS--------------Anna Slováková-Vacková

-20

ZEMĚ NEVIDITELNÝCH LA B U T lM arta Procházková

-22

CO JE TO VONOZdena škvorecká-S aliva rová

-24

Jedno
číslo:

EXIL JE STAV DUŠE------------Karel T rinkew itz

-26

10 Kčs

EMIGRANTSKÉ SNY 1990-----Eva Rheinw aldová

-27

NO
COMMENT----Jan W erich

-28

P ňlšLO

-3 0

O dběratelé v USA a Kanadě m ohou p la tit osobním šekem .
V ostatních zem ích bankovním příkazem nebo m ezinárodní poštovní poukázkou (patrné nejvýhodnějšl
pro evropské předplatitele).
P ředplatné v Evropě lze poukázat na poštovní účet číslo 98601-202 u poštovního šekového úřadu 2000
H am burg, BRD. Bankovní sm ěro vé číslo je 200 100 20.
P ředp latitelé v ČSFR m ohou poukázat plátku na složenku typu A číslo účtu Investiční banky 3247/510
v a ria b iln í sym bol 92

POěTOU-

NOVÉ KNIHY V ČSFR-

Na obálce: Kresba Pavla Kantorka

Informujte své známé, o nichž si myslíte, že by měli zájem o Západ.

Z á p a d d o v š e c h s v ě t a d ílů
*

-10

DVAKRÁT O D V O ňÁKO VIM ichaela Sw inkelsová

US$ 4.00

US$ 40.00
US$ 400.00
nebo e kvivalen t v cizí měně

MŮ2E ZA TO HAVEL---------------------Jaroslav Kováříček

.

aneb

v š e c h n y s v ě t a d í ly m a j í Z á p a d

Nad třemi ústavami
CYRIL SVOBODA, Praha

ZÁKLADNÍ PROBLEMATIKA ÚSTAVNÍHO ROZPADU ČSFR

*

Českou a Slovenskou Federativnl Re
publiku tvoří Česká republika a Sloven
ská republika. Obě republiky mají
v České a Slovenské Federativnl Repub
lice rovnoprávné postavení. Obě repub
liky respektuji navzájem svou suverenitu
i suverenitu České a Slovenské Federativní Republiky; stejně Česká a Slovenská
Federativnl Republika respektuje suverenitu národních států.
Specifikem naší federace je skuteč
nost, že je federací dvou rovnoprávných
bratrských národů, Čechů a Slováků. Je
dobrovolným svazkem dvou rovnopráv
ných národních států českého a sloven
ského národa, založeným na právu na
sebeurčenl každého z nich. Je výrazem
vůle dvou svébytných suverénních náro
dů, Čechů a Slováků, žít ve společném
federativním státě.
Právě proto, že federace je tvořena jen
dvěma státy, ja kéko liv vystoupení jed-

stát a právo

4

|

noho z nich ze společného federativního státu, ať tento krok je učiněn jakou
koliv form ou, má za následek zánik fede
race v její podstatě. Takový krok vede
k zániku federální moci zákonodárné,
výkonné i soudní; je nemožné, aby na
území jedné republiky vykonávaly svou
moc dvě moci zákonodárné, výkonné
nebo soudní.
To kom plikuje hledání ústavní cesty
zániku České a Slovenské Federativnl
Republiky.
Prozatím je jedinou cestou ústavního
zániku České a Slovenské Federativnl
Republiky referendum podle ústavního
zákona č. 327/1991 Sb., o referendu. Jeho
článek 1 odst. 2 totiž uvádí: „O návrhu na
vystoupení České republiky nebo Sloven
ské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem ."
Výsledek referenda má závaznost
ústavního zákona. Je-li návrh na vystou
pení z federace p řija t alespoň v jedné
z republik, zanikne Česká a Slovenská
Federativní Republika uplynutím jednoho
roku od vyhlášení výsledku referenda.
A tato skutečnost svědčí proti použití
tohoto způsobu zániku federace. Ta totiž,
pokud de facto již neexistuje, je alespoň
podstatně ochrom ena v samé podstatě
fungování mocí zákonodárné, výkonné
a soudní. Prodlužovat tento stav o další
rok se jeví nepřijatelné tém ěř celé spo
lečnosti. Existuje shoda vůle učinit roz
chod a ten provést co nejrychleji, přitom
však kontrolovaným způsobem a právně.
Umělým uchováváním soužití jen de iure
a ne de facto může vyvolat jen tenze celé
společnosti a tím zpom alit dem okratizaci
_
_

Co je to ústavní způsob zániku České
a Slovenské Federativní Republiky?
Jde o způsob, který zná ústava dosud
existující federace. Proto je otázkou, co
vůbec může být federální ústavou upra
veno ohledně zániku společného federativního státu. Nepochybně takovým před
mětem úpravy bude stanovení form y
zániku a den zániku federace. Nic dalšího
by nem ělo být předmětem úpravy ústav
ním zákonem existující federace.
Zánikem federace totiž nevznikají nové
státy, ale stále existující dva státy budou
nadále existovat, avšak mimo rám ec spo
lečného federativního státu. Federální
zákon proto nemůže upravovat nějaký
přesun kompetencí na jednotlivé repub
liky, neboť působnost republik je již dnes
prvotní a působnost federace do působ
ností republik odvozená. To vyplývá
z ústavního principu, že věci, které ne
jsou ústavním zákonem Federálního
shrom áždění svěřeny do působnosti
České a Slovenské Federativní Repub
liky, patři do působnosti České republiky
a Slovenské republiky (čl. 9 ústavního
zákona č. 143/1968 Sb., o československé
federaci).
Jestliže působnost federace byla vy
tvořena přenecháním určitých kompe
tencí z republik, těžko bude moci fede
rální zákon upravovat přechod kompe
tencí zpět na jednotlivé republiky.

Ke dni zániku federace samostatné
republiky rozšíří kom petence svých or
gánů i o dosavadní působnosti federál
ních orgánů. Tam, kde na úrodni repub
liky existuje orgán s podobnou působnos
tí, přejde tato „fede rální" působnost na
tento orgán, jinak přejde zbytek „fe d e rá l
ních" kompetencí na republikovou vládu
jako celek, která bude zmocněna aby
svým nařízením upravila nové kompe
tence na republikové úrovni. Rozdíl je
v tom, že například existuje federální
m inisterstvo financí, stejně jako existuje
republikové m inisterstvo financí a nao
pak jen federální m inisterstvo obrany.
Vláda České a Slovenské Federativní
R epubliky ve snaze najít dalši ústavní
způsoby zániku společného federativ
ního státu, navrhuje Federálnímu shro
máždění přijm out ústavní zákon o způ
sobu
zániku
České
a Slovenské
Federativní Republiky.
Podle tohoto návrhu by Česká a Slo
venská Federativní Republika zanikla na
základě:
a) zákona Federálního shrom áždění
o zániku federace,
b) dohody České národní rady a Sloven
ské národní rady (republikových par
lamentů),
c) referenda (u něhož se nepočítá s ap
likací dnes platného zákona č.
327/1991 Sb., o referendu),

d) vystoupením České republiky nebo
Slovenské republiky z českosloven
ské federace.
Bude nyní na Federálním shrom áž
děni, zda k návratu federální vlády takový
zákon po projednání přijm e.
Vedle rozšířeni kom petencí republik
bude jistě problém dělení federálního
m ajetku. Forma bude záviset na způsobu
zániku federace, ale podle vlády České
a Slovenské Federativní Republiky bude
dodržován pom ěr 2 :1 ve prospěch České
republiky, jak to odpovídá pom ěru počtu
obyvatel.
Pokud se týká recepce dnes platného
právního řádu, vycházíme ze skutečnosti,
že zánikem federace nevznikají nové
státy, proto bude možné převzít veškerý
právní řád, pokud neodporuje existenci
sam ostatné republiky nebo nově přijaté
republikové ústavě.
Dnes platná ústava počítá s možností
přijetí republikových ústav za existence
společného federativního státu. Ústavní
zákon o československé federaci v čí. 142
odst. 2 uvádí: „Do doby přijetí ústavy
České republiky a ústavy Slovenské re
publiky řídí se ústavní pom ěry těchto
rep ub lik tím to ústavním zákonem a ostat
ními ústavním i předpisy."
Sam a skutečnost přijeti republikové
ústavy není protiústavním krokem a ne
musí vést k zániku společného státu,
pokud nebudou tyto ústavy ve vzájem 
ném rozporu.
Z tohoto zorného úhlu je třeba vidět
i nově přijatou ústavu Slovenské repub
liky i ústavnost zániku federace.
Její pream bule vychází m im o jin é z p ři
rozeného práva na sebeurčení sloven
ského národa společně s příslušníky ná
rodnostních m enšin a etnických skupin
žijících na území Slovenské republiky.
Z hlediska existence společného federa
tivního státu se jeví problem atickým člá
nek 7 slovenské ústavy, který zní: „S lo
venská republika může na základě
svobodného rozhodnutí vstoupit do stát
ního svazku s jiným i státy. Právo vystou
pení z tohoto svazku není možné omezit.
0 vstupu do státního svazku s jin ým i státy
nebo o vystoupení z tohoto svazku se
rozhodne ústavním zákonem s násled
ným referendem ."
Slovenská republika může, počínaje
dnem platnosti a účinnosti své ústavy
vstoupit do svazku s dalším státem, aniž
by se řešila otázka stále existujícího
společného státu spolu s Českou repub
likou.
Dále článek 152 uvádí: „Ústavní zákony
a ostatní obecně závazné právní předpisy
zůstávají ve Slovenské republice v plat
nosti, je stliže neodporují této ústavě..."
1 když podle následujícího odstavce ne
platnost těchto zákonů a jiných obecně
závazných právních předpisů vydaných
v České a Slovenské Federativní Repub
lice vzniká 90. dnem po uveřejnění roz
hodnutí Ústavního soudu Slovenské re
publiky o jejich neplatnosti způsobem
stanoveným na vyhlašování zákonů, fak
ticky ústava Slovenské republiky již dnes

upravuje nadřazenost zákonů Slovenské
republiky na svém území nad federálním i
zákony, a to i zákony ústavními.
Slovenská ústava svěřuje orgánům
Slovenské republiky působnosti, které
podle platné ústavy zatím patří do vý
lučné působnosti federálních orgánů.
Jedná se o:
a) právo m ěnit hranice Slovenské repub
liky,
b) úprava vyhošfování a vydáváni ob
čanů jin é h o státu,
c) poskytování azylu,
d) vypovídáni války, vyhlašování váleč
ného stavu,
e) jm enování profesorů vysokých škol
a rektorů a jm enování a povyšování
generálů,
f) právo m ěnit zákony Slovenské repub
liky ústavní a jiné zákony České a Slo
venské Federativní Republiky;

Z uvedeného vyplývá, že pokud p řije 
tím slovenské ústavy vlastně již nedošlo
k zániku společného státu, pak v každém
případě jde o zcela jasný signál. Tento
proces nejde ani zvrátit rozhodnutím
Ústavního soudu České a Slovenské Fe
derativní Republiky, který sice má právo
rozhodovat ve věcech souladu ústavních
zákonů České národní rady a Slovenské
národní rady s ústavními zákony Fede
rálního shrom ážděni, avšak Ústavní soud
federace je povinen před vydáním svého
nálezu si vyžádat stanovisko Ústavního
soudu příslušné republiky. Ústavní soud
Slovenské republiky nebyl de facto usta
ven, i když de iure existuje. Federální
ústavní soud bude muset čekat až budou
místa ústavních soudců Ústavního soudu
Slovenské republiky obsazena, má-li roz
hodnout o ústavnosti slovenské ústavy.

i když v těchto vyjm enovaných případech
je účinnost slovenské ústavy odložena na
dobu, kdy nabudou účinnosti příslušné
zm ěny ústavních poměrů České a Slo
venské Federativní Republiky v souladu
s touto (slovenskou) ústavou.

Autorem článku je
JUDr. Cyril Svoboda
náměstek ministra spravedlnosti
České republiky
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VYJDE DO KONCE ROKU

Santa Klaus a jeho nadílka
STANISLAV REINIŠ, Kanada
Denní program m inisterského předsedy země, která se právě odděluje po sedm 
desáti letech od jiné, zároveň se oprošťuje od čtyřiceti le t socialistického zřízeni,
a zároveň se kde kdo do toho plete, určitě není lehký.
Ani je ho dvoudenní výlet do Toronta nebyl procházkou po pláži. První den večer
p rý m usel jit na basketball. To mu nezávidím, ale snad tam m ěl aspoň možnost se
dívat do zeleně a trochu s i odpočinout. Jeho druhý den nicm éně stál za to. Ráno
v pů l osm é byla tak zvaná snídaně s torontským obchodním sdružením (obchodnici
je d l a pan m inisterský předseda mluví), po něm tisková konference, pak další zasedáni
s on tárijským i obchodníky, pak oběd s československým i organizacem i na M asaryktownu (Češi je d l řízek a pan m inisterský předseda m luví, když Češi p iji kávu, pan
m inisterský předseda odpovídá na otázky, nakonec p řiš ly ty nejlehčí - hrajete závodně
basketball, zpíval js te v rozhlasovém dětském sboru?). Při obědě je j hlídala svalnatá
dívka od Kanadské královské jízd n í policie, která se na nás hladově dívala a polykala,
ale nevzala si, a na sm yslné posuňky neodpovídala.
Nakonec je ště zasedáni s ontárijskou vládou, prům yslníky a bankéři, kteří je j na
poslední chvíli p ro p u stili na letadlo do Prahy, kde m ěl m lt další den je dn ání
s Vladim írem M ečiarem .
Protože většina je ho prohlášení byly odpovědi na otázky publika, bude nejsnazší
zve ře jn it je ho výroky ve form ě dosti zm ateného interview u, p ři kterém jsem nekladl
otázky já, ale kdekdo.

Jak postupuje privatizace?
O
privatizaci jsm e uvažovali od
prvního dne, kdy začala pracovat prvni
polistopadová vláda. M oji synové poprvé
v životě vstoupili do soukrom ého obcho
du v létě roku 1990. Před tím nic takového
neviděli. V posledních šesti měsících už
nevstoupili do žádného státního obcho
du. 95 % cen dnes podléhá tržnímu
mechanism u. I když je těžké privatizaci
kvantitativně m ěřit, již jsm e překročili
Rubikon.
Kupónové
privatizace se
s úspěchem zúčastní osm m iliónů obča
nů. Teď probíhá druhé a třetí kolo, ale
neočekáváme, že by kol bylo víc než pět.
Jak |e to s nezaměstnaností?
Ačkoliv byly velké obavy z nezaměs
tnanosti, v českých zemích je podle po
sledních údajů 2,5 % nezaměstnaných,
na Slovensku 11,5 %. To znamená, že
v Čechách je nezaměstnanost prakticky
nulová. Je obtížné na některé práce najít
dělníky, a procento nezam ěstnanosti je
p r...a kticky pokryto počtem volných míst.
Příčinou nízké nezaměstnanosti, která je
snad nejnižší na světě, je to, že soukromý
sektor absorboval všechny pracovníky,
kteří odešli ze státních podniků. Vyšší
nezaměstnanost na Slovensku je dána
nevhodným složením prům yslu, hlavně
vysokou zbrojní výrobou.

stavby. Snažim e se získat cizí investice,
tak jako se o né snaží Kanada. Vadí nám,
že Evropské společenství om ezilo dovoz
oceli od nás, Rakousko nám dalo dovozní
kvótu na cement, a existuje dokonce
i dovozní kvóta na dovoz sýrů do USA,
i když náš dovoz sýra představuje pouze
sedm tisícin procenta spotřeby sýrů
v Am erice. V polovině listopadu přijede
do Československa delegace kanad
ských ekonom ických m inistrů v čele s mi
nistrem Otto Jelínkem a doufáme, že
jednání budou úspěšná.
Jak je to s poklesem výroby?
Pokles výroby jsm e očekávali, byl
nutný a nevyhnutelný, ale nyní se už
v českých zemích v některých oborech
zastavil. Ekonomický vývoj nemůže být
nějak dram aticky urychlen. Inflace za
tento rok je 6,2 %, což je srovnatelné
s jiným i evropským i zeměmi, a podstatně
lepši než inflace ve východoevropských
zemích.

rozhovor
s premierem

Jak hodnotíte politický vývoj v Česko
slovensku?
Jak je to se zemědělstvím?
Je nutné si uvědomit, že je to dem o
Zem ědělství dnes produkuje příliš
kratický vývoj, nikým nenařizovaný ani
mnoho, a kromě toho je privatizace ze
nikým neorganizovaný zvenčí. Žádný
mědělství obtížnějším problém em než
m asterm inding už v našem systému neni
jsm e si představovali.
možný, situace je prostě taková, jaká je.
Politický proces v Československu má
Jak získáváte zahraniční pomoc?
svoji vnitřní dynamiku, nikdo nikde v po
O
zahraniční pomoc nemáme zájem, zadí nemačká tlačítka, aby nás m anipu
chceme obchodovat. Snažíme se o od
loval. Ani na relativně vysoké procento
stranění všech obchodních bariér s Ev
kom unistických a ultrapravicových hlasů
ropským společenstvím i s USA. S naším
se nemůžeme dívat jako na komunisvstupem do ES nespěcháme, protože ES
ticko-fašistické spiknuti. I M ečiar je
samo je dnes v období dram atické pře
reálný politik v reálné politické situaci.

Tento vývoj je v každém případě nesrov
natelně nejlepší ze všech bývalých ko
m unistických zemi. Proreform ní strana
vyhrála volby, aspoň v Čechách, a vybu
dovali jsm e elem entární dem okratické
procesy.
Co soudíte o oddělení Slovenska?
Ve srovnání s Kanadou je vývoj u nás
mnohem obtížnější, protože naše země
je uprostřed dram atických politických,
sociálních a ekonomických změn. I když
jsem přesvědčený federalista, nevidím
cestu, jak udržet Československo pohro
madě. Moje žena je jak známo Slovenka,
ale u nás doma dochází ke sporům pouze
v otázkách mytí nádobí a podobných
kompetencí. Po rozdělení snad dojde ke
zlepšování vztahů - Sametový rozchod
vytvoří dem okratické státy, které si budou
velmi blízké. Nyní pracujem e na přípravě
desítek sm luv a dohod mezi oběma státy.
Počítáme s tím, že některé instituce se
nebudou dělit. Například bude existovat
společná hokejová liga. Cena rozpuštěni
federace v penězích bude relativně nízká,
ale cena morální, pocit ztráty bude vyso
ký. Rozdělení však určitě nebude překáž
kou při rozvoji obchodu.

Proč nechcete referendum?
S rozdělením souvisí problém referen
da. Referendum je jednou ze čtyř cest
rozdělení státu, které jsm e navrhli. Refe
rendum nic nevyřeší, jen by situaci za
m otalo. Ani kdyby všichni byli pro spo
lečný stát, na Slovensku dnes není ani
jedna politická strana, která by se je dn o
značně za společný stát postavila. Ho
dinu po referendu bychom byli tam, kde
jsm e dnes.
Jak to bude s měnou?
Společnou měnu se asi nepodaří
udržet. Proces oddělení měn bude pro
bíhat ve třech etapách, které se časově
dají velm i těžko určit. V první etapě bude
společná měna, v druhé budou dvě měny,
určené pom ěrem 1 : 1, a ve třetí etapě
budou dvě nezávislé měny. Je nutné
dosáhnout toho, abychom pokračovali
v ekonom ické spolupráci. Celní unie
bude nutná. Nabídli jsm e, že převez
meme veškerý státní dluh Českosloven
ska, ale to Slováci z prestižních důvodů
nem ohou přijm out.
Jaké jsou hlavni rysy nové české ústa
vy?
Jen velm i stručně vám řeknu, že úloha
presidenta bude nezměněná, neuvažu
jem e o silném presidentovi am erického
typu. Volební systém také nebude zm ě
něn.

Proč nemají českoslovenští občané,
žijící trvale v zahraničí, stejná práva při
restituci jako ti, kteří žijí doma?
Musíme p řijm o u t určitá pravidla. Zatím
je nebudeme měnit. Nemůžeme odstranit
všechna bezpráví, napáchaná za desítky
let. Kdo m ajetek chce, af se přestěhuje
domů. Nemůžeme jít při restitucích sto
let dozadu, restituce platí od roku 1948.
Kdo žije za hranicem i, nemůže si v Čes
koslovensku koupit pozemky, ale může
si koupit dům. M yslím si, že by se otázka
diskrim inace exilu neměla příliš dram a
tizovat.

Když jsem se je j soukrom ě zeptal, co
soudí o m ožnostech zvolen i Dr. Jiřího
Kotase za presidenta republiky, začal si
klepat prstem na pravý spánek a p ta l se
mne, zda se něco podobného tady poví
dá. Tady ne, od větil jsem , ale v Česko
slovensku je j určitý tisk podporuje. „L i
dovky snad ne?" „To ne, ale žádali si
inform ace od nás tady." Jeho výraz
v tváři ukazoval, abych si ra d ě ji dal
studenou sprchu. Na otázku, položenou
V
Československu však od roku 1945 někým jiným , veřejně odpověděl:
do roku 1948 nebyl demokratický systém.
Nesouhlasím s vámi, v té době existo
Byl Dr. Kotas vaším poradcem?
vala dem okraticky zvolená vláda.
Ne, Dr. Kotas našim poradcem nikdy
nebyl. V době kdy do Československa
Osmdesát šest procent investic dnes
je zdilo velké množství lidí, kteří chtěli být
přichází z Německa. Považujete to za
hned přijati presidentem republiky a pod
správné?
m inistra nešli, jinak by se urazili, přišel
Pokud vím, 86 % je číslo, které platilo
Jiří Kotas na naše m inisterstvo se skupi
loni, a to proto, že investice Volkswagenu
nou am erických senátorů. Protože uměl
byla velm i vysoká. Toto procento dnes je
anglicky, tvářil se jako jejich přítel a cho
jiné, a je těžké je přesné stanovit. Nad
val se velm i suverénně, požádal jsem jej,
vlády Německa se nebojíme.
aby podobné delegace u nás na m inis
terstvu doprovázel. Kotas tuto funkci ně
Co soudite o seznamech spolupracov
kolikrát dělal, ale mým poradcem nikdy
níků StB. Budete jejich zveřejněni vyšet
nebyl. Měl na starosti hosty. Nic víc nebyl
řovat?
Z veřejnění asi vyšetřovat nebudeme.
schopen nabídnout, a proto brzy z m inis
Ž ijem e dnes v období svobody tisku,
terstva odešel.
•

Prosím přímé účastníky VLAKU
SVOBODY, který 11. zář! 1951 přejel
čsl. hranice do západního Německa,
o zaslání vzpomínek na adresu:

a musíme etapu nezablokovatelného
zveřejňování inform ací přežít.

•

•

Celkový dojem na pana m inisterského předsedu Klause jsem si udělal takovýto: velm i
otevřený, někdy až briskní, vl, o čem mluví, dovede bystře odpovídat. Dávám přednost
m inisterském u předsedovi ekonom ovi před m inisterským předsedou právníkem ,
a proto jako m inisterský předseda je člověkem na svém místě. Jako třídního ve škole
bych je j nechtěl. Moc rychle by nás žáky prokoukl.

CHEBSKÉ MUSEUM
nám. krále Jiřího z Poděbrad 3
35011 Cheb

Co se týče exilu, tak doufám, že se jeho vztah k nám postupně zrněni. Je to v zájm u
nové republiky. Jak p ro h lá sil na závěr českého zasedáni organizátor celé akce J iři
Corn: „B ylo by třeba uspořádat v Praze konferenci celonárodních krajanských
organizací z celého světa, na které by se projednala m inulá i budoucí práce těchto
živých národních větvi ze všech kontinentů."

Tyto podklady budou sloužit k vytvořeni
objektivního obrazu této mimořádné
události, které byla celou předcházející
dobu zám ěrně falšována.

•

•

Holá fakta o Západu
STANISLAV A MILADA REINlSOVI, Kanada
V m inulých týdnech vyšlo v našem
časopise několik polem ik z pera pana
M iloše Šuchmy. Těm ito polem ikam i, jak
vyšly v časopise Polygon, Nový domov,
i v Lidovkách, se musíme bohužel zabý
vat, protože čtenáři mají právo na infor
maci. Jde mu asi o mnoho, když vyvinul
tolik úsilí. Proto jsm e se rozhodli podat
čtenářům skutečný, úplný, nezkreslený
obraz situace. Důležitá faka zániku Zá
padu a vzniku Západu TODAY jsou tato:
V únoru 1992 schválila redakční rada
sm louvu s pražským nakladatelstvím Comet o vydávání Západu a pověřila M.

Šuchmu jejím odesláním a M. Reinišovou
předáním vkladu na vydání prvního čísla
a předáním adresáře na jeho rozeslání.
V zápětí nato, dne 8. března, odhlasovali
někteří členové redakční rady ukončení
vydávání časopisu, zatímco druzí cítili
odpovědnost za důvěru čtenářů, a roz
hodli se ve vydávání pokračovat. Hlavním
problém em bylo, jak vydávání Západu
form álně ukončit, a co udělat pak. Čte
nářům jsm e dlužili značnou částku na
předplatném , které již m éli zaplacené.
Měli jsm e i další dluhy. Začali jsm e proto
jednat o této situaci s pražským naklada

telem , a také s časopisem Polygon ve
Švýcarsku.
M ajitel Polygonu pan Friede ze Švý
carska byl ochoten převzít seznam před
platitelů a s ním předplatné těch abonen
tů, kteří již zaplatili. Chtěl tedy od nás
peníze. Nejdřív jednal s námi, ale když
to s námi nedopadlo, protože jsm e tvrdě
hájili zájm y předplatitelů, začal jednat se
Šuchmou. Friedemu jsm e my dva řekli,
že není možné mu ja kékoliv zbývající
předplatné předat, protože Západ je
nemá (šlo o více než 20.000 dolarů, což
je v korunách asi 450.000,-) a jestli chce

seznam, af převezm e m inim álně záva
zek vůči čtenářům , kteří mají zaplaceno.
Také jsm e mu nabídli uzavření písemné
sm louvy o převzetí závazků. To on tvrdě
odmítl a odešel.
V
žádném případě jsme nevyžadovali
žádné odstupné, jak Friede a Suchma
dodatečně začali tvrdit. Přitom finanční
situaci Západu a její příčiny Suchma
podrobně znal, protože dostával pravi
delné finanční zprávy, a věděl tedy pře
sně, co je možné a co neni.
Pražské nakladatelství Comet chtělo
přesto vydávat časopis dál, a na rozdíl
od Šuchmových tvrzení dokonce pře
vzalo ve spolupráci s námi i dluh vůči
čtenářům . Tim bylo vydávání časopisu
zachráněno.
Po návratu z československá nás tady
v Kanadě čekalo oznámení, že Západ se
spojil s Polygonem, a že Západ TODAY
je náš soukrom ý podnik. Pro nás, i pro
celou redakční radu a všechny ostatní
spolupracovníky Západu TODAY to byla
naprostá novina. Suchma a ti ostatní tedy
zm ěnili svůj názor a rozhodli se z něja
kých důvodů pokračovat. Co by ne, to je
je jich věc, poznali, že chybili, teď to
napravují. Z jis tili jsm e také, že v ukázko
vém čísle Polygonu, které bylo zdarm a
rozesláno předplatitelům Západu, jsou
některé docela dobré články, ale že jsou
to ty, které redakční rada Západu poslala
po šuchm ovi do Prahy na vydání dubno
vého čísla Západu. Suchma je místo
Západu předal Polygonu. Několik autorů
si už stěžovalo, protože to Suchma udělal
bez je jich vědomi.
Důležitou otázkou při všech těchto je d
náních je, kdo Západ vlastni. Redakční
rada, jak tvrdí Suchma, to není, a tak
nemůže o předání majetku Západu roz
hodovat. Ta může jenom navrhnout, co
dělat. M ajitelem je C ollegium Bohem icum, nevýdělečná organizace registro
vaná v Kanadě od roku 1979. Žádost
o registraci tehdy podával Suchma, kte
rému jsm e v tom ohledu tehdy plně
důvěřovali. Když jsm e zjistili, že jediný
výtisk registrace letters Patent má on,
několikrát jsm e jej žádali o kopii. Když
se tomu pořád vyhýbal, požádali jsme
federální m inisterstvo (Consumer and
Corporate Affairs) o další kopii - a byli
jsm e překvapení. Dostali jsme totiž záro
veň i stanovy, o Jejichž existenci jsme
neměli tušení, nikdy jsme je neprojedná
vali, jsou podepsané pouze Suchmou,
a nikdy Jsme se samozřejmé jejich usta
noveními neřidili. Dostali Jsme také hlá
šení o výročních schůzích, o kterých jsme
nevěděli, že se konaly, a jména revizorů
účtů, kteří nevěděli, že |sou revizory. Na
druhé straně tam nebyl zaregistrován
seznam původnich devíti zakladatelů Zá
padu.
Collegium Bohemicum bylo založeno
v roce 1979 devíti lidm i, kteří dlouhá léta
pracovali nezištně pro časopis, ale
vlastně se dnes dovídáme, že do něj
neměli co mluvit, protože se form álně
nikdy členy Collegia Bohemica nestali. Ti
zvolili v roce 1979 tříčlenný přípravný
výbor. Důkazem jejich členství v Collegiu

je dneska jen seznam revizorů účtů, jak
byli postupně uvedeni na ročních hláše
ních m inisterstvu. Revizoři přece museli
být členy Collegia.
Podle registračního dokumentu se ma
jetek C ollegia Bohem ica po rozpuštění
smi předat pouze jiné nevýdělečné orga
nizaci uvnitř Kanady. A my, ani Suchma,
jsm e nem ěli právo předávat Friedem u
a jeho soukrom é švýcarské firm ě Poly
gon majetek Collegia, tedy ani jakékoliv
peníze, ani poštovní schránku, ani se
znam předplatitelů, ani rukopisy autorů.
My, kteří dnes,vydávám e časopis Západ
TODAY, jsm e nikomu nic nepředali. Se
znam abonentů byl v nakladatelství CO
MET již od února t. r., na základě sm lou
vy, podepsané Suchmou. Finance jsou
přísně oddělené, protože existují nové
bankovní účty. Poštovní schránka je jiná.
I název jsm e pozm ěnili. Rukopisy jsm e
narychlo m useli shánět nové.
Zatím je din ý časopis, který tedy exi
stuje legálně, je Západ TODAY, v Praze
registrovaný a vydávaný nakladatelstvím
Comet, Žerotínova 59, Praha 3. V Kanadě
je jeho adresa P.O. Box 228, Heidelberg,
ON, NOB 1YO. Název časopisu je odvo
zen z toho, že mezi jeho spolupracovníky
je šest z devíti původních zakladatelů
Západu, a je mezi nim i i ten, který název
vym yslel. Název tedy není plagiát,
zvláště ne proto, že jsm e převzali znač

polemika
nou část dluhu a tím tahám e za Šuchmu
kaštany z ohně. Západ TODAY vydáváme
s finančním i prostředky, které ze Zápa
dem Yesterday nemají nic společného.
To ale Suchma všechno dobře ví, protože
od nás dostal závěrečnou finanční zprávu
Západu.
A vysvětlení příčin těchto propletenců?
Panu Friedemu s jeho Polygonem není
lehko, hlavně od té doby, kdy z časopisu
odešel V ladim ír Skutina. Proto se pokusil
pomoci svému časopisu adresářem a pe
nězi Západu. Když to nevyšlo s námi, šel
za Suchmou. Pak jim šlo o to, zbavit se
konkurence. Sáhli proto i k prostředkům
dosti nepřijatelným - přetahování čtená
řů, obviňování z vydíráni a krádeže, ne
autorizované používání podpisu člověka,
který si to výslovně zakázal. Časem p ři
jdou na to, kam šlápli. Snad jsou jejich
výtvory žalovatelné, ale kdo by si na nich
co vzal? Přitom nás napadá: Co je vlastně
Suchmovi do Západu TODAY? Vždyť
s n ím nemá vůbec nic společného - proč
se tedy namáhá?
Problém je však úplně jinde. V časo
pisech zpravidla jde o víc, než o finanční
zprávy a o lejstra. Časopisy se udržují
při životě obsahem a myšlenkami. Mit
nebo nemít něčí adresář je až druhotné.
Kdo listuje starým i ročníky Západu určitě
pozná, že ty staré byly lepši, než ty
poslední. To souvisí s tím, že v redakční
radě bylo víc lidí, a mnoho autorů pro

Západ psalo. Ti pak postupně odpadali,
a Západ byl čím dál tím horší. O bjevily
se tam všelijaké články oslavující protekční dětičky starého režim u a různá ne
chutná individua. Některé články ukazo
valy hluboké nepochopení toho, co se
dnes v Československu děje. Poslední
rukopisy pak přišly do Polygonu.
Proto teď ze všech sil pracujem e na
zlepšení. Podařilo se nám udržet staré
autory a získáváme nové. Mnoho nových,
v exilu i v Československu. Korespon
dence je to zdlouhavá a bude chvíli trvat,
než se ukáže výsledek. Chceme uveřej
ňovat sam ozřejm ě články o procesu tran
sform ace kom unistické země v dem okra
tickou. Je to proces složitý a rozporný,
často obtížný k pochopení, často vyžadu
jící trpělivo st a toleranci. Budeme samo
zřejm é m luvit o velkých věcech, o po liti
ce, o zákrutech československé i světové
politiky, o věcech spravedlivých i nespra
vedlivých.
Chceme však také ukázat našim lidem
doma exil takový, jaký je. Chceme psát
o konkrétních osudech lidí, jak v cizině
začínali, jak žijí teď. Pro nás neexistují
obyčejné osudy a obyčejní lidé. Proč
bychom nem ohli uveřejnit interview
s českým farm ářem z Texasu, se zlato
kopem ze severu, s papírníkem z Tahiti,
s kuchařkou u lidojedů?
A tak žádáme ty, kteří nás čtou: napište,
co se vám v životě tady povedlo nebo
nepovedlo. Napište o sobě i o druhých,
o tom, co vidíte kolem sebe. Napište, jak
se česká pracovitost a vytrvalost osvěd
čila za hranicem i. Napište, co se vám tu
líbí a co by se mohlo použit v Českoslo
vensku. Pište o obyčejných věcech, jak
se dělá garáž seji, o sběru odpadků,
o tom, jak hrajete golf, jak obchodovat,
jaké je to oženit se se ženou jin é národ
nosti, čeho jste dosáhli, a co se z toho
naši lidé doma mohou naučit. Jak jste
ulovili losa a jaká jídla se z něj dají udělat.
Sepište svoje konkrétní stížnosti a my
šlenky. Obracíme se i na lidi, kteří v životě
nic nenapsali, a na ty vlastně nejvíc.
A hlavně chceme, aby náš časopis byl
počteníčko, tak jak vždycky býval. Aby se
četl od první stránky do poslední. Aby se
o něm m luvilo, aby byl inteligentní, ho
vořil k věci, a abychom nemuseli tisknout
podprům ěr, jaký jsm e tiskli v posledních
číslech Šuchmova Západu.

Smrt vojáka, který se nezpronevěřil
ROMAN ClLEK, Praha
JEDNOU Z PRVNÍCH OBĚTÍ NEZÁKONNÝCH PROCESŮ V POÚNOROVÝCH MĚSÍCÍCH BYL
FRANTIŠEK SKOKAN, RODÁK Z DAČICKA.
Byly to hodiny plné vzruchu a velkých
slov, nejčastěji vyslovované pojmy: ar
máda a Dukla. Šestý říjen připadl tehdy,
psal se rok 1950, na pátek. Dopoledne se
na m inisterstvu národní obrany sešli vy
socí vojenští funkcionáři, aby do rukou
svého m in istra arm ádního generála
JUDr. A le xeje Čepičky s lo žili přísahu.
Věrností se tu mezi jiným i zavázali ná
čelník generálního štábu arm ádní gene
rál dr. Procházka a náměstkové Lašto
vička a Reicin, oba divizní generálové.
Ještě předtím navštívila vojenská dele
gace Lány, kde ji p řijal prezident Gott
wald, který také vydal toho dne zvláštní
rozkaz:
„Soudruzi vojíni, svobodníci, poddůs
tojníci! Soudruzi důstojníci a generálové!
Před šesti lety, dne 6. října 1944, překro
čila Sovětská arm áda spolu s 1. česko
slovenským sborem v SSSR z polského
území za tuhých a těžkých bojů česko
slovenskou hranici v prostoru Dukel
ského prům yslu a přinesla našemu lidu
osvobození od ja řm a fašistických oku
pantů i je jich buržoasních nohsledů. Na
památce této události ustanovuji den

Reicin. „T y si lehnout nepůjdeš, m am in
ko?" ptaly se děti paní Kiry. Z avrtěla
hlavou a odvrátila tvář, aby nezahlédly
slzy. Kira Skokanová měla před sebou
přízračnou noc beze spánku. Na přelom u
pátku a soboty bylo úředně určeno, že se
smí rozloučit se svým manželem, podplukovníkem Františkem Skokanem, je 
muž prezident G ottwald odm ítl udělit m i
lost, a bude tedy ráno popraven.
Ozval se zvonek a paní Kira uvítala ve
dveřích Zdenu Satanovou, manželku m a
jo ra Klaudia Satany, rovněž někdejšího
důstojníka Svobodova sboru, kterého po
odsouzení v jiném procesu čekal ve stej
nou dobu stejný osud. Ty dvě se objaly
a vzájem ně si zakázaly plakat.
Kde také pořád brát slzy?!

Už odezněly slavnostní salvy, dělostřelci se vraceli do svých kasáren, diva
delní představení rovněž skončila, jen
hradní recepce na počest Dne českoslo
venské arm ády byla ještě v plném proudu
a křišťálové lustry zá řily do sálů, když se
K ira Skokanová a Zdena Satanové vydaly
na cestu. Roztřesené, unavené, bez se
bemenší představy o tom, jak budou
nejbližší okam žiky probíhat a jak to zvlád
6. říjen
Dnem
československé
ar
nou, aby manželům pocitově nepřitížily.
m ád y..."
Navzdory všem strachům a pochybnos
V
odpoledních a večerních hodinách tem pospíchaly naposledy pohlédnout do
oslavy pokračovaly. Tháliin Stánek na
očí svým m užům -vojákům , také bojovní
Vinohradech se stal Divadlem českoslo
kům od Dukly.
venské arm ády. V Národním se pro vy
brané důstojníky a je jich manželky ko
nalo slavnostní představení Fibichovy
Jen tato technicky nedokonalá fotografie
Šárky, ve Sm etanově divadle nabídli po
-jed in á , která se po nespočetném množství
dobném u publiku Branibory v Cechách.
ničivých domovních prohlídek zachovala
Ještě než se rozhrnuly opony, zaznělo
- zachycuje tvář Františka Skokana.
v Praze dvacet dělosteleckých salv.
Foto: archív autora
Osvěna výstřelů se tříštivé šířila nad
střecham i všech, třeba i vzdálenějších
pražských čtvrtí.
Dolehla ta ozvěna i na Pankrác, kde
v celách sm rti odpočítával osud poslední
hodiny života dvou odvouzenců, jichž se
blízce, doslova osobně týkal dnešní pre
zidentův rozkaz.
D olehla jistě i do Badeniho ulice v teh
dejší Praze VII, kde důstojnice 1. čs.
arm ádního sboru Kira Skokanová, jejíž
první muž padl u Sokolova a po boku
druhého prošla frontovou cestou od Jefrem ova přes Duklu až na Slovensko
a M oravu, ukládala ke spánku své tři děti.
Desetiletou Liánu, pětiletou Věru a dvou
letého Petra, kterému byl za kmotra muž
poctěný před několika hodinam i slože
ním přísahy ve funkci náměstka m inistra
národní obrany, muž jm énem Bedřich

historie

Útržky ze životopisu:
O
... František Skokan, rodák z M ora
vy, konkrétně z Dolních Němčic na Dačicku, absolvent akadem ie v Hranicích,
opustil krátce po okupaci Českosloven
ska území republiky a přes Budapešť
a Jugoslávii se dostal na Střední východ,
kde se sešel s dalším i našim i důstojníky
a vojáky...
• ... v britské Palestině se podílel na
form ování československého pěšího pra
poru, později prodělal tažení v Libanonu
a Sýrii, zúčastnil se i legendární obrany
Tobruku; ve třiačtyřicátém roce se tak
jako i další jeho druhové dobrovolně
přihlá sil na východní frontu a stal se
příslušníkem velitelského kádru naší je d 
notky v SSSR, u níž sloužil až do konce...
• ... v Humenném se na sklonku války
oženil s Kirou Finkelsteinovou, přísluš
nicí sboru původem z Rigy, s níž měl
později dvě děti, přičem ž p řijal za svou
i dceru Liánu z prvního ženina m anžel
ství...
• ... po osvobozeni zastával v hod
nosti podplukovníka vyšší vojenské
funkce odborného charakteru...
• ... v říjnu 1949 byl zatčen a pracov
níci 5. oddělení MNO (obranné zpravo
dajství) dostávají od všem ocného B edři
cha Reicina pokyn „něco na Skokana za
každou cenu n a jít"...
• ... v červenci 1950 se konal tajný
proces ve věci Skokan, Hojtaš, Moravec,
Rohlena a Tomčík; Skokan byl za velez
radu a vyzvědačství degradován a od
souzen k sm rti...

Kira Skokanová: „Bylo mi jasné, že si přejí
smrt mého muže... Musela jsem v té chvíli
také myslet na děti, postarat se jim o bu
doucnost, která by měla být lepší než náš
život." (Dcera Kiry Skokanové Liana žije
v New Yorku, syn Petr v Holandsku.)

•

... popraven 7. řfjna 1950...

• ... v lednu 1969 byl František Skokan
rehabilitován, všechna obvinění vůči
němu po podrobné analýze prohlášena
za um ěle zinscenovaná, zhruba v téže
době ho posm rtně povýšili na plukov
níka...
• ... na podzim 1990 obdržel in memorian hodnost generála...
•

•

•

Dobrovolné svědectví armádního ge
nerála Ludvíka Svobody adresované
v říjnu 1956 Generální vojenské prokura
tuře v Praze:
„O b rá tila se na mne jako na svého
bývalého ve litele a poslance Národního
shrom áždění Kira Skokanová... ve věci
rehabilitace svého m anžela... Znal jsem
ho jako čestného a rozvážného velitele
vysokých m orálních a mravních kvalit...
Je mi známo, že již na frontě a také po
návratu domů byl ve velm i dobrém přá
telském vztahu s Bedřichem Reicinem ...
a od Reicina jsem vždy slyšel pplk. Sko
kana jenom chválit. Až teprve v roce 1949
po zatčení pplk. Skokana jsem se dozvě
děl od samého Reicina, že nějakou dobu
před zatčením ... pplk. Skokan vytýkal
Reicinovi, že řadu nevinných důstojníků
nechal zavřít, mezi nim i i některé přísluš
níky našeho sboru v SSSR a zvláště
Zakarpatské U krajince. Vytýkal mu, že
jako někdejší příslušník sboru a nyní
náměstek m inistra ve věcech kádrových
dělá pro ně málo, že nebylo učiněno nic,
aby se doplnilo jejich odborné i všeo
becné vzdělání, že jich celou řadu pro
pustil z arm ády a podobně. Dále mu
vytýkal, že je zlý člověk, vystupuje jako
diktátor, nepostupuje v jednání s lidm i
správně a že jednou bude za toto vše
pykat. O zatčení pplk. Skokana jsem se
dozvěděl teprve o několik dnů později...
Reicin mi sdělil, že se tak stalo na příkaz
Státní bezpečnosti, a uváděl důvod, že
Skokan měl ukryté tři radiovysílačky, kte
rými dodával zprávy kapitalistickým stá
tům ... Dále mi oznám il, že pplk. Skokan
věděl o druhých důstojnících (neuvedl
jm éna),
kteří
prováděli
špionážní
službu... Tak, jak jsem pplk. Skokana
znal, jsem přesvědčen, že se nemohl
žádných výše uvedených skutků dopustit.
Domnívám se, že vše bylo ze strany
Reicina učiněno z osobní m sty... Při
mlouvám se proto vřele, aby žádosti Kiry
Skokanové bylo vyhověno... a dán prů
chod objektivní spravedlností."
•

•

•

KIRA SKOKANOVÁ:
„Soudní přelíčení bylo přísně důvěrné,
nikdo nesměl být přítom en, ale podařilo
se mi zjistit místo i termín. Snad to byla
náhoda, snad osud, ale povedlo se mi
proniknout až na chodbu přím o proti
dveřím místnosti, kde se líčení konalo.
Chtěla jsem ho prostě vidět!
O tevřely se dveře a dva dozorci ho
vedli sm ěrem k záchodu.
Vstala jsem, popošla za nimi a jak ho
strčili do té místnůstky, vtrhla jsem do-
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Unikátní dokument. Padla otázka: Kdo nese stěžejní odpovědnost - pomineme-li vlivy ze
zahraničí, především ze Sovětského svazu - za nezákonnosti, k nimž došlo koncem 40. a na
počátku 50. let? Dnes již nežijící generál docent JUDr. Kokeš, který v letech 1951 až 1953
jako nejvyšší představitel vojenské justice podléhal přímo Čepičkovi a Gottwaldovi, se při
osobním setkání pokusil zodpovědět otázku co nejnázorněji a vlastní rukou nakreslil
SCHÉM A O DPOVĚDNOSTI. Z ÚV KSČ vedou šipky ke špičkovým exponentům Státní
bezpečnosti, M NO, soudů a prokuratury.
vnitř, skočila jsem mu kolem krku a chtěla
jsem ho políbit. M yslela jsem, že mu tím
pomůžu, povzbudím ho, dám mu tím tak
obyčejně žensky najevo, že jsem v duchu
s ním ... A představte si - on vůbec
nereagoval. Jako bych neobjím ala mně
nejbližšího člověka, ale nějakou lhostej
nou figurínu.
Nepoznával mé!
Ještě než mne ti dva drábové popadli
a od trh li nás od sebe, uvědom ila jsem si,
že mu zřejm ě dali nějaké drogy, aby
kývnul na všechno, co chtějí a nebránil
se. Vyvedli mne před budovu a mně bylo
jasné, že Reicin a ti, kteří stojí za ním
a okolo něho, se teď už před ničím
nezastaví, že si přejí, aby Franta nežil."
•

•

•

ŽÁDOST ADRESOVANÁ KLEMENTU
GOTTWALDOVI:
Vážený pane prezidente, chci Vás po
prosit, abyste om ilostnil mého tatínka,
který byl odsouzen k trestu smrti. Byla
jsem také v Rusku v Jefremově, když
moje m am inka a tatínek byli na vojně.
V Jefrem ově jsem byla v dětském útulku,
zatím co tatínek s maminkou bojovali.
Chci Vás, pane prezidente, poprosit o m i
lost pro tatínka i za mého bratříčka Pet
říčka a sestřičku Věrušku. Maminka a ba
bička již podaly žádost o m ilost a prosíme

Vás všichni, abyste našeho tatínka om i
lostnil a zachoval mu život.
Liana Skokanová, 10 let
•

•

•

ODPOVĚDI:
Kancelář prezidenta republiky. V Pra
ze dne 25. července 1950.
... Sdělujem e Vám, že Vaše žádost
o m ilost byla postoupena ministerstvu
spravedlnosti k dalšímu řízení.
Za přednostu dr. Procházka v. r.
M inisterstvo spravedlnosti. V Praze dne
31. července 1950.
Žádost o m ilost pro Františka Skokana
postoupená sem kanceláří prezidenta re
publiky byla dnešního dne zaslána k dal
šímu řízení příslušném u státnímu soudu
v Praze.
Za m inistra dr. Novotný v.r.
•

•

•

Cela sm rti na Pankráci, list papíru,
špatně ořezaná tužka. Právo sepsat do
pis na rozloučenou se dodrželo, ale k ad
resátům se odsouzencovo sdělení do
stalo až po plných čtyřech desetiletích,
do té doby bylo založeno v tajném spisu.
Podplukovník Skokan napsal:
„Před touto těžkou chvílí loučím se
s Tebou, drahá ženo, drahá matko a děti.

Sbohem, m oje vlasti, af žije svobodné
a dem okratické Československo.
Dneska rok jsem byl na Dukle vyzna
menán, dnes před šesti roky jsem na
Dukle bojoval - toto je odm ěna za všech
no.
Sbohem ."
•

•

telé m inisterstva národní obrany gratu
lující delegace horníků a svazáků, se na
Pankráci konaly tři popravy. Zem řeli podplukovník Skokan, m ajor Satana a jeden
Slovák, o jehož případu nikdo nic nevě
děl.
Rudé právo, sobota 7. října 1950: „N ejvyššf soud potvrdil rozsudek státního
soudu nad teroristou a vrahem Vojtě
chem Lacko. Rozsudek byl dnes vyko
nán."
T ři oběšení... Jen jednom u z nich po
přáli aspoň ty dvě věty v novinách, zbý
vající dva m ěli být um lčeni i po smrti.
Jako kdyby tu nikdy nebyli, nenarodili se
a tedy ani nezem řeli.

•

KIRA SKOKANOVÁ:
„A ni na frontě jsem za ta léta nezažila
tak nekonečně dlouhou noc. Vedli mne
na Pankráci takovým bludištěm chodeb,
seb rali mi tašku a vstoupila jsem do jasně
osvětlené m ístnosti. Byl tam! Seděl za
stolem , z boků toho stolu se usadili ti, co
měli kontrolovat každé naše slovo. Pro
hlédla jsem si ho, vypadal už vcelku
dobře, byl oholený, účinek těch drog,
nebo co mu to dávali, pom inul, m luvil
klidně, dokonce mi skoro s úsměvem
oznám il, že k poslední večeři dostal řízek
a láhev piva. Začala jsem s ním m luvit
ruský, čekala jsem , že mne okřiknou, ale
bylo jim to teď už asi jedno. „Podepsal
jsi, že máš nějakou vinu?" zeptala jsem
se ho. Přikývl. „Po čase by člověk pode
psal i přiznání, že zabil třeba deset lid i,"
řekl pak a naznačil, co všechno s ním
dě la li. Že ho dávali zm razit do nějaké
lednice, b ili ho, nutili až do padnutí bě
hat...
P ůlhodinka byla brzy za námi, ani ruku
jsem mu nesm ěla podat, ani ho políbit.
Franta se ještě ohlédl a to už byl konec.
Před věznicí jsm e se Zdenou Satano
vou a s advokátem v té studené noci stáli
až do rána. Nedokázala bych odejít, do
kud byl živ, a totéž asi cítila Zdena. Pak
jsm e se se Zdenou vydaly k nám domů,
tři děti seděly na jedné posteli a já
věděla, že už kvůli nim musím zůstat při
sm yslech a zdravá. Spustila jsem hned
ve dveřích: „Liáno, snídali jste?" Pípla,
že ne. „Tak honem, umýt se, ke stolu, už
je den a v posteli nemá co kdo d ě la t..."
Zdena, která sam a děti neměla, se na
to nevydržela dívat a m usela se jít vybrečet na chodbu.

•

•

•

Vypsanou rukou zaznam enal účetní,
a možná to byl osobně vedoucí filiálky,
do orám ované kolonky číslo objednávky
- 35 402, poté začal vyplňovat jednotlivé
položky. Kremace podle třídy: 740 Kčs.
Doprava zesnulého: 40 Kčs. Pitva
350 Kčs. Rakev: 753 Kčs. Poduška (zdo
bená), křížek: 42 Kčs. Celkem patnáct
dílčích částek. V konečném součtu se
úředník nepříjem ně spletl. Původně
uvedl částku 2 905 Kčs, pak ji škrtl a na
psal 3 015 Kčs. V té chvíli se asi zam yslel,
zda by neměl účet se záhlavím Pohřební
služba hlavního města Prahy přepsat,
rozhodl se však, že není třeba. Však si
to může každý, bude-li chtít, přepočítat.
Zkontroloval ještě údaje o zem řelém ,
předepsané na blanketu psacím strojem .
Takže jm éno: František Skokan. Povolá
ní: pplk. v činné službě. Narozen 12. 10.
1912. Zem řel 7. 10. 1950 v 7,30 hodin,
místo úmrtí: Pankrác. Kremace dne
13. října 1950. Proboha, toho člověka
spálím e den po jeho osm atřicátých naro
zeninách, napadlo úředníka, ale ani tím
si příliš dlouho nelám al hlavu, takových
náhod přece život přináší... Připsal da
tum vystavení účtu - 9. říjen 1950, vložil
blanket do obálky a nadepsal ji: Kira
Skokanová, Badeniho, 2, Praha VII.
Hotovo. Protáhl se v zádech, a protože
nadešel čas svačiny, sáhl po kávě a no
vinách. Už v nich psali zase o jiných
•
•
•
věcech než o Dukle a Dnu českosloven
V
tom říjnovém sobotním ránu, kdy ské arm ády, který se tehdy, v padesátém
roce, slavil poprvé a tedy nadmíru dů
účastníci recepce dospávali noc a teprve
kladně.
v pozdějším dopoledni p řija li představi

NEJLEPŠÍ DÁREK!
ČTENÁŘI ZE ZAHRANIČÍ, OBJEDNEJTE ZÁPAD TODAY
SVÝM PŘÁTELŮM V ČESKOSLOVENSKU
ZA POUHÉ TŘI AMERICKÉ DOLARY NA ROK.

•
PIŠTE DO ADMINISTRACE ZÁPADU TODAY,
BOX 228, HEIDELBERG, ON.,
CANADA NOB 1YO

T.G.M.
a
Slováci
GORDON H. SKILLING, USA
Tom áš Masaryk měl před rokem 1914,
na rozdíl od ostatních českých politiků,
výjim ečně hluboký zájem o Slováky ze
severu Uherského království a upřímně
sym patizoval s je jich bojem za národní
práva. Většina českých politiků té doby
nechtěla zasahovat do záležitostí m aďar
ské polovice rakousko-uherského sou
státí a starala se výhradně o česká státní
práva. Masaryk naopak nelítostné kriti
zoval dualistické státní uspořádání Rakousko-Uherska a potlačování národních
menšin Maďary. M asaryk však na druhé
straně také odmítal poněkud zastaralé
názory vedoucí slovenské politické stra
ny, Slovenského národního hnutí, a po
koušel se najít nové cesty slovenského
boje za národní práva.
Měl velký vliv na mladé Slováky, kteří
studovali v Praze i na Slovensku. Jako
mnohokrát předtím i potom, Masaryk byl
ve své podpoře Slováků poněkud izolo
ván. Byl podporován jen malou skupin
kou slovenských nacionalistů. Slovenští
vůdcové staré školy jej naopak napadali.
Na české straně se sice někteří snažili
pomáhat v literární a všeobecně kulturní
oblasti, ale nem ěli zájem o Masarykův
politický přistup k em ancipaci Slováků.
M asaryk sám byl něm ecko-slovenského původu a považoval se vždy ale
spoň způli za Slováka. M luvil moravsko-slováckým nářečím, a byl celý svůj
život schopen hovořit slovenský. Po mno
ho let navštěvoval vždy v létě Slovensko
a znal mnoho předních slovenských
osobností. S K ollárem a Havlíčkem Ma
saryk sdíiel rom antický obdiv k sloven
ským ctnostem.
V
roce 1905 vyjá dřil jasně to, co už
naznačil ve svých předchozích spisech,
totiž, že Slováci jsou částí českého náro
da. Maďarské zacházení s jeho krajany
mu působilo velikou starost. Požadoval,
aby dostali plnoprávnost, která jim byla
odpírána. Uznával právo Slováků na
vlastní jazyk, ale nemyslel si, že by to
překáželo koncepci jednotného česko
slovenského národa. Tím se lišil od

oněch Čechů a Slováků, kteří se dom ní
vali, že by Slováci měli přijm out český
jazyk.
Na rozdíl od mnoha českých vůdců
a stran měl M asaryk zájem o to, pomáhat
Slovensku nejen kulturně a hospodářsky,
ale také politicky. Program lidové strany
na rok 1900 např. poznamenává, že Slo
váci jsou potlačováni ve svých jazyko
vých, národně hospodářských a kultur
ních vztazích. Pokroková strany se ve
svém program u z roku 1906 zm ínila o na
šem čtvrtém národě, který žije v M a
ďarsku a požadoval jeho plnou národ
nostní ochranu. Program pokrokové
strany z roku 1912 obsahoval prohlášeni,
že M aďarští Slováci jsou části českého
národa. Ale Masaryk přijal spisovný slo
venský jazyk jako fakt a neupíral Slová
kům právo m luvit o slovenském národě.
Masaryk nebyl příliš vášnivým obháj
cem dom inující koncepce českého histo
rického práva. Ve své knize z roku 1900
se zastával přirozených práv všech ná
rodů včetně Slováků (i když se o nich
nezm ínil). Ačkoliv se přikláněl k Palackého m yšlence rakouské federace zalo
žené na přirozených právech, sám toto
řešení otevřeně nezastával.
Masaryk ostře kritizoval slovenskou
lidovou stranu pod vedením Svetozára
Hurbana Vajanského, který se důrazně
stavěl za slovenštinu a slovenský národ,
ale měl sklon k politické pasivitě a neměl
žádné konkrétní návrhy, jak dosáhnout
národních cílů. Vajanský byl svým myšle
ním zam ěřen proti západu a proti mo
derní době, přitom byl rom antický rusofil
a panslavista. Vajanský zase hořce pro
klínal M asaryka jako „zlé ho ducha cizího
původu'1, který „o tra vu je m ysli mladých
S lo váků ".fiíka lo se, že Masaryk vystu
puje za všečešství, západní pokrokářstvi,
filosem itism us, že je ateistou a proti
náboženství.
M asaryk si získal přízeň m ladých Slo
váků, mezi nim iž byli i jeho bývalí stu
denti v Praze, s kterým i byl v těsném
spojení od roku 1887. Byli to takové
osobnosti jako Vávro Šrobár, M ilan Štefánik, Anton Štefánek, M ilan Hodža a do
konce nějakou dobu i Andrej Hlinka. Tito
Hlasisté, jak se nazývali později podle
svého časopisu Hlas, vítali Masarykovu
podporu slovenských zájmů, jeho zá
padní m yšlenky o dem okracii a socialis
mu, jeho politiku „drobné práce". Pova
žovali M asaryka za svého učitele
a vůdce.
M asaryk a budoucí Hlasisté se dohodli
na společném program u roku 1897. Úto
č ili na m aďarizační politiku Uherska a za
vrhli chování a postup národních vůdců
v M artině. Přesto program uznával dua
lism us a integrity M aďarska i m aďarštiny
jako státního jazyka a společného doro
zumívacího prostředku. Slovenština se
však m ěla používat v úřadech, v církvi
a škole národnostních oblastí. Ačkoliv
tato řeč byla m ilovaným a uctívaným
dorozum ívacím prostředkem v rodině,
literatuře, bylo tehdy nemožné používat
slovenštinu ve vědě a výzkumu. Avšak

jazyk nebyl pro československou vzájem 
nost překážkou.
O
politickém spojení Čechů a Slováků
se vážně neuvažovalo ani mezi těmi,
kteří byli nejvíce oddáni m yšlence česko
slovenské vzájem nosti. (Šrobár 1902). Až
s blížící se válkou se Češi a Slováci začali
zabývat myšlenkou sjednoceného státu
Čechů a Slováků. Shromáždění zástupců
všech českých politických stran v Praze
v dubnu 1914 protestovalo proti proná
sledování Slováků a Rumunů v Maďarsku
a vyslovilo se za federaci celé m onarchie
založené na rovnoprávnosti všech náro
dů. V květnu roku 1914 při příležitosti
shrom áždění Rakousko-Uherských d e le
gací, se Češi se slovenským i poslanci
dohodli na vytvoření slovenského národ
ního výboru. Slováci se také dom louvali
s českými vůdci na společném postupu
proti Maďarsku a na koordinaci své po
litiky se Srby, Chorvaty a Rumuny.
V
roce 1918 řekl M asaryk ve svém
projevu v Rusku: „Ať Slováci píší jak
chtějí, hlavní věc je, že jsm e ve skuteč
nosti za jedno, protože každý Slovák
rozumí Čechovi a každý Čech Slovákovi.
Teď, kdy je jich jazyk byl p řija t jako spi
sovný, nechť zůstane potud, pokud to
uznají za potřebné. Spojení Čechů a Slo
váků se může a má uskutečnit politicky.
Nechrne jazykový vývoj budoucím gene
racím. Počítejme se silam i jaké jsou a p ři
veďm e je jich organickou harm onii. Slo
venština existuje a nám nemusí a nesmí
překážet.
Masarykova úloha v československém
vztahu se vykládala různě. Někteří ex
trém ní slovenští nacionalisté jej buď ig
norovali úplně, anebo snižovali jeho vliv.
M arxisti v letech padesátých o něm po
jednávali jako o exponentoví českých
buržoazních zájm ů, ale v letech šedesá
tých a sedmdesátých se jím začali zabývati objektivněji. Slovakofilové mezi Če
chy nebo čechofilové mezi Slováky
zdůrazňovali Masarykův vliv; někteří
z nich jej glorifiko vali. Před nedávnem
jeden slovenský spisovatel, nem aje jaké
hokoliv důkazu, popsal M asaryka a Hlasisty jako příklady čechoslovakism u,
kteří chtějí vyhubit slovenskou národní
identitu a nahradit slovenštinu češtinou.
Rozdíly názorů na M asarykův přístup
ke slovenské otázce souvisí s neurčitostí

historie
jeho některých výroků, a také s určitým i
názorovým i zm ěnam i, kterým i prošel.
V době před první světovou válkou silně
podporoval spolupráci Čechů a Slováků,
která měla posílit pozici obou národů
uvnitř Rakousko-Uherska. I když roze
znával specifické rysy Slováků, přece
věřil, že Slováci a Češi tvoří jeden národ,
oddělený pouze rozdíly v jazyce, historiia kultuře.
Rozeznával rozdíly mezi oběma jazyky
a nedoporučoval je jich splýváni do jed
noho jazyka. Jeho slovenští ž á c fje j na

zývali svým učitelem a m ilovali jej jako
nejlepšího přítele slovenského lidu.
S historického hlediska není pochyb,
že Masaryk podvědomně připravoval
spojení Čechů a Slováků v jednom čes
koslovenském státě. Jeden z jeho sloven
ských žáků Anton Štefánek napsal v roce
1931: „Bez Masarykova vlivu by se udá
losti na Slovensku před válkou i za války
mohly stěží pohnout směrem, kterým se
ubíraly". V jiném článku z té doby Stefánek říká, že slovenští Hlasisté se sice
neidentifikovali úplně s českým rea lis
mem a v mnoha ohledech se od něj lišili,
ale přesto vytvořili čistě m asarykovský
politický směr, který připravil půdu pro
osudový historický okamžik.

Může za to Havel...
JAROSLAV KOVÁŘÍČEK, Austrálie
S tím panem Havlem jso u potíže již
odedávna. Jest je ště v dobré pam ěti, ja k
si naň postěžoval sám nedostižný sou
druh Jakeš, Havel ale z lo b il i m nohé jin é
soudruhy. Když se soudružský p lo t s v a lil
i se svým i kůly, zdálo se, že nastává pro
pana Havla zlatá doba, člověk tak ro 
zum ný a statečný m ěl by být pre sid en
tem. Hned ale ozvaly se hlasy, pam atu
je m e, že p rý je s t ten člověk lidu m álo
znám a n a šli se lidé, k te ří do té čelné
funkce n a vrh o va li soudruha Dubčeka či
soudruha Císaře.
K olik lid í v té době opravdu vědělo, kdo
Václav Havel je, nevím já ; pokud by jich
ale bylo m álo, bylo by to je n sm utným
svědectvím o rozhledu lidu té země.
Pan H avel se však presidentem stal
a dalo by se věřit, že nastanou dobré
časy. Kdo by m ohl m ít jakých nám itek
p ro ti člověku tak šlechetném u (kromě
ovšem soudruhů, které zlobil)?
N etrvalo dlouho a z různých stran
doma i v širém světě krajanském počaly
se objevovat všeliké výtky na adresu
nového pana presidenta. Jed ni mu vyčí
tají, že je p říliš dobrotivý a m ěkký - m ěl
pře c vyhnat kom unisty z vlivných míst,
a to ja k ve m ěstech tak i na dědinách. On
ale ne, on ty nešlechetníky dále trpí ve
funkcích a dopouští tak, aby lid byl jim i
i nadále sužován. Jin í mu zase vytýkají,
že touží být diktátorem , když vyžaduje
větších pravom ocí p ro presidentské křes
lo. Jaksi se p řito m zapomíná, že v Čes
koslovensku p re sid ent věru moc m oci
nemá, pokud ovšem nebyl zárověň
i prvním tajem níkem jis té partaje!
Dnes se leckdo rozhořčuje nad nepra
vostm i v té zemi, kterých tam je a ještě
bude hojně, a ulevuje si rčením : „Tak
tohle se děje v Havlově Českoslovens
ku?“ Bylo by totiž zbytečně složité uva
žovat nad tím, že ta zem ě je st Českoslo
venskem nás všech, mohlo by nás to
zavléct je ště do nějakých nepříjem ných
zodpovědností.
Co však to tu m luvím o Českoslovens
ku, om louvám se velice, my dnes přece
říkám e Česká a Slovenská federativní
republika/Č eská a Slovenská federatívna
republika, a pokaždé bychom to m ěli
vyslovit dvojjazyčně, abychom snad ne
b yli podezíráni z českého šovinism u.
S tím řešením vztahů slovensko-českých se pan Havel také moc nevyznam enal. Jest zřejm ě jedním z mála Čechů,
kte ří se svědom itě snaží pochopit tajem 
ství slovenské duše (viz Havel: Letní
přem ítání, Odeon 1991) a přesto na Slo
vensku házeno bylo po něm v e jc i-a n e b o
snad proto? Také jsem se jednou snažil
usm iřovat Slováky s Čechy a dostal jsem
facku. Dobře m i tak! O budoucím uspo
řádání státu hádají se p o litic i federální
i národní a dohodnout se nem ohou. A tak
si pan Havel pozval několik předních
p o litiků na kafíčko (nebo na skleničku?)

doufaje, že v in tim n i atm osféře lépe snad
se m ezi sebou dom luví a v parlam entu
budou následovat činy. Ejhle, další chy
ba, panu bylo H avlovi hned vytýkáno, že
p ře kraču je své pravom oci, že peče plány
za zavřeným i dveřm i. Jin í mu zase vytý
kají pravý opak, že totiž mu ten p arlam ent
nepracuje, ja k by si bylo přáti.
Netřeba si nam áhat hlavu úvaham i, že
pan Havel si ty poslance a p o litiky sám
nevybral, že ja k s i byli zvoleni a až na to
přijde , m ohou být zase odvoleni. Někdy
také, zřejm ě z dlouhé chvíle, baví se pan
Havel tím, že vybírá nevybíravé velvys
lance do zem í ryze výběrových.
Je zbytečné pokračovat dále ve výčtu
hříchů pana Havla, je s t jic h přehojně. Já
sám mu všechny tyto zmíněné nedostatky
velkoryse prom íjím , vždyť i on je s t jenom
člověk. Já mu mám za zlé chybu daleko
h o rší - ano, pan Havel vskutku může za
dnešní neutěšený stav československé
dem okratické svízele. Je už dost starý na
to, aby znal dobře stupeň úrovně dem o
kratické vyspělosti nás Čechů. Proto se
nem ěl nikdy stát presidentem , tím jen
mate lid. Rovnou se m ěl vyhlásit králem
a pevně vzít vládu věcí našich do rukou
svých. Postavil národ do latě, srovnat
hřbety. Namísto pro m luv do duší m ěl
z Lán povědět lidu pěkně jasně: „Tak
holoubci, teď přestanete žalovat, ba
i krást, a začnete pořádně pracovat těma
svýma zlatým a ručičkam a. Po hospodách
s i klidně dál nadávejte, do p o litiky se moc
nepleťte, poněvadž vládnout si ani ovlá
dat se beztak neum íte." Takovou řeč m ěl
by lid rád, na to je st po staletí uvyklý.
Nu a potom by k rá l Václav m ohl vyhá
zet kom unisty z vlivných pozic, ve měs
tech i na dědinách. Š m elináře a vexláky
nechal by nam áčet v koších ve Vltavě,
také pa rla m e nt by si jis tě zvo lil lepší než
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ja k to my, lid prostý, dovedem e. Slováky
u sm ířil by s Čechy tak, že by mu za to
i M aď aři děkovali. S nižil by buď cenu
a nebo zvýšil kvalitu piva, družstevníkům
zanechal by nevolnictví, nechal by posta
vit m ost či za dané ekonom ické situace
alespoň lávku přes Labe či O stravici.
Vyslal by spanilé jízd y s poselstvím míru
po celém světě, s výjim kou ovšem Spo
jených států am erických, které by ne
prodleně vyhlásil válku a dbal na to, aby
byla rozhodně prohrána, takže je ho krá
lovství by za p á r let spadlo na úroveň
bývalé NSR či dnešního Japonska.
A tehdá by nastal věru zlatý čas pro
m alého českého člověka, šťasten by byl,
ba přím o přeštasten.
Takže teď jasně vidíte, za co vše ten
pan Havel může. Z vo lil si prostě tu snazší
cestu, namísto králem stal se presiden
tem. To není v našich zemích role příliš
nam áhavá, vždyť jsm e m ěli už presidenty
všelijaké. Krom ě toho prvního. Ten se

politika
vyvedl. O těch dalších jsou již pochyby.
Většinou to byli hlupáci, nebo rošťáci,
nebo oboji, bez ohledu na to, kolik m inut
ticha se musí stát v pozoru po jejich smrti.
Jak vám pravím, jest celkem snadné
být presidentem v naší krajině, co však
jeví se být u nás krajně těžké, je - být
Václavem Havlem.
(Leden 1992)

Jest ve světě rozšířena taková moud
rost. Že každý národ má vládu jakou si
zaslouží. Je-li to pravda či ne, nevím,
je stliže však ano, tak to zajisté piati
i o presidentech. Československo to do
pracovalo tak, že si už ani toho presi
denta nezaslouží a proto tedy nebude.
Rozhodli tak vskutku občané Českoslo
venska nebo jen někteří politikové a po
litikáři? Jiná m oudrost praví, že v politice
může být člověk jeden den pávem a na
druhý den už jen prachovkou z peři.
Jméno Václav Havel získalo si po světě
úctu dávno před tím, než se před nim
objevilo slůvko .president' a ta úcta zů
stává, neb byla nabyta šlechetností my
šlení i konání. To, že československý
parlam ent nebyl schopen pana Havla
znovu zvolit za presidenta vydatné svědčí
o úrovni mnohých poslanců. Těm lidem
nejspíše byli dobří Husák a tací ... Nu
s velkou dychtivostí budeme sledovat
kohože lepšího vyberou sobě, k obrazu
svému. Občané těch m alebných krajin
středoevropských.
(Dodatek psán v australské Adelaidě
v srpnu 1992)

Láska k operete, alebo vatry na horách
DUŠAN ŠIMKO Košice-Locarno
Nikde inde ako do „sym bolického
středu Európy" - pri kostole sv. Jána nad
Krem nickým i baňam i si um iestnili dojem ne patetickí organizátoři svoju „vatru
zvrchovanosti", v deň p rijatia Deklarácie
o zvrchovanosti Slovenskou národnou
radou.
Z druženie
slovenských
novinárov,
Kongres slovenskej inteligencie a umelecký odbor M atice slovenskej iniciovali
tieto „kultovně oslavy" (Ivan Gašparovič,
predsda SNR) s oficiálnym požehnáním
najvyšších vládnych miest a m enšino
vého kabinetu HZDS předsedu vlády SR
V ladim íra M ečiara. Však už koncom tohtoročného m ája „národně uvědom ělí"
účastníci Kongresu slovenskej in te lig en
cie oficiáln ě vyhlásili: „Slovensko je
v stave osudového ohrozenia ... a ďalej
pokračuje ciefavedom á politická, hospo
dářská a kultúrna likvidácia Slovenska až
po jeho vygum ovanie z mapy Európy ..."

politika
Logický uzávěr: „tře b a sa zm ie rif
a zjednotiť na vyššom principe národného záujm u". Medzi m atadorm i ktorým
je „slovenská štátna sam ostatnost zmyslom slovenských dejín" sa nachádzajú
bývalí protagonisti kom unistického re
žim u na Slovernsku ako V ladim ír Mináč,
Jerguš Ferko a Drahoslav Machala
a mnohi iní. Preto to naliehavé volanie
po zm ierneni, ktoré je len výrazom ich
dejinnej apórie, ktorú si povyšujú na
spoločného m enovatefa ich myslenia,
preto ten zdanlivo lákavý „vyšší princip
národneho záujm u".
K telurickým hrám v Krem nických baniach vytváralo podvečerně vyzváňanie
zvonov řím skokatolických kostolov - na
výzvu katolických biskupov - vhodné
akustické pozadie, ktoré malo podčiarknúť zdánlivu jedinečnost „historického
dňa" (M etropolita rím sko-katolíckej cír
kvi na Slovensku arcibiskup Ján Sokol).
Slovenská televízia vysielala priam y
přenos z osláv zvrchovanosti Slovenska,
ktoré mali podfa vlťaza júnových volieb
M ečiara ukázat „stupeň intelektuálnej
zrelosti slovenskej spoločnosti, ktorá je
schopná vziaf osud do svojich rúk". A na
adresu zrádných čechoslovakistov, ma
ďarských iredentistov ako aj váhavcov
v radách vlastných voličov bolo nasmě
rované M ečiarovo ubezpečenie, že „Deklarácia o zvrchovanosti je politickým
a nie konštitučným aktom ..."
O rganizátoři operetného stretnutia na
úrovni provinčnej inscenácie Hrnčiarského bálu v dram aturgii Lúčnice z rokov
šesťdesiatych stáli celí prepoteni a zdan
livo pozorné načúvali recitácii básně Mor

ho, ktorá chúďatko už pře žila od dób
slovenskej rom antiky všelijaké inscenačno-propagandistické
experim enty.
Fujarista tiež nesmel chýbať, lebo pri
cim bálovej m uzike by predsa nebolo
možné dosiahnúť podobný psychologický
efekt pri oslavách „vlá m ania sa do otvorených dveří", ako apostrofoval Ján Čarnogurský
vyhlásenie
D eklarácie
o zvrchovanosti Slovenskej republiky,
vzhfadom ku faktu, že táto je „už zakot
vená v ústavnom zákone o československej federácii z roku 1968".
Ak si niekto m yslel, že sa po celom
Slovensku rozbehnú národně uvědomělí
občania a občianky, aby zbiera li raždie
ako moderní argonauti na vatry nezávis
losti, tak bol na omyle. Roztom ilá operetka bola skutočne len pre „pozvaných
hostí", ktori sa sam otní rozplývali dojatím
nad historickou chvífou.
Na 1248 m vysokom vrchu Slovenského
rudohoria - Kojšovskej holi v okrese
Košice-vidiek sa okolo ohníčka - tentoraz
bez živánskej - tm o lilo okolo 15 l’udí a tito
m ali zastupovat' tých štvrfm ilió n a ná
rodně „neprebudených" Košičanov a Východniarov, ktori v ich typickej zadubenosti nevedeli a - fúj - ani nechceli
pochopit význam tohoto horúceho júlového podvečera. Pod obrazom Kojšov
skej hole na obrazovke Slovenskej televízie ž ia ril nápis Košice.
Máloktorí z depresívno-pasívnych vo
ličov víťaznej strany věnovali pozornost'
okřídleným slovám poslanca Hvezdoňa

Kočtúcha (HZDS), ktorý přivítal za svoju,
parlam ent ovládajúcu stranu prijatie de
klarácie nasledovne: „Suverenita, slobo
da, spravodlivosť, to sú nielen tri sym bo
lické duchovné vrchy nášho znaku, ale aj
vrcholy hodnotového rebríčka európskej
civilizá cie ".
Podpredsedovi vlády SR Romanovi Ko
váčovi „sa ťažko spievalo, lebo mal zachripnutý hlas. Možno i zle videi a to sa
stává aj mužom v istých situáciach, že sa
im tisnú slzy do očí". Slovenský mačo
Roman Kováč z M inisterstva kontroly SR
bude do budúcna pravděpodobně menej
precitlivelý, nakofko pri prehíbeni právomocí vládnucej trojky HZDS Kňažko, Ko
váč, M ečiar im bude sekundovat nový
m inistr vnútra SR J. Tuchyňa, ktorý opozícii ukáže, že čo sa v Moskvě na vojenskej akadém ii stihol naučit a verím, že
dóveru strany, ktorej je len sym patizan
tem a nie členom , ako vždy predtým
nesklame!
Za M inisterstvo kultúry a školstva sa
osláv v Krem nických baniach zúčastnil
novopečený štátny tajom ník Ivan Mjartan, a ten bol pravděpodobně naplno
spokojný s úrovňou deklaračných bakchanálií. Krátko predtým predsa postu
poval „zdra vý prúd národného realizm u"
v um eleckej sféře, a do tej pokial' viem,
patria aj operetné produkcie. Národný
realizm us ale, a to vie pan M jartan taktiež, je podobné ako jeho starší brat
socialistický realizm us nekonečne nud
ný, a to nielen pre televíznych divákov ...

ČTENÁŘE
PRAVIDELNĚ
INFORMUJE
0
UDÁLOSTECH
• v Kanadě Čechů a Slováků
• o tom, co se právě stalo
v Československu a má
vztah k našemu životu a to
vše originálními články, které
jsou psány výhradně pro
Nový domov. Článků přetiš
těných z ostatních novin má
jen minimálně.
NOVÝ DOMOV má tiež svoje rubriky:
•Kultúrnu* "Pomůžte Československu"Zo života politických vázňov" a cfalšie
NOVÝ DOMOV má téměř v každém čí
sle interview zvané „Náš rozhovor" se
zajímavými lidmi nebo delší komentáře
k nejdůležitějším událostem.

NOVÝ DOMOV sú teamové noviny. Sú
vedené redakčnou radou a dopisovatermi sú autoři známých mien (Valenta,
Krupička, Reiniš, Ulč, Daičar, Bystrov
a ďalši).
NOVÝ DOMOV jsou noviny, které jsou
pro naši informovanost nezbytné!

450 Scarborough Golf Club Rd, Scarborough, On., Canada M1H 1H1
Předplatné na rok 1992: Kanada: $ 24; USA a zahraničie: $ 33; (šek Payable to MMI
alebo Nový domov); Československo 150 Kčs - č.O. 400 144-011 Masaryk Ml Canada,
Komerční banka, Na příkopd 28,110 00 Praha 1

Nezdravý vývoj demokracie
NĚMECKÝ PRESIDENT KRITIZUJE STRANY
JAN PULDA, Německo
M ezitím uplynuly tři týdny, kdy prů
zkum y veřejného mínění dokládají, že
s kritikou něm eckého presidenta von
W eiszáckera na adresu „p a rta jn í dem o
kra cie " souhlasí 87 % dotázaných Něm
ců. Že tedy podrážděné hlasy mnohých
politiků mluví jen za sebe, ne za voliče.
To skýtá presidentovi potřebnou ochranu
proti případným výstřelkům dotčených
partajních aparátů. Potrefené husy hla
sitě kejhají.
V
době, kdy mnozí v Československu
já sali a mnohé po volbách rozbolela
hlava, vložil něm ecký president prst do

politika
rány německé dem okracie. Nejenom ně
mecké, i pro současnou situaci v Česko
slovensku nepostrádá jeho kritika jisté
aktuálnosti. Podotýkám, že po litický sys
tém Anglie a Spojených států von Weizsácker z kritiky vyslovené vyjm ul.
Oč jde? Von W eizsácker míní, že strany
mají v Německu nadm ěrnou moc ve státě,
kterou ústava nepředpokládá a která jim
přísluší. V 21. článku německé ústavy se
říká: „S trany spolupůsobí při vytváření
politické vůle Iidu“ . Ze spolupůsobení se
však dávno stala dom inance. Už neexis
tuje žádná po litika bez stran. Hlavně ale
se žádná po litika neděje proti stranám,
nýbrž jenom mezi stranam i. Ony rozho
dují o všem a kontrolují tém ěř všechno,
zatím co je nekontroluje nikdo. Jejich ne
om alenost a „sam oobslužná" m entalita
ve věci financí se pro je vila v mnohých
skandálech, nedávno např. v Hamburku
a Sársku. Občan nabývá dojmu, že stra
nám nejde ani tak o blaho společnosti,

ale spíše jen o uchování vlastní moci.
Pozvolna a tém ěř nepozorovaně se z po
litických stran stala v Německu šestá
státotvorná moc - vedle spolkového par
lamentu, spolkové rady (zem ského se
nátu), ústavního soudu, vlády a presi
denta - o které není v ústavě řeč.
President má pravdu, lidé politikům
nedůvěřují. Možná, že jeho kritika p ři
chází ještě včas. V posledních zemských
volbách v Německu se čím dál výrazněji
voliči k velkým, tradičním stranám obra
celi zády. Buď dali své hlasy oiutsiderům
a extrem istům , nebo k volbám vůbec
nešli. (Nejinak je tomu ve Francii). Po
poslední stávce veřejných zaměstnanců,
kterou nakonec předáci odborů odvolali
proti vůli členstva, které toužilo po ještě
fantastičtějším soustu, taky odboráři sbí
rají trochu bezradně střepy a zpytují
svědomí. Konečně, dánské referendum
sm ěřuje stejným směrem : proti ano
nymní moci establishm entů, jak ve
vlastní zem i tak mimo ni. Neohrožuje toto
obecné znechucení sam otné základy de
mokracie?
Zase jednou někdo nahlas řekl to, co
si někteří dávno m ysleli a mnozí nevy
sloveně tušili. Jenže jak na to? Presiden
tovy názory, form ulované v interview se
dvěma novináři vyšlé mezitím knižné,
jsou obsáhlou kritikou, méně návodem
jak dál. Že by se podařilo přim ět strany
k tomu, aby svoji neoprávněně velkou
moc dobrovolně om ezili, je těžko před
stavitelné. President naštěstí není sám,
za ním je velká většina občanů, tedy
voličů. Něco budou muset politici udělat,
byť neradi.
Co třebas uvažovat o poměrném vo
lebním systému pro Německo, který se
nedávno tak výrazně osvědčil ve Velké
B ritánii a po kterém volaly hlasy předví

davých v Československu před volbam i
a ještě výrazněji teď po nich. Dost možná,
že Britové a A m eričani mohou vyjm eno
vat i řadu nevýhod tohoto systému. Kaž
dopádně, nějaké řešení problém u nutno
hledat.
Sám vidím vedle tohoto problém u ještě
jeden. Je jím rozpor mezi stoupající slo
žitostí, chcete-li racionalitou, chodu spo
lečnosti a trvající, neměnnou em ociona
litou člověka-voliče při rozhodování.
A máme tu problém m anipulovatelnosti.
Záleží jen na tom, zda m anipulátor, který
se vždycky najde, zahraje na tu správnou
em ocionální strunu a má-li sám charism a
a pak novináře na své straně. V tu ránu
má voličů dost a dost.
V
přírodě to dotáhli dál teplokrevní,
schopní vním at bolest, než studenokrev
ní, kterým bolest moc neříká. I člověk,
coby člen přírody, patří k teplokrevným .
Coby „hom o po liticu s" musí zřejm ě ob
čas dostat bolestnou lekci, po které te
prve může poopravit své předchozí
m ylné rozhodnutí.

Chodíle-li po Praze s otevřenýma očima, najdete na cestě z Petřína na Pohořelec hold Jiřímu Loewymu, a zcela blízko nemocnice
fv. Alžběty Na Slupi vývěstní štít Společnosti Josefa Škvoreckého. Na snímku však jméno spisovatelovo moc čitelné není.

Maltézští rytíři
OTA ULČ, Binghamton
Učebnice m ezinárodního práva nás v kapitole o subjektech tohoto práva in fo rm u ji
o státech - útvarech s územím, obyvatelstvem a fungující vládou. Jenže m ezi tyto
subjekty je počítán i řád m altézských rytířů. Co to vlastně je za útvar, organizaci,
podnik?
S osm iclpou b ilou hvězdou řádu jse m se potkával v Pacifiku na hodně vzdálených
atolech, na dveřích špitálů a am bulanci. Tito rytířo vé vydatně vypom áhali i v M a
ďarsku, zápolícím se zvládnutím uprchlické vlny z Dederónie, krátce pře d je jím
rozpadem v pam átném roce 1989. Též se lze ale dočíst o spo je ni těchto dobrodinců
s gangstery, m eziná ro dn i m afii. Podívejm e se na tuto zajím avost.

Počátek nalézám e v 11. století. Iniciá
tory byli italští obchodníci, lodní pře
pravci z Am alfi, jižně od Neapole. V Je
ruzalém ě založili nem ocnici pro choré
a útulek pro chudé křesťanské poutníky.
Z toho vznikl náboženský řád, v r. 1113
uznaný papežskou bulou - tedy jakási
licence, provozní oprávnění. Nutnost ob
rany proti nájezdům loupících mohamedánských band ale přim ěla pacifické m ni
chy k m ilitariza ci a uzavření aliance
s rytíři tem pláři, s rytíři teutonským i,
usilujícím i o znovudobytí Svaté země.
Koncem 13. století po poslední bitvě
křižáků u Acre se řád stěhuje na Kypr
a odtud na ostrov Rhodos. Tam získali
suverenitu, kterou mají dodnes. Vyučili
se nám ořním u válčení, čtyřikrát znem ož
nili m uslim skou invazi ostrova, až tedy
v r. 1522 podlehli Sulejmanu Velkolepé
mu, dorazivším u s přesilou 250 lodi
a 200.000 mužů.
Bezprizorným se o nový domov posta
ral španělský císař Karel V. Do suverénní
držby jim dal ostrov Maltu. Na oplátku
mu museli dodávat každý rok jednoho
sokola (ptáka, nikoliv cvičence ovšem).
Rytíři zbudovali nem ocnici, knihovnu,
univerzitu i vlastní námořní flotilu. Roz
šířili se po Evropě, kde nebyli vždy vítáni.
V B ritán ii je pronásledoval král Jindřich
VIII., ve Francii je rozkulačili revolucio
náři. Nejrazantněji proti nim zasáhl Na
poleon, rozkacen, že ho řád odmítl udělat
svou nejvyšší hlavou, udělit titul Grand
Master. V r. 1798, tedy po víc než dvou
a půl století, m useli rytířovi z M alty pryč.
Z am ířili tam, kam se zpravidla prchá,

čanů je mezi nimi víc než tisíc, řady jim
krášlí Lee lacocca, energický kapitalis
tický m anažer p a r excellence (t.č. u au
tom obilky C hrysler s ročním platem ně
kolika
m iliónů
dolarů),
generál
A lexander Haigh, bývalý velitel NATO,
poté Reaganův první m inistr zahranič
ních věcí, též W illiam Casey, bývalý šéf
CIA.
Jako Grand M aster v pořadí již sedm
desátý osm ý řádu čtvrt století předsedal
Ital Angelo de M ojana di Cologna. Po jeho
totiž do Ruska, kde jim azyl poskytl car
sm rti v r. 1988, 36 kurfiřtů za jeho ná
Pavel I. (jehož si ale ve vší vděčnosti za
stupce zvo lilo Skota jm énem Andrew
Grand Mastera zvolili).
Bertie, bývalého učitele jazyků a prvního
Rytíři na půdě svaté Rusi dlouho nerodáka britských ostrovů od r. 1277. Zví
setrvali. Již koncem dvacátých let m inu
tězil nad konkurentem s pozoruhodným
lého století se stěhují do teplejších ev
titulem GRAND PRIOR OF BOHEMIA.
ropských krajů. Ostrov již nevyhledávali
„P rio r" zřejm ě ve sm yslu „p ře v o r", niko
a raději zvolili adresu v Římě, kde bydlí
liv obchodní domy či dokonce značka
dodnes. Palazzo Malta, renesanční bu
piva, kterou jsem servíroval hostům
dova, je na Via Condotti č. 68, pár kroků
v době svého číšničení u Vašaty na Man
od nóbl obchodů jako například Gucci.
hattanu.
Rytířům též patří V illa M agistrale na
Kdo v tomto našem věku, kdy se ve
Aventinské hoře či kopci, s hezkým po
směs kašle na form u a styl, se může
hledem na Svatopetrské náměstí ve Va
zajím at o členství - rytířství?
tikánu.
Nejvíc by se měli zajím at finančně
V
den sv. Jana, národního svátku to
zdatní m ilovníci lidstva. Určitě se zajím ají
hoto neexistujícího národa, se koná vel
někteří m ilovníci tradice, excentrici, sno
kolepá recepce. Budete-li mít značné
bové, též oportunisté, je jich ž počínáni
štěstí, cere m on iář vás zavede do komnat,
zajím á policii víc než jedné země.
potažených zeleným damaškem.
Řádu do zelí šlapou i im itátoři. V USA
fiád udržuje diplom atické vztahy s 50
v bouřlivém roce 1968 vznikli tzv. Maltéz
zem ěm i: Itálie, Španělsko, Portugalsko,
ští rytíři ekum eničtí - tedy nikoliv jen
Rakousko, hodné států jihoam erických
katolíci a dokonce ani ne nutně křesťané.
i afrických. V poslední době p řije li ambaV New Yorku jim velí elegantní gentleman
sadoři z mohamedánského Maroka
s šedivějícím i skráněmi, krátkým knírkem
a buddhistického Thajska.
a dlouhým jm énem Princ Robert Michael
Řád razí peníze, tiskne známky, vy
Nicholas George Bassaraba von Brancodává registrační čísla autom obilů a ces
van. Adresa hlavního stanu rytířstva je
tovní pasy (červené, diplom atické).
116 Central Park South čili přesně v mís
Róby, kokardy, opeřené klobouky. Ry
tech, kde M iloš Forman má jednu ze
tíři jsou někdy charakterizováni jako ten
svých rezidencí.
nejexkluzivější klub na světě - kde prý
V New York Times (z 17. února 1974)
jinde se dá jen tak zvednout telefon
a popovídat si s papežem?
Jejich oficiální dějepisec Cyril Tumanov (Rus, který se teď píše Toumanoff,
profesor em eritus prestižní univerzity
G eorgetown ve Washingtonu) uvádí, že
jen 42 procent členů pochází z aristokra
tických rodin. Jenže zbytek nemusí trpět
jsme četl zprávu o přijím ání nových zá
pocitem méněcennosti, neboť přijetím do
jemců. Dělo se tak v protestanském kos
řádu se všichni autom aticky stávají matele (First Presbyterián Church) na Páté
jetníky m odré krve. Stanou se z nich
Avenue. Hlavnímu princovi asistoval
princové, baroni, rytíři. Pět set je Rytířů
markýz de Herm ossila a princ ChimčiaSpravedlnosti, Poslušnosti a M agistra!
vili, což zni dost gruzínsky. Kandidáti
G r a c e - „úctu si vyžadující ušlechtilosti"
poklekli, četli dlouhou přísahu, následo
- něco v tom smyslu. V komplikované
valo poklepání mečem na rameno, p ři
hiera rch ii
nom enklaturních šlechticů
píchnutí maltézského kříže na hruď
jsem nehloubal.
a lehké políbení na obé tváře.
Všeho všudy na světě je deset tisíc
Takto poctěn byl ruský aristokrat Oleg
těchto rytířů a dam, plnokrevných, plnoBorisov-M orosov, příslušník pravoslavné
tučných, a půl m iliónů podpůrců, dobro
církve, a dva chirurgové, Leonard Linkow
volníků, brigádníků. Těch je nejvíc ve
a G erarld Acker, oba z Long Islandu a oba
Francii.
židé. S ohledem na je jich mojžíšské pře
Rytíři se stali diplom até, generálové,
svědčení slova přísahy věrné sloužit
preláti, laureáti Nobelovy ceny. A m eri

historie
i současnost

K ristovi byla vypuštěna.
Grand M aster v Římě tuto s nekatolíky
se bratřící odnož neuznával. Ke zm ěně
došlo teprve s nástupem ekum enicky
orientovaného polského papeže.
Neuznáváno ale zůstává 22 skupin ne
oprávněných im itátorů. Využívají příliš
dlouhého oficiálního titulu M altézanů
(SUVERÉNNÍ VOJENSKÝ NEMOCNIČNÍ
ŘÁD SVATÉHO JANA Z JERUZALÉMA,
RHODOSU A MALTY), všelija k ho zkra
cují a tak šálí. Zájem ci pak za podvodnou
im itaci platí i 25.000 dolarů.
Otázka: Proč by někdo byl ochoten tolik
platit?
Odpověď: Někdo se dá pom ýlit, jiného
uhrane vystavený „d iplo m atický pas,“
s nímž se lze vetřít do jinak uzavřených
kruhů, dostat se na recepce, zařídit si
výhodné bezcelní nákupy.
„Jsm e křižáky dvacátého století," cha
rakterizuje m onsignor Antonio Jannone,
tiskový mluvčí v fiím ě. Účel řádu je vy
já dře n slovy FILANTROPIE, NÁBOŽEN
STVÍ, CEREMONIÁL. Zdaleka nejvíc pře
vládá činnost filantropická, pořád - pořád
víc - je co dělat. Newyorští rytíři ve
Form anově sousedství například za čtyři
hodiny mezi sebou vybra li půl m ilionu
dolarů k výpom oci obětím zem ětřesení
někde daleko v cizině.
Důraz je na pomoc m alom ocným , pře
stárlým a uprchlíkům . Dodávky léků, am 
bulancí, správa o vydržování nem ocnic,
klin ik a leprosálií. Spravují špitály nejen
v Bejrutu, ale i v Los Angeles, kde se
m ladé gangy vraždí rovněž pravidelně.
Když Grand M aster v roce 1988 um řel,
Fidél Castro vyhlásil na Kubě tři dny
o ficiálního smutku. Proč to asi tento tak
zarp utilý m arxista-leninista dělal?
Jedním z popudů mu zřejm ě byl rytíř
M uro Casagrandi, chargé ď a ffa ire s na
vyslanectví řádu v Havaně. Vůbec to totiž
nebyl agent CIA, jak se o něm všeobecně
předpokládalo, ale zručně vyzvídal pro
Castra, pro socialism us.
Do řad rytířstva pro nikly shady characters čili podivné, podezřelé typy. Příkla
dem nám poslouží vzdálená Austrálie,
čerpám , kuchám z novin Sydney M orning
H erald (z 3. srpna 1985). A ustralský ob
čan se slovanským jm énem Ivan M arkovics se v USA prezentoval jako maltský
velvyslanec, 866 United Nations Plaza,
New York, noblesní adresa s horentní
činží. Vládní zpráva předložená a u stra l
skému parlam entu ho charakterizovala
jako podvodníka (confidence trickster)
s příliš úzkými styky s význam ným i am e
rickým i gangstery. Za partnera měl „cara
zlo činu " jm énem Richard G abrieli Reilly,
jehož životní dráhu ukončilo rozstřílení
v jeho sportovním autom obilu značky
Maserati.
Rytířem se stal i Perce Galea, manažér
nejproslulejšího ilegálního kasina v Syd
ney, znám jako zločinec a též jako štědrý
podpůrce katolické církce. Fotografovat
se s ním nechal ja k vděčný kardinál, tak
bývalý m inisterský předseda. „Jedna je p
tiška mi řekla, že povýšení mezi rytíře mi
bude propustkou do nebe. Jenže někteří

mí partneři předpokládají, že tam moc
svých starých přátel nepotkám ," sebe
kriticky se Galea vyhodnotil.
V ýchodoevropská konexe se košatí:
M arkovicsův kam arád Bela Czidei, za
tčen na svých plantážích m ariuhány
v Northern T erritories, australském tro 
pickém severu. Když mu nasazovali kle
peta, protestoval s odkazem na svou
údajnou diplom atickou im unitu - on byl
totiž také rytíř. „S ir B ela", tak byl zapsán
u am erické policie. U soudu se mu přišlo
na další techtle m echtle: vypůjčoval si
větší částky peněz od Jim m y „The Wease l'' (lasička) Frantianny, profesionál
ního zabíječe, likvidátora ve službách
am erické mafie.
Jim m y Lasička se posléze dom luvil
s FBI, že jim ledacos řekne a oni za
odm ěnu ho nebudou obtěžovat kvůli již
spáchaným vraždám - běžná to am erická
justiční praxe. Dotyčný se natolik rozpo
vídal, že z toho vznikla kniha )(Ovid
Dem aris, The Last M afioso) plná zajím a
vostí. Jak například rytíř M arkovics zaří

d il, že rytířem se stal i Frank Sinatra:
v hedvábné róbě nachové barvy s bílým
m altézským křížem, zlatým i m edailem i
na rudé stužce kolem krku předal Sinatrovi jm enování na pergam enu zlatým i
písmeny, též rudou, hedvábím potaženou
krabici se zlatým i m edailem i, rudou vla j
kou s bílým m altézským křížem a d ip lo 
m atický pas téže barvy s tým ž křížem.
Dokument v Evropě velm i považovaný.
Lze tam kolem celníků projít s kradeným i
diam anty m iliónových hodnot.
S inatrovi měl k větší respectability vy
pomoci skutečný princ Bernhard, manžel
holandské královny Juliany. Jenže i on
měl dost másla na hlavě, částečnou zá

sluhou am erického superpodvodníka Ro
berta Vesco, jeho ctěného hosta v paláci,
defraudanta 200 m iliónů dolarů, s nim iž
zm izel do Kostariky, zem ě se zajím avým i
m akléřským i konexemi.
I
my Češi v tom dovedem e trochu
chodit: A ustralanka Suzi Lockyerová, se
znám ostm i v am erickém gansterském
podsvětí trvá na titulu LADY - DÁMA že
velkom ožná, poněvadž se provdala za
finančníka Normana G ranvilla Lewise,
rytíře řádu. A jeho partnerem v různých
byznysech, včetně nočních podniků Eden
a Harlem v M elbournu, byl a třeba dosud
je našinec M iroslav Šulc.
Za velvyslance se mající tento rytíř
předkládá vizitky s maltézským křížem,
aristokratickým titulem , jm énem a mnoha
zkratkam i: SIR MIROSLAV SULC Kt. Gr.
Cr. O.S.J. čilí K night G rand Com m ander
o l the O rder of the St.John o l Jerusalem
- Rytíř vrchní velitel řádu svátého Jana
Jeruzalém ského. Tedy důkaz, že my Češi
nejsm e takoví nekňubové, ve světě ne
prorazivší.

Oko by se ale m ělo nejspíš zam houřit
nad páchaným i m afiánským i hříšky. Maltézšti rytíři, nejmenší to subjekt m eziná
rodního práva, fungují jako jeden z největších soukrom ých zdrojů na světě,
pom áhající potřebným. Poskytují pomoc,
kde zasáhla katastrofa ať už přírodní či
politická. Pom áhali-li východním Něm
cům v Maďarsku, třeba bude i příležitost
se s nim i seznám it v Československu, až
dojde k uprchlickém u náporu z rozpada
jícího se Sovětského svazu.
Třeba přijede i Frank Sinatra trošku
zazpívat.
Pokud by se ale dostavil i Sir M iroslav,
na toho tedy pozor.

P řek ro č svůj k ru h
P E T R A K R IS T E N O V Á

Slunce udeřilo o vzduch
a stromy se polekaně rozetřásly
To ticho znamenalo strach
ale potom jako by někdo promluvil
• jako by se ozval nějaký hlas:
Překroč svůj kruh.
Jenom jednou - jednou do ticha
Možná chtěl říct
O cizích slovech co žijí ve špatných tělech

0 dívkách co dusí svůj smích
a vzdychají nad smutnými básníky
O dívkách co vzdychají vzrušením
ale jejich vzdechy jsou slova naučená z filmu
Nebo chtěl říct něco o mužích
něco o mladých chlapcích
Nebo jen něco krásného a děsivého
co zní
Překroč svůj kruh.
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Takže p ře d Kolum bem b yl Le if E riks
son. Am eričané si však po trp í na staro
bylost, které tu m oc nemají. Některé
starší nálezy m ohou sam ozřejm ě být pa
dělky. Tak v roce 1898 byla v M innesotě
nalezena deska z šedivého pískovce, na
které je runový nápis, že v roce 1362
p řeplula A tlantik na lo di skupina osm i
Švédů a 22 Norů, aby pro zkou m ali nový
kontinent. P rošli A m erikou západním
sm ěrem, ale v M innesotě je p ře p a d li
Indiáni a p o b ili deset z nich. Ostatní
up rchli a vytesali nápis. Problém je , že
tento kámen na le zli v zem i p ři dobývání
pařezů dva švédští farm áři, O lof Ohman
a je ho syn Edward, a kámen tedy může
být dobře m íněným podvodem. Archeo
logové od začátku od m íta li pravost ná
pisu uznat. Farm ář Ohman se nakonec
u ra zil a kámen od té doby používal jako
schod u své sýpky.
Teprve v roce 1982 vydal profesor
lingvistiky z C ornell University Robert
H all knihu, kde podrobně rozebírá runový
nápis a tvrdl, že to, co bylo původně
považováno za chyby z neznalosti, jsou
ve skutečnosti autentická písm ena pou
žívaná ve 14. století.
Dále do m inulosti sahá další teorie.
Latinská legenda „Cesta svátého opata
B rendana" z devátého nebo desátého
stole tí popisuje, ja k svátý Brendan někdy
v šestém století vyjel z Irska v kožené
lo d i západním sm ěrem a doplul pra vdě
STANISLAV REINlS, Kanada
podobně na Bahamy, nebo podle jiných
odhadů k Svatému Augustinu na Floridě.
V
tomto roce 1992 v říjnu uplyne pět Ve stejných místech o deset stole tí poz
d ě ji hled al Juan Ponce de León pram en
set let od objevení Am eriky Kryštofem
věčného m ládl.
Kolum bem . Vypadalo to zpočátku na oNěkteří historikové považují tento p ří
brovité oslavy, ale asi tak velké nebudou.
běh za zcela sm yšlený, ale jin í v něm vidí
Indiáni protestovali, protože říkali, že oni
odraz faktu, že irš tí nám ořnici zna li vý
o b je v ili Am eriku už dávno a že příchod
chodní pobřeží severní A m eriky dlouho
Kolum ba p ro ně znam enal genocidu. Čer
pře d Kolumbem. A nglický nám ořník Tinoši tvrdí, že p ro ně byla Am erika nedo
m othy Severin si v roce 1977 vyrob il loď
brovolnou vlastí, kde s i je jic h předkové
z hovězích kůží podle starých popisů
u ž ili své a že není tedy co oslavovat.
a doplul s n i z Irska na Nový Foundland.
A vůbec, řík a jí znalci, kdo vlastně ob je vil
Loď se jm enovala Brendan. Z toho se
A m eriku?
celkem spolehlivě dá usoudit, že Atlantik
Tak má Kolum bus opět smůlu, jako
m ohl přeplout nejen svátý Brendan, ale
m ockrát, když b yl je ště živ. A ni jeho
m noho lo dí mnoha národů.
kontinent se nejm enuje po něm, ale po
V
roce 1976 našel potápěč v Guananěkom zcela jiném .
bara Bay asi 25 km od Rio de Janeira
Kdo tedy vlastně ob je vil Am eriku?
dvě amfory, ja ké používali Římané k p ře 
Kandidátů je mnoho, a vezm em e je
pravě oleje. Protože mu brazilská vláda
popořadě. Jedním z nich je legendární
Viking Leif Eriksson, který dávno před
am fory zabavila, odm ítl říci, kde je nalezl.
Kolum bem ob je vil zem i „ve lice úrodnou,
Po něm však v roce 1982 našel v Guanadokonce tam zraje vino, podle kterého
bara Bay am erický archeolog, speciali
nazval tuto zem i Vinland." Tak pra ví
zovaný na podm ořské výzkumy, Robert
nápis na mapě, která byla nalezena
Marx, stovky úlom ků keram iky a asi 200
v roce 1957 obchodníkem se vzácným i
hrd el od am for. Specialistka na klasickou
kniham i Laurencem Wittenem z New Hakulturu Elizabeth W illová z University of
ven v Connecticutu. Je to mapa celého
Massachusetts dokonce zjistila, že am 
světa, ja k byl znám kolem roku 1440,
fory byly vyrobeny v řím ském městě
a „V inlanda Insula" je v ní jasně zakres
Kuassu, ležícím na dnešním pobřeží M a
lena tam, kde na dnešních mapách vi
roka. M arx pak sonarem nalezl v bahně
díme severní Am eriku. Tvrdl se, že mapu
zálivu zbytky dřevěné řím ské lodi.
Do je ho archeologického průzkum u
n a kre slil švýcarský mnich. Dlouho byla
však zasáhla španělská a portugalská
považována za padělek z dvacátého sto
vláda a obvinily M arxe, že je agentem
letí, ale specializovaná rentgenová ana
italské vlády, která si tak chce zajistit
lýza, kterou v roce 1985 p ro ve d li vědci
objev již n í Am eriky. Podle Portugalců byl
z U niversity of C alifornia v Davisu, uká
prvním Evropanem na brazilské půdě
zala, že mapa skutečně pochází z patnác
Pedro Aívars Cabral v roce 1500, podle
tého století.

vlastně
objevil
Ameriku?

Španělů to byl někdo jin ý, Vicente Yanez
Pinzón, také v roce 1500. Tento spor m ezi
Španěly a Portugalci již trvá léta, a teď
by se jim do ně j p řip le tli nějací obchod
níci s olejem z třetího století, kterým
ztroskotala loď se zbožím na pobřeží
B razílie a už se nikdy nedostali zpátky.
Je stli vůbec na té lo di je ště byli, když se
dopotácela k brazilském u pobřeží.

Stopy, nalezené v blízkosti Glen Rose v Te
xasu, byly ve třicátých letech považovány
za stopy lidské, ale paleontologové zjistili,
že patří dinosaurům.

Úlomek japonské keramiky, která byla na
lezena na pacifickém pobřeží Equadoru
v blízkosti vesnice Valdivía. vlevo je úlomek
keramiky z Japonska asi 2.500 let př. n. /.,
vpravo je úlomek z Valdivie.

historie
Římské amfory, pocházející z obchodní lodi,
která ztroskotala v blízkosti Rio de Janeira
ve třetím století našeho letopočtu.

V našem století se našly stovky, možná
tisíce řím ských m in ci na různých místech
USA, ve W isconsinu, v Alabam ě, v Se
verní Karolíně. M ohly by být důkazem
evropské přítom n osti na am erickém kon
tinentě, ale není to tak jisté . Skeptici tvrdl,
že tyto nálezy se opakovaně a pra vid eln ě
objevovaly po p rv h l i druhé světové vál
ce, kdy se z Evropy vrace li am e ričtí
vyslo užilci se suvenýry z Itálie.
A je ště p ře d řím ským i obchodníky to
b y li židovští uprchlíci, kte ří utíkali pře d
b ru tá ln í řím skou okupací Palestiny.
V roce 1894 u v e ře jn il m už jm énem Cyrus
Thomas zprávu o nálezu devíti koster na
indiánském p o h ře b išti v blízko sti Bat
Creek ve státě Tennessee. Dvě kostry
byly nalezeny stranou od ostatních,
a u nich ležela kam enná tabulka s devíti
písm eny. Thomas s i m yslel, že to je nápis
v C herokeeské abecedě. Teprve v roce
1950 archeolog Joseph M ahan rozpo
znal, že písm ena pocházejí ze staré kanaanské abecedy. Znalec sem itských ja 
zyků Cyrus G ordon p o tvrd il M ahanovo
pozorování, zjistil, že jd e o hebrejský
diale kt z prvního stole tí po K ristu, a p ře 
lo ž il je j ja ko „Hvězda (nebo kometa)
Ž id ů ". D om níval se, že jedna z koštér
p a třila vůdci židovských uprchlíků. Isoto
pový test na uhlík C 14 potvrdil, že kostry
byly pohřbeny někdy v prvním nebo dru
hém století.
To stále je ště ne ni ten pravý začátek.
V roce 1956 na le zl m ladý ekvadorský
obchodník E m ilio Estrada u vesnice Valdivia pre h isto rické sm etiště, a v něm
36.000 úlom ků keram iky. Analýzy ukáza
ly, že úlom ky jso u 4.000 až 4.500 le t staré,
a po do ba jí se ja k vejce vejci japonské
keram ice z období Jom on ze stejné doby.
Ozdoby, ucha, a další detaily jso u stejné.

Plánujete
návrat domů?
EVA RHEINWALDOVÁ, Praha

rady veskrze
praktické

Loď svátého Brendanci, který zdánlivě
v šestém století n.l. navštívil zemi na západ
od Kanárských ostrovů, patrně Floridu
(podle rukopisu z 10. století).

Estrada předpokládá, že ja p o n ští ryb á ři
v té době pře p lo u va li Pacifik, p řiv á ž e li
nebo vyráběli keram iku, a možná se
po kou šeli i o kolonizaci.
Před tím, snad asi p ře d dvaceti tisíci
lety, „o b je v ili" Am eriku p ře d ci dnešních
Indiánů a Eskymáků. B y li opravdu prvni?
Vedou se o to spory.
Jedna skupina nálezů je pozoruhodná,
a kreacionisté, lidé věřící v doslovnou
správnost biblického popisu stvo ře n i svě
ta, je berou ja ko důkazy nesprávnosti
vývojové teorie. V Glen Rose v Texasu,
ve skále staré 100 m ilión ů let, byly nale
zeny stopy dinosaurů a vedle nich stopy,
po do ba jící se lidským . Podobné stopy
byly nalezeny i jinde , a kupř. v Berea,
Kentucky, jso u 250 m ilión ů let staré. Wilbur Burroughs, m lstn l profesor geologie,
je p řis o u d il tvoru, kterého nazval Phenanthropus mirabilis. Tyto stopy však
nejsou lidské, p a tři opravdu oněm dino
saurům . To už by bylo přece je no m moc.
Chudák Kolum bus se nám však v této
sm ěsici ja k s i ztrácí. A sla vit ne ni co.

Pískovcová deska, nalezená v roce 1898
švédským emigrantem Olofem Ohmanem
a jeho synem Edwardem na jejich jarm ě
u Kensingtinu v Minnesotě. Runový nápis
popisuje výpravu osmi Švédů a dvaceti dvou
Noru roku 1362 napříč Amerikou až do
dnešní Minnesoty.

Doma je doma a tak stále častěji dostá
vám dotazy od svých přátel, jak to tady chodí
a ja k se to dělá, když se chce našinec vrátit.
A tak abych to nemusela stále znovu a znovu
psát jednotlivě, rozhodla jsem se sepsat pár
rad a vypsat své zkušenosti s reemigrací, jak
se tento proces úředně jmenuje.
Možná, že vás příjemně překvapí, že
v ČSFR můžete být penzistou či penzistkou
už v mladém věku, kdy byste se, např.
v US A, muselije ště pěkných pár let harcovat
denně po přecpaných dálnicích do práce.
Možná, že to dělá dobře egu workaholiků,
ale penze nemusí znamenat nečinnost. Je
pouze časem, kdy člověk může povýšit .•své
hobby na práci. Práci, kterou dělá rád,
protože nemusí, když nechce.
Penzi dostanete, pokud máte trvalý pobyt
v ČSFR, odpracováno 10 let zde a 15 let
mimo republiku. Tedy dohromady vám to
musí dát 25 let. K tomu stačí předložit údaje
sociál security anebo doklady ze zaměst
nání.
Jestliže jste byli tzv. na volně noze, jako
já, je dobré, když najdete v truhle, kam
schováváte suvenýry, staré smlouvy. Těmi
dokážete, že vám byla strhávána daň. Nebo
je dobré mít potvrzení, že jste si platili v té
době penzi. Ti pořádnější možná mají i ta

kovéto doklady schovány. Bez toho jste totiž
ztraceni, protože všechny smlouvy a zá
znamy o vaší bohulibé činnosti byly bud
z nedostatku místa vyhozeny nebo shnity,
jak mě řekli na Pragokoncertu, v televizi
a u kulturních organizací, pro které jsem
pracovala. Ve sklepích je prý vlhko a místa
je málo.
Daňový úřad posuzuje každý případ indi
viduálně, podle vyhlášek a zákonů, které se
stále mění a proto je dobré, na nikoho nedat,
předložit své dokumenty a nechat se překva
pit, co vám započítají a co ne. Důležité je,
aby zaměstnání nebylo přerušeno.
Občas uzná daňový úřad svědectví něko
ho, kdo s vámi pracoval. Jde o to být vytrvalý
a nedat se zastrašit. Při obíhání těchto míst
poznáte Prahu a když vyhrabou někde kar
totéku s vaším jménem, je to hřejivý pocit,
že přece ještě máte kořeny v této zemi.
Adresa Úřadu důchodového zabezpečení
je v Praze 5, Křižíkova 25, telefon 541141.
Tam se můžete obrátit pro vysvětlení sami,
ale musíte si zažádat na Obecním úřadě
svého bydliště. Tam vám vydají formuláře,
které vyplníte, doložíte doklady a oni to pak
s doporučením podstoupí tomuto úřadu.
Tváří se přitom tajuplně, jakoby šlo o velké
tajemství, i když onen úřad vám i na telefonu

poskytne ochotně informace o vašich prá
vech a prozradí formulky zákonů, podle
kterých se řídí.
Proč tato objížďka přes obecní úřady
nevím, ale tak to tu chodí, a člověk se s tím
musí smířit. Snad, aby nebyla nezaměstna
nost. Panuje tu systém pohádky o Slepičce
a kohoutkovi. Na úřadech vám vyřídí vaši
žádost pouze, když donesete papírek. Ten
ovšem vám dají jen když přinesete papírky
odjinud třeba vedle z baráku - ale počkal
si musíte na vydání měsíc. Tyto papírky se
opět získají na základě jiných papírků.
Všechny musí být většinou opatřené kolky
a nejlépe kulatými razítky. Proč právě tyto
jsou ve větší vážnosti než ty hranaté, se mi
nepodařilo ještě zjistit. Když přicházíte ze
zámoří, je pro vás tak jako tak systém mnoha
papírků, kolků, razítek a ručního opisování
až 5 x
nepochopitelně směšný nebo vás
rozzuří svou, pro vás nepochopitelnou logi
kou. Mnohdy jsem byla odmítnuta po něko
likahodinovém čekáni v ošklivých chodbách
před dveřmi úřadů, protože mi onu kouzelné
razítko chybělo anebo některý z těch papír
ků. Úřad je úřad a tak se raději vždy ujistěte,
jestli máte vše, co zdejší šimlové vyžadují.
No, nešť, kvůli úřadům se nevracíte. Víte,
že tam to vyřídíte jednou provždy a pak se
můžete do smrti utápět v krásách rodné země
nebo v pivě.
Další rada: Nedejte se odbýt. Na úřadech
zde sedí mnohdy lidé, kterým se říká staré
struktury. Nepřejí vám návrat domů a jsou
roztrpčeni výhledem, že musí dříve nebo
později odejít nejen ze slávy, ale z teplých
místeček. Ti zřejmě sabotuji plynulý chod
a nejsou ani trochu zdvořilí. Někdy jde
ovšem o pouhou ignoraci personálu, který
má potíže s novotami. To se stalo, například,
mým přátelům, kterým opakovaně na úřadě
slečny říkaly, že na penzi nemají nárok, že
se musí vzdát cizího občanství a podobné
nesmysly. Až, když začali jednat trochu
asertivněji, (svůj způsob asertivity si zvolte
sami) odvolali se na informace z hlavního
úřadu, pak teprve jakási vedoucí, zatím co
se ona informátorka nenápadně vytratila,
přiznala, že prý mají moc novot, pořád
nějaké schůze a že jsou z toho jeleni - tedy
spíše laně. Mnoho úředních šimlů neví, že
se dá říct: „nevím, zeptám se, podívám se
a po nových informacích budu pátrat". Jed
nají ještě postaru, kde v obchodech říkali
,,nemáme", když byli líni probrat se ze
spánku a zboží vám přinést. Tak i na úřadech
říkají „Nejde to", když jsou líní prohrábnout
se ve svých papírech. Jde tedy o to nevzdat
se a přesvědčit je, že to jde. Někdy je k tomu
zapotřebí nějaký malý dárek. To je ještě
stále všude nejlepší prostředek motivace
k tvořivému myšlení a rychlosti. Rada: před
návratem si vezměte kurs asertivity. Kur
sovné se vám mnohonásobně vrátí na ušet
řeném čase a penězích.
Muži mají nárok na penzi v 60 letech
a ženy v 57 letech. Za každé dítě si mohou
odečíst jeden rok. Dostáváte-li penzi z cizi
ny, krátí se česká či slovenská penze. Po
dovršeni 65 let máte nárok na starobní
poměrný důchod, který také závisí na tom,
jestli zde máte odpracováno alespoň 10 let.
Jako penzisti máte nárok na různé slevy.

to ohlásit na celnici, kde vám poradí, co
s tím. Vezete-lipak něco z těchto věci opravit
za hranice, musíte m ít povoleni celnice a slo
žit kauci. Zdá se to byrokratické, ale před
chází se tím šmelení.
Podle mých zkušenosti se nevyplatí vozit
žádnou elektroniku, protože se zde všechno
STĚH UJETE S E D OM Ů ?
dostane. Zboží koupené v cizině se zde
většinou neopravuje a jsou s tím jen potíže,
O trvalý pobyt v ČSFR si můžete zažádat
protože proud je zde nejen silný, ale jaksi
na čs. velvyslanectví ve své zemi a nebo přímo
kolísavý, citlivý nu různé šoky, jako bouřky
na referátu pasů a viz v místě svého bydliště.
a pod. a tak mám všechno věčně rozbité.
To je rychlejší a levnější způsob.
„Asi bylo přepětí, někde uhodilo, dostalo to
šok ze sítě", vysvětlují odbornici. Telefony
a záznamníky musí být uzpůsobeny zdejšímu
systému, jinak se nesmějí používat. Uzpůso
bení, pokud lze provést, je drahé a pokuta,
Žijete daleko ve světě, lovíte lední
pokud se na to vykašlete, ještě dražší. A tak
medvědy nebo aligátory, nebo
opět je lépe koupit vše zde.
žijete život pracujícího člověka
Auto, pokud je máte na seznamu, si
ve Valparaisu, Johannesburgu,
můžete koupit v Evropě a dovézt beze cla.
Darwinu, nebo Rabbit Falls
Je dobré, dál si na seznam vše, co myslíte,
uprostřed prérie?
že budete potřeboval. Když nedovezete, nic
se nestane. Jestliže ovšem na něco zapome
NAPIŠTE NÁM O SVÉM ŽIVOTĚ;
nete, mále smůlu. Připisovat se nesmi. Z á
JAK JSTE ZAČÍNALI;
kon je zákon. Já musela žádat o výjimku až
JAKÉ JE TO TEĎ.
na samém hradě.
Všude je něco zajímavého.
Aulo se zde vyplatí mít malé a málo
Víte, jak se připravuje svíčková
žeroucí. Nejlépe šlapací. Benzin je drahý
ze soba nebo z yaka?
a parkoviště v americkém slova smyslu se
vyskytuji poskrovnu, jakožto i garáže. Par
NAPIŠTE NÁM.
kuje se a garážuje v přeplněných ulicích,
někdy i na chodnících.
Zkusili jste někdy dělat bramborák
O
informace o tom co smíte a nesmíte
z yamu?
přivézt se v případě potíži opět obraťte na
NAPIŠTE NÁM.
nejvyšší místa, tedy na vedoucího celnice,
hlavní správu a pod. a nebo ještě lépe,
Jaká je dobrá česká hospoda
opatřete si vyhlášku. I zde, právě tak jako
ve Francii, Burkina Faso, Bolivii?
na jiných úřadech, jsou lidé, kteří mají
Potkali jste zajímavé Čechoslo
zastaralé informace, špatné nebo žádné a bu
váky na rovníku nebo u pólu?
dou vám tvrdit autoritativně bludy. Třeba
v tom bude i záměr návrat vám zošklivit.
NAPIŠTE NÁM.
Jen tak, ze závisti. I mne nedávno celník
tvrdil, že doba povolení přívozu věci je pouze
Co víte o slovenských misionářích
jeden rok. Oháněl se dokonce vyhláškou.
u kmene Frafra?
Bud starou a nebo j i nečetl Souhrnně vám
Nebo někde jinde?
tedy radím: při získávání jakýchkoli infor
NAPIŠTE NÁM.
maci lidi vyslechněte a pak si skepticky
řekněte: „Jen aby ... jen jestli ..." a jděte
si vyžádat „the second or the third opinion ",
a to od těch opravdu povolaných.
Předložíte rodný list, potvrzení o naluraliMáte-li nějaké specifické dotazy týkající
zaci, pas, 4 fotografie a potvrzení o bydlišti.
se návratu domů a života v Praze, který na
Musíte být u někoho přihlášeni anebo vlast
navrátilce čeká, pište na adresu: RE
D AKCE Z Á P A D U TO D AY k rukám E.
nit byt. U mladých lidí se požaduje příslib
R. Ráda se s vámi o své již dvouleté zkuše
práce. Staří uvedou, z čeho budou žít. Za
nosti podělím.
3 týdny dostanete něco jako občanský prů
kaz, tedy legitimaci trvalého pobytu. Tato
vás opravňuje ke všemu mimo voleb a vo
jenské povinnosti a bez toho se dá žit.
Dovézt si můžete beze cla všechno. Pouze
je třeba, abyste si vše řádně sepsali (i
šatstvo, boty, kolik kusů čeho) a tento
seznam po příjezdu předložili na celnici. Na
balíky a deklaraci pište: Stěhované věci. Já
psala „Vracím se domů “ a všechny balíky
mi byly doručeny přímo do bytu. Pošta se
mi zdála nejlevnějši, pokud člověk nestěhuje
nábytek anebo něco velikého. Svůj majetek
můžete posílat po dobu dvou let. Tyto věci,
a jedná se hlavně o auta, elektroniku a jiné
technické vynálezy, nesmíte prodat po dobu,
kterou vám celnice urči. Nejdelšíjsou 3 roky.
Jestliže se vám něco rozpadne dříve, jdete

Platíte méně v dopravních prostředcích,
dostanete zlevněné vstupenky na kulturní
podniky apod. Nemocenské pojištění je ( za
tím) zdarma.

Výzkum veřejného mínění
ČENĚK ADAMEC, Praha

první so ukro m ý
Mezi první soukrom é pivovary
v České republice patří i pivovar
Bernard v Humpolci. Pivo se zde
vaří od nepam ěti. Vznik panského
pivovaru se datuje do roku 1597.
Po druhé světové válce se stal
součástí Jihočeských státních pi
vovarů. Nevedl si v té době slavně.
V říjnu 1991 byl pivovar vydražen
a jeho m ajiteli se stali mladí pod
nikatelé Ing. Bernard, Ing. Vávra
a pan Sm ejkal. K je jich prvním
krokům pa třila změna výroby piva
a tak již koncem listopadu 91 bylo
z pivovaru distribuováno nové
pivo nové značky Bernard, uva
řené z pram enité vody z Česko
m oravské vrchoviny, které svojí
chutí a kvalitou si rychle získalo
oblibu v Čechách, M oravě i Slo
vensku. O Bernarda je zájem jak
ve Švédsku, Španělsku tak i v USA.
V ČR má na 800 odběratelů a jeho
značka začíná tvrdě dobývat další
trhy.
Noví m ajitelé se nespokojují s tím,
že svým zákazníkům nabízejí kva
litní pivo s charakteristickou hoř
kostí. Jejich snahou je, aby se pivo
BERNARD stalo uznávaným po
jm em . Tomuto cíli je podřízena
obchodní strategie. Krom ě piva
dostávají zákazníci od firm y rek
lamní m ateriál jako jsou plakáty,
účtenky, pivní tácky, vlajky, skle
nice,
slunečníky,
přibudou
i ubrusy a další předm ěty. Těm,
kteří mají zájem o opravdu dobrou
spolupráci nabízí pivovar BER
NARD pom oc při řešení technic
kých i případných dalších pro
blémů.
Jistě není neskrom né tvrdit, že
přechodem pivovaru v loňském
roce do soukrom ých rukou se za
čala psát jeho nová historie, a že
to bude historie hezčí než byla ta
v nedávné m inulosti.
-Š H -

Po druhé světové válce až do dnešní
doby byly u nás na scéně čtyři ústavy.
První vyvíjel intenzívní činnost asi od
poloviny roku 1946 do ledna 1948, tedy
v krátkém období dem okracie. Druhý
ústav historicky existoval od roku 1967
do počátku roku 1972, tedy zhruba v ob
dobí Pražského jara. Třetí ústav měl
nejdelší trvání necelých dvou desetiletí.
Doba jeho působení je charakterizována
jm énem Gustáva Husáka a dokum entem
Poučeni z krizového vývoje ve straně
a společnosti. Čtvrtý, dodnes působící,
byl zřízen v únoru 1990. V současné době
působí u nás i několik příbuzných insti
tuci.
Budu se věnovat jen prvním u ústavu,
který představoval v mém životě osudové
období. Byl jsem členem m alého kolek
tivu vedoucích pracovníků s odpověd
nosti za výzkum.
Ústav byl oddělením prvního odboru
m inisterstva inform ací. Snaha, konstituo
vat je j jako sam ostatný útvar při rychlém
spádu událostí, neměla úspěch. M in is
trem inform ací byl Václav Kopecký,
blízký přítel Klem enta G ottwalda, komu
nista stalinsky orientovaný. Avšak už sa
motná skutečnost, že pojal výzkum ve
řejného mínění do plánu činnosti svého
m inisterstva, je jistým svědectvím o jeho
tehdy kladném vztahu k tom uto oboru.
Tento jeho vztah je možno s odstupem
času posuzovat jinak než v oné době.
Projevoval se v osobních projevech, v in
tervie w poskytnutém týdeníku Kruh, a na
konec i ve vyslání dvou pracovníků
ústavu na třím ěsíční studijní pobyt v USA.
Bylo to v dohodě s R ockefellerovou na
dací. Postoj Kopeckého nebyl ojedinělý,
bylo možno jej konstatovat i u jiných
vedoucích pracovníků m inisterstva, na
příklad u V ladim íra Procházky, překlada
tele Steinbeckových Hroznů hněvu,
a také u Klem enta G ottwalda, když po
skytl interview měsíčníku Veřejné míně
ní. Radikální obrat nastal koncem roku
1947 a pak zejm éna v souvislosti s úno
rovým pučem. Lze dnes usuzovat, že
zm ěna v nazírání na výzkum veřejného
mínění
nastala
u
V.
Kopeckého
a v ústředním výboru KSČ v souvislosti
s odhodláním strany zm ocnit se neome
zené moci státu.
Vznik prvního ústavu měl spojitost
s domácím i zahraničním odbojem. Bě
hem druhé světové války jsem byl vojá
kem západní zahraniční arm ády a ve
Velké B ritánii jsem měl m ožnost studovat
metodiku práce Britského ústavu pro vý
zkum veřejného mínění (BIPO). Byl to
ústav tzv. Gallupova typu a představoval
typ kvantitativního výzkumu. Soupeřila
s ním organizace zvaná Mass Observation, orientovaná na kulturní antropologii
a na kvalitativní metodu zkoumání.
U zrodu ústavu stál spisovatel Josef

Kopta, který byl po válce jedním z ve
doucích pracovníků m inisterstva infor
mací.
Pracovníci m ěli čilý styk se západními
příbuzným i pracovišti a zúčastnili se tři
konferencí o veřejném míněni: ve Francii,
ve Velké B ritánii a ve Spojených státech.
P ublikovali v am erické revue Public Opinion Q uarterly a dále v International
Journal of O pinion and Attitude Re
search. O vážnosti, kterou ústav získal,
svědčí i to, že po pařížské konferenci
jsem byl zvolen místopředsedou Evrop
ského výboru veřejného mínění, předse
dou byl Am eričan Frederic W illiam s.

Francouz Jean Stoetzel, profesor Sorbony, věnoval ústavu pozornost ve své
knize Les sondages ď o p in io n publique
(1948). K jisté popularitě přispěl i překlad
G allupova průvodce po výzkumu veře j
ného mínění (Orbis 1948, překlad zadán
do tisku rok předtím).
Velká část šetření se týkala tém at ne
politických, řekli bychom dem oskopických. Příklad témat: čtenářské zájmy,
návštěvy kulturních podniků, vztah ob
čanů k m inulosti, k přírodě, populační
otázka, zločinnost, trest sm rti, problém y
jazyka a term in olo gie aj. Ekonomicky,
řekli bychom m arketingově, byl laděn
výzkum o n. p. Baťa, vyžádaný tímto
podnikem. Dále šetření názorů veřejnosti
i odborníků na téma ideálního osobního
autom obilu. Politiky se dotýkaly průzku
my: dva předvolební v roce 1946, názory
na počet politických stran, na dvouletku,
ohlas na rozhlasové projevy politicky
angažovaných osobností, názory na b ri
gády, poslech zahraničních rozhlasů za
války, postoj ke znárodnění prům yslu (tj.
k první etapě znárodnění).
Ústav byl zrušen v souvislosti s úno
rovým i událostm i v roce 1948 v době, kdy

Ivan Vídeň, dr. Čeněk Adamec, dr. George
Gallup (zleva) na konferenci ústavů pro
výzkum veřejného mínění. Anglie, Loxwood,
1947. Československý ústav nebyl členem
sítě Gallupovy organizace, ale udržoval s je 
jím i členy pracovní kontakty.

Josef Kopta už v m inisterstvu nepůsobil
a kdy byl v té době nahrazen ve funkci
šéfa prvniho odboru Petrem Konečným.
O kolnosti - popsal je am erický novinář
D. A. Schm idt ve své knize Anatom ie
satelita (1952) - naznačují, že ke zrušeni
ústavu došlo v souvislosti s obavou, že
ústav předpoví neúspěch komunistů ve
volbách v květnu 1948. Byly totiž pláno
vány tři předvolební průzkumy. Dotazníky
vztahující se k prvním u průzkumu, už
vyplněné, byly zabaveny. Jeden z odbor
ných pracovníků m usil ihned opustit pra
coviště, na všechny čekaly práce v ze-

mědélství a prům yslu i vyšetřovací vaz
ba.
V doslovu aspoň zmínka o dr. Jarom íře
Zapletalové, ředitelce druhého ústavu
působícího v době Pražského jara. Do
žívá se právě význam ného životního vý
ročí. Využívajíc své pedagogické a sta
tistické praxe, dovedla stm elit skupinu 22
pracovníků ve velm i výkonný útvar. Její
ústav přejal koncepci prvního ústavu,
zdokonalil ji v několika sm ěrech. Poprvé
v historii pravidelně přinášel výsledky
z celého státu. Byl v opakovaném kon
taktu s G. G allupem a J. Stoetzlem. Jedno

z tem aticky pozoruhodných šetření před
stavovalo aktivní účast na m ezinárodně,
ba světově koncipovaném výzkumu o lid
ských tužbách a obavách (H. C antril...
The Pattern of Human Concerns). Nelze
zamlčet, že dr. Zapletalová projevila
osobni statečnost, když odm ítla upo
slechnout příkazu nového vedení ČSAV,
aparátu KSČ a Výboru lidové kontroly,
propustit řadu svých spolupracovníků.
Ústav byl zrušen podobně jako jeho his
torický předchůdce. Dr. Zapletalové se
dostalo zadostiučiněni ze strany ČSAV až
v r. 1991.

Dvakrát o Dvořákovi
MICHAELA SWINKELSOVÁ, Belgie
Na začátku osmdesátých let vyšly
o tom to našem světovém skladateli v men
ším časovém rozpětí dvě knihy.
Náhoda? Posuďte sami.
V T o ro n tu napsal Josef Škvorecký
Scherzo capriccioso, vydali 68 Publishers
- a za pár let na to se v Praze objevila
knížka M iroslava Ivanova Novosvětská,
vydala Panorama, lektorovala dr. Hana
Hrzalová (!). Nemíním psát srovnávací
rozbor obou děl ani jin o u literární k ritiku .
T o už udělalo více povolanějších. V této
poznámce mi jde o něco jiného.
V Západu č. 2. vyšel velmi lyrický článek
paní Stanislavy Šlahorové s názvem Z á ři
jové odpoledne na Vysoké, kde píše o své
návštěvě vnučky A . Dvořáka, paní Věry
Johnové.
M usím se přiznat, že m i z té je jí ly rik y
bylo smutno a ještě smutněji z jejího
hrdého sdělení, ja k paní Johnovou těší, že
se je jí oblíbená knížka o dědečkovi, kterou
napsal M . Ivanov, dostane do rukou Am e
ričanů právě díky překladu paní Šlaho
rové...
Nevím, co paní Šlahorovou inspirovalo
k překladu. I kdyby nečetla Scherzo cap
riccioso, dovedu si jen těžko představit, co

recenze
bude asi Američany bavit na Ivanovových
sděleních typu: „...E m p ire State Building,
ležící na Páté avenue a 34. ulici, pochází
z roku 1931 a měří od paty po špičku
antény 448 m etrů... M á dvě veřejně p ří
stupná podlaží, zařízená ja ko rozhledny:
v 86. poschodí a v posledním 102, ve výši
381 metrů. Byli jsme tam s Honzou přede
včírem ..." nebo: ..... neskutečná, téměř
fantastická dvojice ncjvyšších mrakodrapů
toho času na s-větě. Vlastně ne, uvědomuji
si, že nedávno je překonal jeden chicagský
m rakodrap a převzal od nich světový p ri
m át... oficiálně se jim tu říká W orld Trade
Center - mají o osm poschodí víc, tedy 110

(ano, vy hlupáčkové, kteří neumíte počítat,
na téže stránce se vám zdůrazňuje, íe
102 + 8 = 110) a právě to poslední...se
rozkládá ve výši 411 metrů, takže tady
stojíte přibližně o 30 m výše než na Empire
SB (zase ty počty pro blbé), ta má ovšem
zase ale anténu, která dosahuje k obloze
o 37 metrů výš...“
Z toho by se člověk pomátl, ne? Tak co
je vyšší? Jak nesmírně důležité v knize
o hudebním skladateli, který žil v Americe,
když tyto budovy nota bene ještě vůbec
nestály!
O
několik desítek stránek dále: „D álnice
objíždí město Rockford, míříme stále na
západ za sluncem (autor to jisté nemyslel

Je to tedy knížka o D vořákovi a nebo
nepovedený, naivní průvodce po Americe?
Jistěže je to knížka o D vořákovi, autor
poctivě cituje z prostudovaných materiálů,
kterých je ale neskonale méně než prame
nů, ze kterých čerpá vědecky důkladnější
Josef Škvorecký, i když ten sám v úvodu
Scherza capricciosa praví: „Je to můj první
pokus o historicko-biografický román.
Není to vědecký životopis Antonína D vo
řáka, a využíval jsem proto poetické licence
metaforicky, to by mu u paní dr. Hrzalové
tam, kde historická skutečnost nevylučo
neprošlo)... nalevo ukazuje směrovka do
vala historickou možnost, a volně jsem
města Byron, už dříve jsem si všiml, že
také, bez udání pramene, citoval nebo
mnohá zdejší místa dostala jm éno podle
parafrázoval díla uvedená v seznamu na
evropských měst nebo významných lidí
konci k n ih y ..." Dále ze Škvoreckého cito 
(neuvěřitelné překvapující zjištění pro Ame
vat nebudu. Jeho kniha se prostě čte a čte.
ričany, ale i neameričany).
Doprovodné ilustrace jsou dobové, jeho
A ještě jeden skvost na závěr, i když by
příběh
vám bude připadat „skutečnější než
bylo ještě dlouho z čeho vybírat: „ ... U nás
pravda." J. Škvorecký nás neobtěžuje
v OSN máme obrovskou knihovnu a stu
vlastními triviálním i pocity při spatření
dovnu, nese jm éno tragicky zahynulého
m rakodrapu či po přečtení pochvalných
generálního tajemníka Daga Hammark ritik na Dvořáka v tehdejším tisku.
skjólda, kdybys něco potřeboval... Tam je
Zdá se mi neuvěřitelné, že by paní Věra
ovšem literatura jiného typu než ty asi
Johnová toto dílo neznala...
hledáš, hovořil přítel. Byl jsem už v kom 
Čtenář se jistě dozví i od Ivanova o D vo
plexu OSN s naším velvyslancem, nikdy
řákovi mnoho nových věcí. S mravenčí
v životě na ty chvíle nezapomenu..."
úsilovností a trpělivostí, ja k je jeho zvykem
(slzíme...)
a pracovní metodou literatury faktu, Iva
S mírným zájmem se také podívejme na nov pátrá a sděluje. Chybí mu však to
barevné ilustrační fotografie - s často na
podstatné: kritičnost k vlastním pocitům ,
ivním i popisky: „Socha Svobody, stojící na
které nemusí rezonovat se čtenářovými,
ostrově před vjezdem do newyorského pří
často dokonce až irritu jí. Neumí oddělit
stavu, vítala na podzim roku 1892 A n to 
zrno od plev, proto v celkovém dojm u
nína D vořáka."
převládá nuda. Je těžké psát „populární
Patetické rozhodnutí na začátku knihy,
knížku" o slavné osobnosti. Je také pravda,
kdy se na návštěvě skladatelovy vnučky
že Ivanov poctivě sesbíral a seřadil spoustu
v přívalu emocí náhle odhodlává: „Pojedu
inform ací o Dvořákově životě v Americe.
Zda ale jeho knihu dokáže dočíst Ame
tam !" Jak lehce se to tehdy rozhodovalo
ričan, o tom si
třeba jen na základě
o cestě do A m eriky... Někomu. Třeba
uvedených citací dovolím pochybovat.
tomu, kdo kromě knížek o Ž ižkovi, Požáru
Lze jen doufat, že paní Šlahorová má na
Národního divadla, Atentátu na ITeydripřeklad řádně uzavřenou smlouvu s někte
cha a dalších napsal také veledílo o Leni
rým americkým vydavatelstvím.
novi v Praze...

O dýme
v nás,
okolo nás,
po nás.
ANNA SLOVÁKOVÁ- VACKOVÁ,
Praha
ROZHOVOR S TOMÁŠOM VORLOM
V
ZADYMENEJ PRAŽSKEJ
KAVIARNI SLAVIE. ON (KURZÍVA)
A JA (OBYČAJNÁ).
Spomienka na sloni dobrú stokorunu.

rozhovor
Snáď ani nie rebel. Len iný. Zvláštny.
Zo šancam i vpřed. Lenže je tu brzda.
Skoro pád. Ekonom ická lesť.
Je přechodná doba, o rok to m óže b yt
i né.
Ešte m ůžu nastať situácie, ked' 1'udia
budú u m ie ra t na choleru, príde vojna,
hladom or, AIDS. Móže sa sta t čokoívek.
Bieda na ktorú si dnes sťažujem e je
relatívna.
A je tiež relatlvn e čo Fuďom pom áhá
a čo im škodí. D ůležité je asi to, aby každý
ro b il to čo clti, o čom je presvedčený, že
ostatným m óže pom óct. Pre mna je to,
zdá sa, nakrúcanie film ov.
Vláni bola celá Praha - obrazné poved a n é -z a d ý m e n á V a š ím film o m ... KOUŘ.
Čítal som že to bol vtedy po dvoch
am erických tre tl najnavštevovanejši film
v Prahe. H o vořil som i s niekofkým i
zám ořským i, zho dli sa na tom, že by
zaujím al i západného diváka, že je to vraj
úplné nový pohfad na náš sam etový prevrat.
Dalo by sa tiež povedať, že patří k bon
tonu Prahy, ísť - po Vašom prvom poviedkovom film e PRAŽSKÁ 5 - a j na tento
film . A tiež, že by ho nebolo m arné
p řib a lit niektorým hospodářským m inistrom pri rokovaniach v zahraničí...
PRAŽSKÁ 5 bola istým spósobom lokálna záležitost, asi p re inteiektuálov,
pre čast um eleckej Prahy.
KOUŘ - to je prlbe h všeoznam ujúci
a pre všetkých platný, prečo by naň
ne m oh li cho dit diváci i na Slovensku či
niekde inde vo svete. Keď sa správné
přeloží, móže tungovat v každej spoločnosti. M ohol by sa p o u ž it i ako inštruktážny lilm p re cudzincov, čo tu chcú
podnikat, či študovat. V skratke tu nájdu
niekofko prototypov, s ktorým i sa v ČSFR
zaručeno stretnú.
č o vás v živote asi najviac deform ovalo
a čo naopak form ovalo?
Stále ma form uje moja deform ácia
a deform uje ma m oja formácia.

Je vám m ožné m om entálne pomócť?
V akej situácii ste? Jeden z najzvláštnejších režisérov nakrúcajúcich český film.
Mne osobné nikto nepomóže. Kto chce
však po m óct československém u filmu,
tak nech pošle na adresu Tomáš Vorel,
B ránická 82, Praha 4, 10 m iiión ov korun.
Skór než boto dnes, naozaj pre d pár
rokm i, bola FAMU, školské film y . .. CHEMIKÁL, DÁREČEK, ING. Na naše pom ěry
pre Vás nezvyčajne hviezdna doba. Počas štúdia ste začínal nakrúcaf už spomínaný poviedkový film Pražská 5...
Na škole som m at štastie, že ma ne
cha li ro b it čo som chcel. Tiež som nikoho
zbytočne neprovokoval, sna žil som sa
n a u čit film ové řem eslo. A potom přišla
ta chvifa, že vplyvnl 1'udia na B arrandove
p o cítili, že začína fúka t iný vietor, ris k li
to - a vsad ili na „m ladého talentova
ného". Tak vznikol film Pražská 5. Ale
vietor, tak zosiinel, že dotyčných vpiyvných fu d i nakoniec odfúkol. Pražská
5 však zostala. Ako vidiet, bez náhody
a štastia by to nešlo. Bez toho nejde
usp ie t ani v kinem a to grafii ani v živote.
Ani nakrútiť - už tiež spomínaný
- druhý film ...
K ouř sa m at re a lizo va t vtedy ešte
v G ottwaldove. Začato ale organizovanie
petic. Keď sa to dozvěděl ria d ite í Gottw aldovského štúdia, scenár nášho film u
zjedol. Přišla revolúcia a my sme film
n a krú tili na Barrandove.
Doba je naozaj trošku iná, ale my
obyčajní, čo ako v profesii či živote ex
travagantní pre o kolitý svet, sme nemení.
Nenaučil ste sa pravděpodobně dobové
tance ani vy. Zažívame ich ale vždy.
Povedzme i teraz. Aký asi bude - či je
- V á š pohybový výrazový prvok. A ako si
ho vydnešníte Dnešný tanec - to počítačové disko,
som si bohužiař neosvojil. K počitačom
mám odpor už z doby robota E m ila...
Disko tiež neznášam. A tak v dnešnej
dobe p riiiš netancujem . Čakám, že sa
vráti op at starý dobrý viedenský valčík...
Vaše nápady je nesm ierne póvabná
mozaika toho v nás a okolo. Máte to
odžité. Tvorivo tiež odpracované. Chcelo

by to nielen slovný úspěch, dobré kritiky,
divácky ohlas - ale i cinkanie koruniek...
Aby ste stihol zachytit' túto dobu v sebe.
Mal by ste už mať vym yslenú nejakú
svojpom oc národa sebe a nám Nikto za nás nič neurobí, nikto nám
nepomůže, nem óžeme čakat na pom oc
zvonku, ale m usim e sa o b rá tit do svojho
vnútra, srdca - a tam n á js t pomoc. To je
posledně záchranné miesto, keď ani tam
pom oc nenájdem e, neostává než sia hn út
po svojej obíúbenej droge. V mojom
pripa de je to slovenská cigara, iné sa tu
totiž nezoženú.
Kedysi aby ste mohol čokolVek natočit,
musel ste sa zrejm e i nějak ohnúť. Okolo
čoho, koho, ako. Aké ohýbanie budete
musieť asi uro bit právě teraz.
Strom, sa m usí ohýbat kým je mladý.
Ja som sa za Brežneva do st naohýbat
- a v tom ohnuti som akosti stuhol. Jediné
čo móžem teraz u ro b it je len na rovn at sa.
Má to vůbec zmysel? V čom?
Vo chvíli, keď budem vediet odpověď
na túto otázku, tak už tu nebudem. A tam
kde to vedia nevedie ani telefón, ani fax.

POKRAČOVANIE
ROZHOVORU
S TOMÁŠOM VORLOM EŠTE V ZADYMENEJŠEJ KAVIARNI SLAVIE.
ON (KURZÍVA) A JA (OBYČAJNÁ)
A PRIPRAVENÉ VÝŇATKY Z DENNEJ - MLADÁ FRONTA DNES
- A TÁŽDENNEJ - REFLEX - TLAČE
(TUČNÉ).
Vždy si budem robit' svoje filmy a ne
nechám sa do ničoho štelovat.
Vaša úsporná a úsměvná charakteris
tika, vás a vašej tvorby doteraz v medziach tvorby československého kinem atografického světa.
Svoju tvorbu by som charakterizoval
rovnako ako sám seba. Som krásny,
vtipný, usm ievavý a hlavně vel'mi skrom 
ný. Ale nato už isto naši diváci p řišli.
A v m edziach tvorby českosloven
ského kinem atografického světa - tak
v tom sa nemóžem charakterizovat ob
jektivně, lebo ja som videi ien film Kouř,

Oduševnelý Pohunek

Aleš Najbrl - so svojími zverencami.

ale zato som ho videi najm enej tisíckrát
a móžem vám povedat, nie je to veru zlý
film ...
Po výdatnom pósobeni a žiti v jednom
z najvýraznejšich českých amatérských
divadiel, SKLEP sa - výhradně venujem
len filmu.
Prečo... Z akých pocitov, túžob, snov,
snaženi ste sa k tejto profesii dostal...
Čo bolo predtým. A čo bolo úplné na
začiatku kdesi hlboko len vo vás.
T a iko s i spom enút, kdesi hlboko na
začiatku bota úplná prázdnota a nevědo
m ost. Keď som sa začal b a to lit vliezol
som m am ičke do am atérskej kam ery
a osobné s i p re š ie l dráhu celuloidového
film u. Od tejto doby pra m e n i moja vášeň
ku kinem atografii. Keď som začal chodit,
tak ma otecko naviazal na nite a hra l so
mnou bábkové divadlo. Ilúzia bota doko
nalá, nikto z divákov nepoznal, že nie
som dřevený, ale masový. Od tejto doby
je moja láska k divadlu. V škólke som sa
potom zoznám il s D. Vávrom - divadlo
SKLEP - a Z. Běhalem - divadlo MIMÓ
ZA. Súbežne s am atérským herectvom
z re l m ój vztah k film o ve j surovině až do
tej m iery, že som sa vnutil na štúdium
FAMU. Spolupráca s pražským i podzem ným i divadlam i neustávala, čo sa nakoniec vyvrátilo do film u PRAŽSKÁ 5.
Mojim ideálom je natočit film pre všetkých, od pomateného dementa v bláznivci po špičkového intelektuála v hviezdárni. Nie tak, aby som sa jednému, či
druhému ponúkal, ale aby som jedného
I druhého rešpektoval, lebo obaja, dement i hviezdár, majú nárok na magiu
filmu.
Už ste sa stretol s tým to svojlm ideá
lom?
G losujte, prosím, prakticky.
S dem entom sa střetávám každý deň,
hviezd ári sa m i vyhýbajú, asi som pre
nich vefm i vefký dement.
Ako natočit film a nekradnút.
Keď som pre d rokom pre m ieta l Kouř
pánovi prezidentovi na Hrade, tak som
m at představu, že od neho vydrankám
niečo na ď a lšl film. Ale ani pán prezident
nemá. Budem sa m usiet po rozh lia dn út

idol dievčenských sřdc - Tomáš Hanák - tentokrát narazil.

po niekom bohatšom. N ajbohatšl íudia sú
vraj v Am erike a v Japonsko. N ajskór
pójdem do A m eriky a potom do Japonska
a potom spáchám harakiri.
Generácia šesťdesiatych rokov bola vo
svojom tvorivom rozlete zastavena sovíetskym komunizmom. Přesunula sa do
zahraničia, do vázenia, do kotolní
a z opozicie sa vytvořila nová vládnuca
sila. Generácia osemdesiatych rokov
bola vo svojom tvorivom rozlete zasta
vena tržnou ekonomikou. Rýchlo z nej
vykvitne opozicia proti světu počítačov,
reklam, tupého konzumu. Odpor k marxleninským poučkám vystrieda odpor
k počítačom IBM. Ako hovořil mój priatel
Uhlíř: Komunizmus a tržná ekonomika sú
najváčšie zla nášho tisicročia.
Čo všetko dnes a denne robíte, aby ste
tak nádherne paradoxně, nelogicky, ale
našsky, a vlastně i po vašom, prosto
sym bolicky „s kouřem sa nestal kou
ře m "...
Právě naopak - zm yslom můjho života
je stá t sa dymom - celkom vyvanut.
Z m ě n it sa v dym a op ustit pochybný zhon

tohto světa. Moja aktivita skrátka sm ěru je
k rozplynutiu sa.

V KINE.
V
hradisku burácal smiech. Kamaráti
sediaci vedTa mňa, hoci od narodenia
hovoria anglicky, dánský, odrazu začali
chápat.
Doteraz im na reálie českého světa
nestačili ani univerzitně znalosti českého
jazyka, ani študijné pobyty. Konečne po
chopili. To niečo absurdně za čím sa sem
k nám hrnú, podfa ústného podania tých
čo to už tu zažili, cudzinci, hlavně západného světa
a z čoho nám dom ácim akoby nebolo
a nebolo útěku.
Kouř je v každom z nás. Dýcháme ho.
Vzduch však prúdi, a nedá nám záhy
nů!.
Načim už len veriť, že posledný dych
českého film u Kouř, ktorý by mohol bežať
i vo vašich kinách, nás ovanie dobré
známou vóňou... Z dlhoročného snenia
precitnem e a začneme hoci pracovat...
Bol to nepříjem ný sen, ale báječný film,
nech žije režisér...
Teda zapáím e si!

KRIMINALISTA MARTIN RUST
Inspektor Martin Rust je hlavní p o stav o u
seriálu p ů v o d n íc h českých detektivek. O strý
ch lap ík , m o u d rý , n e bojácný a přitažlivý m už,
který nezapře své české, p o ta ž m o dok o n ce
p ražsk é kořeny. J a k o e x u la n t však zblízka
a d ů k la d n ě p oznal i svět.
A u to ry k rim ip říb ě h ů jso u před n í čeští dete k tiv k á ři, k te ří spojili své síly k vytvoření
u n ik á tn í řa d y krim in áln ích ro m á n ů , jejichž
děj se o d e h rá v á u nás i n a jiných m ístech
E v ro p y i světa a d o tý k á se současných p ro 
blém ů v boji s n a d n á ro d n í h ro z b o u o rg a n i
z o v an é h o i in d iv id u áln íh o zločinu. D rogy,
o b c h o d s „bílým m asem “ , teror, pašerácké
g angy, m afie, falešné peníze, únosy dětí to
vše a m n o h é jin é m usí spolu se svými p o 
m o cn ík y řešit in sp ek to r M artin R ust. Jeho
D Ů V Ě R N Á S D E L E N Í jso u so n d o u do
světa m o d e rn íh o zločinu. K aždý ro m á n řady
IN S P E K T O R R U S T je velkým d ra m a te m

s překvapujícím završením . Z aru ču jem e vám
vrcholný zážitek z p o citů strach u , napětí
- a úlevy.
M artin R u st - Čech, který se proslavil
daleko za hranicem i své vlasti a nyní se vrací
- se stan e vaším přítelem je d n o u provždy.
V ydavatelem této ro m án o v é řa d y je M oba,
spol. s r.o. Brno, úzce kooperující s úspěšným
něm eckým n ak lad atelstv ím BA STEI-V ER LAG v Bergisch G la d b ac h u . A u to re m p ro 
je k tu a ed ito rem řa d y je spisovatel a n o v in á ř
Roman Cílek.
C elou řa d u (p říp ad n ě i jed n o tliv é svazky)
si m o h o u zájem ci o b je d n a t na a drese M O B A ,
spol. s r.o., K o tlá řsk á 53, 602 00 B rno,
p říp a d n ě u firm y A .L .L . P R O D U C T IO N ,
BOX 732, 111 21 P ra h a 1. C en a je d n o h o
svazku: 11,90 Kčs.
M a rtin R u st vám přeje vše d o b ré a těší se
n a vás.

VÁŽNĚ (i nevážně)
z Č + S tisku
Někteří občané města Košic podali
návrh na odtrženi východoslovenské
metropole od Slovenska. Podle míst
ních novin m ají prý dost bratisiavocentrizmu. Prostě: Dost bolo...

•
G e n e rá lm a jo r František Fajtl, hrdina
bitvy o A n g lii a bývalý vězeň z M írová
se dožil 80 let. B lahopřejem e

•
Podle údajů rakouské policie nabídla
nejmenovaná brněnská firma vídeňské
mafii vedle „kaiašnlkovů" I 73 (!) stíha
cích MIGŮ-21 za 150 000-600 000 USD
podle opotřebeni. Zkrátka malá domů

•
P odle m in is tra fina nci Slovenska by si
nový stát přál vlastni m ěnu. Zatím však
na to nemá

•
Plzeňská Škodovka omezuje provoz
a zastavuje v některých odděleních
výrobu. Doma zůstane 1260 zaměst
nanců

•
M e tropolitní T e legraf c ituje Ivana Svitáka: „V e státoprávním uspořádáni ví
tám e takové řešeni, jež bude vyhovovat
většině Slováků a Jánošíkovi V ladim íru
lljič i M e čia rovi"

•
Masokombináty v Cechách a na Moravě
údajně způsobí v zimě značné zdraženi
masa

•
V závodě P a řiž-P ekin g se ne ztratily ani
naše tatrovky. K arel Loprais, veterán
závodu P ařlž-D a kar, skončil v kategorii
kam ionů na druhém místě. O tři místa
za ním byla další tatra Zdeňka Kahánka. M oraváci prostě um í...

•
Má to za sebou, napsal slovenský Nový
čas, o pošlém bůvolovi v bratislavské
ZOO, kterého loni pokřtili představitelé
HZDS na jméno Vladimír. Mohlo prý jit
o promyšlenou sabotáž. Premiér Klaus,
má, doufáme, alibi
- kH -

V 1. čísle našeho časopisu jsme
uveřejnili nabídkový inzerát na
VELKÝ ČESKÝ BETLÉM
a ČESKÝ KALENDÁŘ 1993
od akad. m alíře M ilana Janáčka.
Na objednacím lístku bohužel ne
byla uvedena adresa nakladatel
ství, na níž je třeba Vaši objed
návku odeslat. Omlouváme se
a prosíme, abyste svůj zájem
adresovali
Nakladatelství THALIA,
pošt. oř. (box) 396,
460 31 Liberec, ČSFR.

Země neviditelných labutí
MARTA PROCHÁZKOVÁ, Alberta

Podle staré indiánské legendy kopce, kte
rým se dnes říká Swan Hills.jsou domovem
obrovských labutí. M ěly by žít v široké
oblasti divočiny mezi městy Whitecourt
a Slavě Lake, ale nikdo je nikdy neviděl.
Říká se, že když přijde v létě bouřka, je
slyšet mávání jejich velikých křídel, jak
prchají do úkrytu.
Swan Hills leží 220 km na severozápad
od Edmontonu v Albertě a až do poloviny
padesátých let tohoto století tady nebylo nic.
Žádná lidská obydlí, žádné cesty, jen lesy,
jezera a zvěř. V roce 1956 Fred Willock,
zaměstnaný u jirm y Home Oil, vyrazil
z městečka Whitecourt za vedeni indián
ského vůdce, aby prorazili cestu k místu asi
100 km na sever, kde geologově předpoklá
dali ložisko nafty. Podařilo se jim to; v lis
topadu téhož roku otevřeli první vrt a nara
zili na naftu v hloubce 3000 metrů.
Dnes Swan Hills produkuje třetinu veš
keré nafty v Albertě.
Roy Zuk, jeden z „nejstarších" obyvatel,
přišel do Swan Hills v roce 1958, kdy se
ještě zárodek dnešního města skládal jen
z tábora maringotek. „Původně tady byly
jenom čtyři vrty Home Oil," vzpomíná Roy,
„dva z nich jsou v provozu dodnes. Ale město
vyrostlo rychle. Trailery byly všude, za chvíli
tu byl první hotel, prodejna piva a první
prodejna potravin. Naše první banka byla
také v traileru, stejně jako škola. Tehdy mělo
město skutečně přechodný ráz - stovky lidí
tu pracovaly v zimě: v létě tolik ne, protože
se nedalo hýbat se zařízením kvůli rozměklé
půdě. V roce 1961 jsm e měli 60 cm bláta,
nosili jsm e gumovky po celý rok a kontro
lovat vrty jsm e jezdili na koních, jinak to
nešlo."
Tu banku v šedesátých letech někdo
ukradl - celou. Trailer se později našel
prázdný, ale nikdy se nezjistilo, kdo to
udělal.
Roy Zuk se smíchem vypráví, ja k důtklivě
nabádal svou rodinu: „Koukejte ať jste ne
mocní jenom v zimě; v létě nám není pomo
ci. "
V létě byli opravdu odříznuti od světa.
1 v zimě trvala cesta do Barrheadu (dnes po
nové silnici 100 km na jihovýchod) pět hodin
po neschůdných lesních cestách. Medvědi,
losi, jeleni, kojoti a ostatní drobnější havěť
byli i ve městě; pamětníci vyprávějí, ja k ještě
před dvaceti lety, když se vraceli domů,
museli nejdříve zastavit auto a houkat tak
dlouho, až odstranili medvědy ze dvora.
Dnešní silnice c. 33 z Barrheadu přes Fort
Assiniboine a Swan Hills do vesnice Kinuso,
80 km na sever, na břehu Lesser Slavě Lake,
se nazývá Grizzly Trail. Tohle je Grizzly
Country.
Fakt je , že živého grizzlyho hned tak
neuvidíte. Dnes už jsou vzácni; poslední
sčítáni medvědí populace se konalo před
osmi lety a uvádí jen asi 80 medvědů grizzly
v celé oblasti. Vydávají se na ně jen dvě
povolení k odstřelu ročně, ale to ochranářům

přírody opravdu starosti nedělá; za poslední
dva roky lovci ulovili jen jednoho. Víc jich
zabiji Indiáni, kteří mají neomezená práva
lovu, nebo pytláci.

Je mi sice lito, že se grizzly musel uhnout
lidem a naftě, ale na druhé straně... fo to 
grafie v našem turistickém středisku ukazuje
jeden slušný exemplář, vycpaný a stojící na
zadních nohách. Člověk, který stojí vedle
něho, mu sahá do pasu. A kdybyste ho
náhodou potkali v lese, nejlepší obrana je
schoulit se na zem a předstírat, že jste mrtvi
- j e s tl i na to máte nervy. Jinak ho zastaví
jen Magnum 357 nebo brokovnice zblízka.
Zabít ho však nesmíte jinak než v sebeobraně
a dokazovat to musíte vy, ne ten medvěd.
Černých medvědů, o něco menších, je stále
dost. Nedávno jsem jela vykoupat psa do
blízkého jezera a přímo na okraji města jsem
viděla tlustý, černý, chlupatý zadek mizející
v lese. (Jen klid, oni utečou. Většinou.)
První varováni, když jsem se sem přistěho
vala, bylo jezdit opatrně na silnicích kolem,
zvlášť v noci. Strefit se do losa není jen
o auto, ale může být o život - „když ho
uvidíš na silnici, zastav, jestli to stačíš,"
pokračovala rada. „Nikdy nevíš, kam se
rozběhne; stalo se, že los při strážce s autem
proletěl předním sklem a utrhl řidiči hlavu."
Zatím jsm e měli štěstí: černohnědý los
větší než kůň, kterého jsm e nedávno potkali,
pokojně přešel silnici v bezpečně vzdálenosti.
Je vzácností je t kamkoliv a nepotkat zvíře;
samozřejmě jsem chtěla nějaké pro tuto
reportáž vyfotografovat, ale všechno, co
jsem ted na cestě do Barrheadu viděla, byl
jeden ušmudlaný kojot a ještě zezadu.
Uvědomuji si, ja k ležérně hovořím o sto
kilometrových vzdálenostech; přátelé, tohle
je Kanada. Všechno je daleko. Do Whitecourtu (80 km na jih) vozíme děti na
baseballové zápasy, cestou nic než les. Do
Fort Assiniboine, což je stará známá zlatokopecká osada, je 62 km - cestou nic než
les. Ale to se pokládá za tak blízko, že tam
ani neplatíme meziměstské telefonní sazby.
Do Kinusa přesně totéž, ani benzínka. Do
Edmontonu stále jezdím na větší nákupy,
vždyť je to jen dvě a půl hodiny. Calgary,
vzdálenost asi jako z Rumburku do Innsbrucku, je pro nás pětihodinová cesta, čili
příjemný dvoudenní výlet. Ale naše silnice
jsou o polovinu širší než evropské a téměř
prázdné a tohle je přátelský sever; máte-li
poruchu, každý vám zastaví. (To myslím
doslova; když jsem nedávno zastavila v lese
za účelem zkontrolovat zralost borůvek,
kolemjedoucí auto couvalo 200 metrů, aby

se jeho pán přesvědčil, že nepotřebujeme
pomoc.)
Ale jakýpak sever? Geograficky střed
Alberty leží 38 km od centra města, čili zde.
Albertě se říká země planých růži. Tato
její část je navíc země půlnočního soumraku
(oficielní turistický název), kraj medvědů,
neviditelných obřích labutí, borůvek,
čtvrtmetrových křemenáčů a nafty. Pro mne
je také zemí splněného snu.
Bylo by určitě dramatičtější napsat, jak
jsem kdesi zoufale myla nádobí za pár centů,
když mě zavolali k telefonu a dozvěděla jsem
se, že mi nabízejí místo reportéra v kanad
ských novinách. Ve skutečnosti jsem právě
plnila dortíčky krémem; to nádobí čekalo
vedle. Kdo se ozval, byla Carol Webster,
redaktorka The Grizzly Gazette, a pozvala
mne na rozhovor - odpověděla jsem na její
inzerát. A během 14 dnů mezi tímto osudo
vým pohovorem a zprávou, že místo je moje,
mě z toho m yti nádobí stejně vyhodili.

dáváme tisknout. Dvě děvčata, Joan a Beverley, se nám starají o inzeráty. Na psaní
jsem tady já , a co nám kdo pošle. Jako
například pastor, který přináší týdenní kázáníčka; trochu nesouvislá, ale docela milá.
Někdy je s ním legrace, jako když demon
stroval hřích na sexuálních zkušenostech
jistého sportovce a zapomněl v textu použí
vat uvozovky. Nebo když jednu svou epištolu
skončil slovy: „A modleme se za naše radní;
Bůh ví, že to potřebuji."
První zásady, které jsem se naučila jako
reportér, zněly:
1. Rozsah novin se řídí počtem inzerátů;
správně jich má být 60 % z celkového
obsahu.
2. Lokální zpravodajství má absolutní
přednost.
Ted v létě je to s inzeráty slabší; nedávno
jsem fňukala, že potřebuju aspoň 12 stran
na texty, a Phyllis mi vlídně vysvětlila, že
já mluvím o koze a ona o dolarech. Noviny
jsou business, nikoliv veřejná služba, a musí
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D opravní značka

C arol Webster(ová)

Jestli si mám vybrat opravdu zajímavého
člověka ze Swan Hills, o kterém bych chtěla
psát, je to Carol. Veselá, náladová tvrdo
hlavá, talentovaná, se spoustou zdravého
rozumu a nesmírně schopná. Je j i čtyřia
dvacet; noviny a připojené vydavatelství jí
patří. „Jak ses vlastně stala vydavatelkou?"
ptala jsem se jí. „Byla jsem ve správný čas
na správném místě, ale to o mně nepiš,"
zasmála se. Jenže já to vím - začala v no-

si na sebe vydělat - žádné dotace nedostá
váme. Phyllis a Carol si mohou vzít plat až
když něco zbude.
Znáte oblíbený mýtus, že v kapitalismu
nikdo nehne prstem zadarmo? Krátce po
mém nástupu jsm e si vymysleli „Otázku
týdne" -p r o mě to znamená courat po návsi
a dávat lidem pošetilé otázky. Pamatuji se,
ja k jsem se zarazila nad návrhem. „Co děláš
jako dobrovolník?" - majíc stále v živé
paměti náš vztah k brigádám. „Jen se neboj,
skoro každý dělá něco dobrovolně," uklidnili
mě. A vskutku. Neprocházela jsem se před
poštou ještě ani pět minut, když na mě
z povzdálí někdo zavolal: „Hej Marto! Já
čtu ty tvoje věci o Československu a moc se
mi to líbí. To by měl čist každej."
( Na návrh Caroljsem psala seriál o životě
v Československu za komunistů a o naší
emigraci; nechtěla jsem věřit, že to může
zdejší lidi zajímat, ale mýlila jsem se.) „My
tady pořád držkujem, jak se nám vede
špatně, ale každej by měl zkusit to, co jste
.zažiti vy,"pokračoval asi sedm stop vysoký,
padesátiletý kovboj, jehož jsem nikdy před
tím neviděla.
„To li moc děkuju," povídám, „a hele,
když už spolu mluvíme, mohl bys mi říct,
jestli někde pracuješ jako dobrovolník,,"?

trochu zeměpisu
vinách pracovat na inzerátech, později psala,
a za pár měsíců j i bývalý majitel nabídl
podnik ke koupi. Prý moc drahý nebyl.
Udělala své první číslo jako redaktorka
a bylo dobré. Úspěšně vede noviny dva roky;
já se j í do toho pletu pět měsíců.
The Grizzly Gazette je rodinný podnik,
maminka Phyllis nám dělá účetní a tatínek
Gorden, právě rok v penzi, jezdi každé
pondělí s novinami do High Prairie, kde je

.J

„Ale jistě," usmál se. „Dělám ve střelec
kém klubu - když chceš mít něco udělaný
pořádně, jinak než dobrovolně to nejde . "
Odcházela jsem zamyšlena. Tohle je větší
exotika než medvědi. Stížnosti typu „Oni
pro nás nic neudělají," se tady do jisté míry
trpí jen teenagerům; dospělí lidé se sejdou,
dají hlavy a peníze dohromady a začnou něco
dělat pro společnou věc. Nejoblíbenější slovo
je „community" - slovo, které v českém
překladu dávno ztratilo význam. Obec. Je
neuvěřitelné, ja k je každý na svou obec hrdý,
jak zdůrazňuje unikátnost tohoto průmyslo
vého městečka na střeše Alberty, jak se
snaží, aby pojem „přechodné bydliště" ztra
til ve Swan Hills smysl.
Ikdyž na malém městě každý zná každého
a lidé se s úsměvem zdraví, nemojiu znát
všechny lidi osobně. Jistě jsou mezi nimi
i takoví, které bych si za přátele nevybrala.
Ale převládající pocit, který ze Swan Hills
mám, je poctivost a upřímnost - tady by se
nemohl nepoctivý řezník cítit hrdinou; brzy
by ho vyhnali z města. Zdvořile; tady lidé
dávno vědí, že hrubost nic neřeší.
Je krásné a pro mne velmi nezvyklé být
pyšná na svůj domov.
Jak vypadá Swan Hills dnes?
Má 2500 obyvatel a stále ještě se skládá
z poloviny z trailerů. Ale nenechte se zmýlit
- když jsem poprvé viděla velký trailer
zevnitř, zamrkala jsem úžasem. Ta věc byla
luxusnější než náš domek v Edmontonu.
pronajatý za $800 měsíčně; centrální ku
chyně obklopená třemi ložnicemi, dvěma
obýváky s krbem, dvěma koupelnami
a dvěma verandami. Jinak jsou zde typické
kanadské dřevěné domky vybavené podob
ně; město má asi 3 km v průměru. ( Nejdřív
se těšíte, jak budete chodit do práce zase
jednou pěšky a pošklebujete se lidem, kteří
jezdí po náměstí od krámu ke krámu autem
a za týden uděláte totéž.) Obchodů máme
jenom pár, za to tři motely a jeden hotel,
několik restaurací, westernový saloon, bar
se striptýzem a asi 30 podniků obstarávaji-
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VONO je m oje vlastní iniciativa.
Vono není organizace a ani nepom ýš
lím z něj organizaci vytvořit, protože to
by zas byl kolektiv a do toho by se m ohli
vetřít i lidé, kteří tam nepatří.
VONO |e moje INDIVIDUÁLNÍ OBRANA
NESPRAVEDLIVĚ OSOČENÝCH
Ti, kdo sym patizují s Kom pletním i se
znam y agentů StB a věří jim , (tudíž věří
tomu, co říká KSČ a StB) říkají: „P otre
fená husa se ozve".
Zaplať Pánbůh, že se ozve. Z organizo
vala jsem tedy seznam „potrefených
husí". Na základě jednoho jedinkého
oznám ení v Lidových novinách jsem do
týdne po jeho otištění už dostala celkem
52 dopisů od těch potrefených. Nedělám
si iluze, že se nevyskytne taky podvrh,

anonym, vyhrůžka. Z těch dopisů, které
došly, je zcela bezpečně vidět, jak se
nevinní lidé obracejí ke stéblu, poda
nému z Toronta. Doma se to ignoruje ve
jm énu větších starostí. Není to dobré
znamení, a tak jsem se rozhodla jít do
toho sama. Znovu se mi potvrzuje moje
letitá zkušenost, že kolektiv málokdy co
udělá, že je na jednotlivci, „Sám voják
v p o li", jak to vystihla Jiřin a Bohdalová.
Opravdu se TI hlási tolik lidi?
Do týdne po uveřejněni zprávy o VONO
v Lidových novinách se jich p řih lá silo 52.
Budu inzerovat dále ve všech dosažitel
ných a slušných čs. periodikách. A můj
plán je ten, že vydám publikaci z dopisů
a zpovědi. Jsou mnohdy srdceryvné
a není důvod jim nevěřit. Sam ozřejm ě

počítám s lidskou podezíravostí - jojo,
von tady povídá, ale kdo ví, co si nechal
pro sebe. Já to nechám na čtenářích.
Dopisy jsou dostatečně vým luvné. A kde
je ostatně definována hranice provinění.
Je opravdu vinen někdo, kdo se dostavil
na příkaz StB k výslechu? Někteří lidé,
chudáci, si třeba myslí, že už to je dosta
čující důkaz spolupráce. Nejvic dopisů
chodí od lidí postižených v 50. letech,
a tehdy jenom hrdinové poslali estébáka
k šípku a obvykle na to doplatili. Tehdy
se v době ještě velm i nedávné houpaly
šibenice i za to nejmenší „pro vině ní".
Tehdy měl člověk doopravdy strach. Ni
kdo s tím, že je vyslýchán, na trh nešel.
Já taky ne. Ani vlastní matce jsem se
nesvěřila. V sedmdesátých a osm desá
tých letech - neříkám, že to bylo snazší,
znám e řadu případů pěkné perzekuce
a věznění, ale - díky Chartě 77 se najed
nou ti lidé sp o jili a nebáli se jeden
druhém u říci, že po nich jde StB. Najed
nou vznikla jakási solidarita. Najednou
tím, že m ěli jeden v druhém oporu, do
kázali lépe vzdorovat. Už se tolik nebáli,
protože kdyby je někdo zlikvidoval, svět
se o tom dozví. V padesátých letech
zapadl člověk jako zrno v poli.
Zam yslem e se také nad faktem: vrah
pátera Toufara - prom lčeno, M inařik
- prom lčeno, Bilak - prom lčeno. A tady
se vytahují na světlo pofidérní hříchy
staré až 42 let.

ZEMĚ NEVIDITELNÝCH

LABUTÍ

-------------------------------------------cích naftový průmysl. Smog žádný. Velké
naftové společnosti jsou tu čtyři; kromě toho
máme specielní podnik na spalování nebez
pečných odpadů, jediný v Kanadě, kam jezdí
delegace z celého světa, ponejvíce z Cíny.
Ale když tu práci nemáte, tak ji ani nehle
dejte - jsm e uprostřed krize jako celá Ka
nada. Můj muž pracuje na druhé straně
Alberty, ve Fort M cM urray, a jezdi domů
na neděle, někdy; je to přece jen jedenáct
set kilometrů tam a zpátky. Doufáme, že
mu ta práce chvíli vydrží.
Zemědělství tu není žádné - první farm y
jsou dole u Fort Assiniboine, nebo na severu
u Otročího jezera; tam je opět úrodná fa r
mářská země. Swan Hills je nejvýše položené
místo v Albertě kromě Rocky Mountains
- 1200 metrů nad mořem. Město začíná mít
starosti - co budeme dělat, až nafta dojde?
Zatím se těží kolem 100.000 barelů denně
plus příslušné množství zemního plynu. Ale
12 kilometrů na jih od města Je také obrovské
ložisko černého uhlí, které by stačilo záso
bovat Albertu sto let. '/.cítím nebyl důvod je
otevírat. Další možnosti jsou možná v turis
tice zdejší lovecké oblasti se říká „Hřiště
divočiny" - nebo ve vybudování servisních
služeb pro celý kraj. Žádnou chemii nechce
me, naše lesy stále voní pryskyřici a ryb je
hojnost; jen ať to tak zůstane.
Indiánů moc nemáme. Jejich rezervace
jsou dál na sever a smíte tam jenom na
pozvání. Zblízka jsem viděla indiánského
náčelníka jednou - při projednávání pláno
vaného čtyřnásobného rozšíření spalovny.
Chief Jim Badger, který zastupoval protes
tující stranu, vypadal asi na 35 let, měl na

sobě tmavý oblek a vlasy spletené do mas
tného copánku. Na všechny argumenty proč
je třeba spalovnu rozšířit odpovídal citáty
ze smlouvy s královnou Viktorií z minulého
století a všichni věděli, že protestuje ze
zásady. Prohráli to. Spalovna je ovšem na
korunní půdě, ne na jejich. Když se město
začínalo stavět, Indiáni vyslovili nad celou
oblastí tabu.
Ve Swan Hills je spousta sportovních
zařízeni - hokejová aréna, baseballová hřiš
tě, střelnice, tenisový kurt, golfový klub,
jezdecký klub a bazén - al.e také veřejná
knihovna a dvě půjčovny videa; spolu s ob
vyklými 19 televizními programy ( včetně
Detroitu, Chicaga a bůhvíproč Atlanty) je
to dost, aby se dospívající mládež nenudila;
teoreticky. Máme radnici, obecní halu, od
dělení Kanadské Královské Jízdní Policie,
RCM P, česky četníků, kterých je pět a sta
rají se nejen o město, ale o celou oblast
(odhadem asi 7000 km 2, ale většinou je to
neobydlená zem ě). Na koních dávno nejezdí
a tradiční červenou uniformu oblékají k osla
vám. Jednou za 14 dni tu zasedá provinční
soud
ano, máme problém s drogami,
zejména u mladých. Škola je tu moderní
a dokonale vybavená, od 1. do 9. třídy. Na
Senior High School (10. až 12. ročník) se
mládež vozí denně školními autobusy do
Barrheadu. Po cestě se perou a zlobí jako
všude.
Věkový průměr ve Swan Hills je pouhých
15 let. Důchodců je tu sedm. Naše nemoc
nice, krásná, nová, o dvaceti lůžkách, zeje
většinou prázdnotou, ale máte jistotu, že
pomoc je tady 24 hodin denně. A když se

jednou za víkend narodili tři kluci, psalijsme
o tom v novinách.
Žádný zemský ráj na pohled to není.
Nemáme kino ani divadlo, nemáme poštovní
doručování do domu. Máme komáry
a blackflies, co vám ukousnou kus krku
a bolí to až potom; máme nebezpečí lesních
požářů ( třikrát za svou krátkou historii bylo
město evakuované), máme dlouhé zimy
s přemírou sněhu a krátká, deštivá léta;
máme i Svědky Jehovovy.
Ale na posledním úseku cesty do Swan
Hills jedu vždycky moc rychle, i když vím
o losech a o tom, že si už žádnou další pokutu
dovolit nemohu. Jedu domu.

A co chcete dělat?
Nic víc, než shrom áždit dopisy a vydat
je knižně. Názor af si udělá každý čtenář
sám. Nejsme hloupý národ, nebo jsme?
To jsem ještě dlužna české literatuře,
snad proto, že jsem se za celý třiad va
cetiletý exil literatuře dokum entu mnoho
nevěnovala. Spíš mě zajím aly romány
a poezie. Dnes ale musím své záliby
odsunout. V zájm u svém i všech, kteří se
mne chytají prstem tonoucího.
Chce-li kdo vědět, kam se obrátit, ať
napíše na adresu nakladatelství 68 Publishers. Chtěli jsm e svou činnost uzavřít,
ale jak se ukazuje, ještě nás asi bude
potřeba.

Zdena Škvorecká - Salivarová
c/o 68 Publishers Corp.
Box 695, Station A
Toronto, ON M5W 1G2
Canada

Pozn. redakce:
Podle sdě le ni G enerální prokuratury
v Praze byla pl. Zdena Škvorecká - S ali
varová negativně lustrována.
Přesto však v této akci pokračuje, p ro 
tože se domnívá, že nevinně obviněným
se má pomáhat.

KRÁTKÁ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SVĚT
ZÁPAD v č. 1 (únor 1992) uveřejnil mé delší povídání na toto téma jak
em igrovat či aspoň dlouhodobě vandrovat. Zm ínil jsem se o kvalifikacích, jak
si kdo mezi žadateli o přistěhovalectví vybírá.
Před pár týdny jsem obdržel nejnovější inform aci z kanadského vládního
úřadu o zam ěstnanosti a im igraci: 1992 DESIGNATED OCCUPATIONS LIST
FOR PROSPECTIVE IMMIGRANTS. M aji to uspořádáno podle provincií a podle
oborů. Krom ě Ontaria, provincie s největším počtem obyvatelstva, největší
zájem o přistěhovalce projevuje Britská Kolumbie, oblíbená to adresa mnbhých
Čechů (velkolepý Vancouver zejm éna). Chtějí tam např. 50 program átorů.
V Albertě by rádi 10 veterinářů.
Zdaleka největší zájem je o zdravotnický personál: ne o lékaře, ale techniky,
zubní laborantky, takové.
Pro lékaře přichází dobrá zpráva z jihu, slunné, polotropické Floridy. Jak
vesm ěs známo, novým, zde příchozím lékařům se pod nohy hází mnohé klacky.
Musí podstupovat zapeklité zkoušky a čím je kdo déle po prom oci, tím hůř je
absolvuje. A m erican m edicai Association, zájm ová organizace lékařů, se
m yslím že právem pokládá za hlavní zdroj těchto obstrukcí, tak omezujících
nevítanou konkurenci, tato AMA se ovšem rozhořčené brání a tvrdí, že jí na
srdci neleží profit, ale zájem o blaho veřejnosti, a proto přísným i zkouškam i
se dom áhá ověřovat profesionální kvalitu přespolních kádrů.
Teď ale stát Florida oznám il, že na území své jurisdikace podmínky pro
výkon lékařského povolání podstatně zjednodušuje, místo mnohých zkoušek
se bude podstupovat jen jedna. Lékařská kom ora sam ozřejm ě ječí a protestuje.
Toto plus se zjednodušením má ale dva případné minusy. Florida je státem
de facto bilinguálním a místy se nelze anglicky vůbec dom luvit. Tedy aby
zájem ce dovedl kom unikovat Španělsky. A též aby se sm ířil s občasnými, dost
pravidelným i výskyty nepřízně přírody. Nedávný hurikán Andrew jižní Floridou
pořádně zametl a šedesát tisíc obydlí roztříštil či zcela odvál.
Když neřádí živly, na plážích pod ševelícím i palmami bývá pěkně.
Ota Ulč

STUDENTI Z ČSFR V KANADĚ!
P rogram „S tudent Work A broad" (SWAP) ka
nadské federace zahájil program s Českoslo
venskem, M aďarskem a Polskem. Tém ěř 75
středoevropských studentů p řišlo do Kanady
v červnu a červenci a všem byla vydána visa,
která je opravňuji k přijm utí ja kéko liv pracovní
nabídky v Kanadě. Kanadské m inisterstvo za
hranič! pro je vilo nejvyšši zájem o zřízeni
těchto tři nových program ů a zajis tilo SWAPu
velkorysou podporu, zam ěřenou na finanční
pomoc východoevropským studentům s cestov
ními náklady na je jic h transatlantické letenky.
SWAP vyhlásilo generální provoláni k poten

ciálním zam ěstnavatelům v oblasti M etro To
ronto a v jižním Ontáriu, aby uvažovali o tom,
najm out jednoho z těchto mladých lidi. Tito
studenti se vrá tili do svých zem i na podzim
a m ěli by být schopni odvážet si sebou znalost
a pochopeni toho, jak funguje Kanada, jejich
zkušenosti z Kanady jim pomohou překlenout
fáze přerodu, kterým i procházejí je jich společ
nosti a ekonom ie doma. Východoevropští stu
denti, kteří sem p řije li, byli vybráni v celostát
ním kvalifikačním procesu ve svých zemich.
Jsou to vedoucí tvůrčích názorů mezi svými
vrstevníky a neni bezdůvodné očekávat,

že mnoho východních Evropanů bude mít z je 
jich kanadských zkušeností užitek.
Byla to zároveň příležitost pro kanadské za
m ěstnavatele
východoevropského
původu
ovlivn it m ladého člověka ze své bývalé vlasti
a také příležitost pro ty, kteří se zajím ají o ob
chodováni na novém trhu, dozvědět se něco
o tam ním prostřed! a začít rozvíjet osobni
kontakty.
Akce byla příležitosti pro každého Kanaďana
zaujm out osobni postoj k neuvěřitelným poli
tickým , hospodářským a sociálním změnám,
které ve středni Evropě nastaly.

ZPRAVA MATICE VYŠŠÍHO VZDĚLÁNÍ
„Z aložen i české Matice pro vyšši vzděláni
našeho dorostu byla ta ne jštastnejšl myšlenka
ve prospěch a úspěch české národnosti v A m e
rice." (Přítel lidu, 1. října 1902).
Zakladatelé Matice - W. F. Severa, prof. B.
Šimek aj. v Cedar Rapids lowa - v úsili o „d u
ševní obrozeni lidu našeho", povzbuzovali
m ládež k docíleni vysokoškolského vzděláni
a hm otně pom áhali studentům. Diky pomoci
jedn otlivců a organizací české a slovenské
am erické veřejnosti, Matici vyššího vzděláni
bylo umožněno pokračovati v práci, kterou
započali je ji zakladatelé v roce 1902.
V roce 1991 Matice vyššího vzděláni dovršila
89 let působeni ve svém záslužném úkolu.
Celkový počet studentů, kteři získali bezúročné
půjčky dostoupil 913.
V akadem ickém roce 1989-90, 21 mužů a 12
žen - z nichž 10 studovalo na bakalářskou a 24
na vyšší hodnost - získalo studijní půjčky
v celkové částce $ 21,500. V roce 1990-91,
m atiční půjčky získalo 36 studentů (24 bylo
starých chráněnců a 12 nových) v celkovém
obnosu $ 24,300. Studovali na různých učilištích

ve Spojených státech v oborech vědeckých,
obchodních, akadem ických a um ěleckých.
Od roku 1968, když při Matici byla založena
Hovorkova nadace, M atice má k dispozici sti
pendijní fondy pro vynikající studenty českého
a slovenského původu, kteři potřebuji finanční
pomoc. V akadem ickém roce 1989-90 bylo
uděleno $ 35,000 ve stipendiích 43 studentům
- 22 mužům a 21 ženám. V roce 1990-91
stipendií z H ovorkovy nadace v celkové částce
$ 44,500, bylo uděleno 28 mužům a 26 ženám,
ucházejícím se o bakalářskou nebo vyšší hod
nost.
V
roce 1991, tajem nice výkonného výboru
M atice vyššího vzdělání paní Sonja Bečvářové
se vzdala svého úřadu po dlouhém a úctyhod
ném působeni. Stává se nyní doživotní členkou
výboru ve funkci studentského liaisonu. Na
uprázdněné místo byla zvolena Jana I. Tuzarová, doživotní členka Matice. Znovu zvoleni
do výkonného výboru na ja ře 1991, na dobu
6 let, byli dr. Henry T. Synek, dr. Jaroslav
Sychra a Jana I. Tuzarová.
Novými doživotním i členy Matice vyššího

vzdělání se stali v r. 1989—90 prof. M ojm ír
Povolný, M iroslav P. Vičko, prof. Stanley a Ma
rie Šmelhaus, Jarm ila Hrubanová, John E.
Hudák.
,
Jménem našich studentu děkujem e všem
členům a dárcům za příspěvky, které um ožňuji
skvělou práci Matice.
Matice vyššího vzděláni vyzývá své přízniv
ce, aby nadále podporovali snahu pomáhat
studentům českého a slovenského původu zís
kat vysokoškolské vzděláni. Stále stoupající
školné a ostatní vydáni jsou pro dnešní stu
denty velkým problém em : ale jen se vzděláním
se mohou vpravit do povoláni, která odpovídají
jejich schopnostem. Slovy prof. Šimka: „Pam a
tujm e, že postaveni lidu našeho na jevišti
světového pokroku bude se m ěřiti ne dle ně
kolika vynikajících sil, ale dle povšechného
pokroku lidu našeho."
Prosíme Vás, abyste své příspěvky zasílali
na adresu: P.O. Box 136, Brookfield, IL 60513.
Informace o půjčkách a stipendiích dodá paní
Sonja Bečvářová, 817 North Street, Racine, Wl
53402.

Exil je stav duše
KAREL TRINKEWITZ, Hamburg
Dubnové číslo ZÁPADU jsem našel
v balíku pošty, když jsem se vrátil z Prahy
do Hamburku. V rátil jsem se z dom ova
domů. Takhle to form ulují mnozí m oji
přátelé z exilu, když se jich novináři ptají,
kde jsou dnes doma. Zam yslel jsem se
nad tím vážněji, když jsem četl článek
Zdeňka Eise o dom ovu jako základním
kam eni života.
Dnes ráno, po noci, v níž se mi jako
každodenně snilo o domově, o Praze,
jsem přišel do svého ateliéru s úm yslem ,
že začnu pracovat na objektu, který si
u mne objednal při setkání v Praze Petr
Spielm ann, český ředitel Kunsthalle
v Bochumu. O bjekt k poctě Jana Amose
Komenského. Měl jsem nápad, že bych
m ohl osud Kom enského charakterizovat
jeho cestam i po Evropě a jeho knihou
ORBIS PICTUS. Kdybych sehnal starou
dřevěnou káru, mohl bych na ni um ístit
objekt, který ideu zobrazovaného světa
realizuje; na jeho vrcholu bych umístil
te le vizo r jako dnešního reprezentanta
přenosu obrazů. Tož jsem si vyjel do
blízkého Holštýnska, abych navštívil
staré statky, snad se v nich někde ve
staré stodole najde starý vůz nebo aspoň
pár polám aných kol. Jel jsem letní k ra ji
nou, v niž mezi stovkam i vilek zbylo ještě
pár starých stavení, krytých rákosovým i
došky. Na dvorech tam ještě voní hnůj
a popelí se slepice, v loužích se čvachtají
kachny a husy.
Vzpomínal jsm e na Komenského texty,
jak si je v těchto dnech čtu. Dětství
a jinošství prožil Komenský v Uherském
Brodě, Nivnici, Strážnici a Přerově. Ro
dinné štěstí prožíval ve Fulneku a Lešně.
Potom už byl až do sm rti vyhnancem.
Domov pro něho jisté představovala doba
dětství. A český jazyk. V labyrintu světa
mu jistě byl rájem srdce.
Soudím tak podle sebe; často přem ýš
lívám při svých vyjížďkách po rovinách
Holštýnska, čím mi jsou krajiny mého
dětství. Ony jsou mi pravým domovem.
Tak je to určeno každému m láděti, lid 
skému i zvířecím u. Spolehlivé to doka
zuje dílo Konráda Lorenze. Je to psychofyziologická, horm onální fixace na místa
a osoby, s nim iž přicházím e do styku
v ranných fázích života. Tak je tomu
i s jazykem , s přátelstvím i a životním i
cíly. Je to fyziologická form a predestina
ce, nejvýznam nějši faktor vedle naší pre
destinace genetické.
Dal jsem své úvaze titul EXIL JE STAV
DUŠE, ale zároveň chci říci, že exil je
také stav těla. Už ono nám dává jisté
umístění: rasové, sociální, intelektuální,
fyzické. Vždyť už tlm, že se někdo narodi
jako mrzáček, je odsouzen k prvnímu
exilu - je vyhnán ze světa zdravých. Syn
žebráka je vyloučen ze světa šlechty,
im becil ze světa inteligentů.
My, kdo jsm e m ilovníky Prahy a zají
máme se o je jí historii, víme, jakým

zvláštním místem byla pro Židy. Celému
intelektuálním u světu to o zře jm ili Franz
Kafka a jeho generace. Pro takový stav
duše se razil kdysi term ín odcizení.
Ostatně ten term ín v podobném aspektu
konkretizoval i A lb ert Camus svým rom á
nem CIZINEC. I Jean Paul Sartre ukázal
jednu z nejvážnějších podob vykázání do
exilu, když řekl, že každý spisovatel je
Žid. Toto je onen exil jako stav duše.
Umělec může žít v místech svého naro
zení - a přece je cizincem , je exulantem.
Duch, který předběhl svou dobu je vy
hnancem ze své epochy. Proto tak často
um ělci opouštějí svou fyzickou vlast
a hledají si dom ov pro své um ěni, pro
svou estetiku, stávají se členy exulant
ských kolonii v centrech kultury.
Ale myslím, že nakonec je přece nej
silnější pouto k místům m ládl. Jak stár
neme, stáváme se exulanty těla, jsm e
vyhnáni z času, kterém u Mácha v MÁJI
říká „dětinství mého věk". O dvolávám se
zde k básníkovi, protože to vždy byli
básníci, kdo mi ukazovali, co znamenají
kra jin y dětství a jinošství. Němcové BA
BIČKA, povídky G orkého a Čechova,
Tw ainův H uckleberry Finn, W ilderovo
NAŠE MĚSTEČKO, Andersonovo MĚS
TEČKO V OHIU, Poláčkových BYLO NÁS
PĚT či D alibora Pokorného RYBNlK JE
TAKY MOŘE.
Nakonec všichni vzpom ínám e na místa
m ládi. Píši si se starým pánem, vědcem
m ezinárodního věhlasu, který vyrostl
v Praze. Ž ije v Londýně, neviděl Prahu
půl století, ale jeho román se jm enuje
DIESES MUTTERCHEN HAT KRALLEN (je
to citát z Franze Kafky: „ta h le matička
má drápy" - myšlena je m atička Praha,
která nikoho z nás nepustí z objetí).
V ham burském týdeníku DIE ZEIT čtu
recenzi vzpom ínkové knihy německého
exulanta, který žil od třicátých let v Iz
raeli. Plše se v nl že němečtí Židé se ani
po desítkách let necítili ve své nové vlasti
doma. Ale nebyli doma ani v Německu,
tak jako Kafka nebyl v Praze. Jemu byla
dom ovem literatura. Náhradní vlast. I to
znám z vlastní zkušenosti. Byla doba, kdy
jsem chodil po Praze, svém fyzickém
domově, ale toužil jsem být v Paříži,
v New Yorku nebo v Hamburku. Ale teď
bývám v těchto městech - a toužím po
Praze. Není noci, abych nesnil o tomto
městě. Za dne potom čtu české autory
- a nejraději ty, kdo piši o svém životě
v Praze.
Ham burk je ml také domovem. A vlíd
ným domovem. Když navštívím Dům lite
ratury, potkám tam své obrazy, jsou tam
v trvalé instalaci. Navštěvuji přátele, kteří
rovněž mají na stěnách mé obrazy. Mám
svá knihkupectví, kde už znají má přáni,
zahajuji výstavy přátelům . Jsou místa
v městě, která mám rád, především p ři
stav a břehy Labe. Ale přesto citlm , že
je -li krajina stav duše, jak řlka ji im pre-

sionisté, pak jsem v exilu, protože má
duše patři Praze. A mé tělo patři dětství
v krajině u Kokořína, kde jsem chodil ve
stopách Máchových. Mé stárnoucí tělo
touží po návratu domů. Tak jsem zde
i vyhnancem těla. Jedu Holštýnem, trhám
semeník pam pelišky a plši haiku
Jak potěSI mě
z dětství ozva:
své símě
sm etanlk rozváli
Ó ano, krajina je stav duše.
K dětství mě srdce
táhlo
Čpi bezy prudce
a rozkvétá hloh
šlapu do pedálů na polních cestách
a myslím na osud Komenského. Pobyl
kdysi i řadu dní v Hamburku, proto by mě
m im ořádně těšilo, kdybych mohl najit
m ateriál pro objekt k jeho poctě právě
zde. Mám své oblíbence, k je jich ž poctě
rád kolážuji a m ontuji objekty, abych jim
vyjá dřil obdiv a úctu.
Tak je to i s jiným světoběžencem,
který z M oravy přišel na svých cestách
i do Hamburku. Svět ho zná pod jm énem
Eskymo Welzl. (Ale také pod jm énem
kapitán Vantoch z Čapkovy VÁLKY
S MLOKY.). Kdysi pobýval v Hamburku,
když se chystal na svůj návrat do Dawsonu. Říkali mu zde Bism arck Arktidy.
W elzl se cítil doma na ostrovech Nové
Sibiře. Když ho z Am eriky vrá tili po
strkem do Jevíčka, nevzpomínal na do
mov svého dětství, domovem mu byla
krajina dalekého Severu. A poslední léta
života strávil v Dawsonu. Exulantem se
cítil asi také v Hamburku. Jeho duše
patřila Severu.
Je mi blízký i jin ý exulant, který pobyl
v Hamburku. Filosof Augustin Smetana,
který sem musel odejít po revolučních
událostech roku 1848 z Prahy. Ale vrátil
se do Prahy umřít. Nechtěl být exulantem
těla.
Jak sám stárnu, stále více tomu rozum 
ím. Je něco v nás, co nás nejsilněji váže
k místům, kde jsm e se narodili a prožili
mládí. Teprve dnes chápu, proč mnozí
touží být pochováni v rodné zemi. A m iluji
ten jazyk, který pro uloženi do země má
slovo pochovat. Slovo pro návrat do mat

činy náruče, pro hrob jako „kolébku mou
i v dědictví mi danou". Tak chápu, proč
ve snách i za bdělého vzpomínání někdy
vidím hřbitůvek na kopečku nad rodnou
vsí, kde do letního ticha teď šumí topoly.
Byly doby, kdy jsem toužíval dožit svůj
život v japonském kláštěře, kdy jsem
s Voskovcem vě řil, že dom ov je tam, kde
si pověsím čepici. A teď vím, že to byly
předčasné zám ěry. Jako surrealista
a jako čtenář C.G.Junga jsm e se naučil
důvěřovat hlasu podvědomí, fiíd lm se jím
ve své tvorbě a učím se řídit se jim i ve
svém životě.
Jedu loukam i, kde se pasou strakaté
holštýnské krávy a v ohradách pobíhají
koně. Mám tu krajinu rád, ale není to můj
domov, stejně tak jako alpské louky v Ticinu, po nichž toužím v zdejších rovinách.
Zcela jinak myslím na skály v Kokořínském údolí, které jsem nesčetněkrát
slezl, na lesy, v nichž jsem znal každou
pěšinku, na rokle, v nichž jsem sbíral
borůvky a na stráně, kde rostly ty nejkrásnějšl křemenáky.

Má duše může zůstat v exilu, mezi tisíci
kniham i, mezi obrazy evropských galerií,
na sym posiích o umění a literatuře. Ale
mé tělo touží po návratu domů.

Jak se vaří
KULAJDA?
Věc je prostá. Naplníte hrnec vodou,
nakrájeným i bram boram i, houbam i
(čerstvým i nebo sušeným i), kuličkam i
nového koření, bobkovým listem (laur,
který nosili řím ští caesarové kolem
hlavy), lžičkou km inu a špetkou soli.
B ram bory uvaříte do měkká. Do vroucí
polévky m ůžete dát trochu octa nebo
rozšleháte bílý jogurt, dvě vejc£ a p ři
dáte obsah m alé skleničky žam pionů
i se skladkokyselým nálevem . Na po
lévku pak dáte petrželku a jíte.
Tak jako kdysi chudí lidé v Podkrko
noší, na V ysočině i v jižních Čechách.
Pokaždé se jm en ovala jinak.
č e tb a článků v Západu today o stá
toprávním uspořádáni vás při jid le
uklidni, neboť zjistíte, že bude ještě
chvíli veselo, i v tom případě, že jste
použili jedovatých hub. Ke stolo váni si
pusfte hudbu, které vévodí křidlovka,
klarin et a je slyšet basu. Ani dudák od
Dom ažlic ne zarm o utl...
_ kw _

Střípky se lesknou
v cestě parné
Je teskno
srdci, je ž stárne
Kvete ohnice,
vonic
Člověk honí se
a vše je pro nic
V bité bradce m i
květ uviz
Čas ztracený
zn i v hlasu žiuvy
Letni déš( om yl
cesty
Ž ivot je om yl
Mé dětství, kdes ty?
5. června 1992 v Hamburku

Emigrantské sny 1990
EVA RHEINWALDOVÁ, Praha
Padla na mne deprese. Chce se mi plakat. Z tra tila jsem chuť
k jídlu a ráno mě budí nočni můry. Zdá se mi, že mi Slováci
nadávají do Čehůnů, jako když jsem žila v Košicích a lidi nás
polévali z oken, když jsm e m luvili česky. Nakonec to nebylo tak
zlé, protože po válce tam za m aďarštinu zavírali.
Sen se zm ěnil a já kličkuji mezi kulkam i na Václaváku. Deset
náhodných chodců bude zastřeleno, když nepustí Štěpána
z basy, varuje chodce sloupek v novinách. Vběhnu do podzemky, ale tam prý je bomba. Lidé se tlačí jeden přes druhého,
padají, kutálí se dolů. Konečně se celá zpocená procpu na
povrch a zjistím , že mi Cikáni ukradli peněženku. Křičím, ale
nějaký pán mě napomíná. „C ikáni už nejsou, teď jsou Rómové."
„K radou pod jiným jm énem , to je toho," odsekávám mu. „A
nejen oni," kývá pán. „Lidé měni jm éna, mění kabáty, ale uvnitř
zůstávají stejní. To byste měla jako psycholožka vědět," řiká.
„Já to vím moc dobře a proto pláču," vzlykám. Pláču
schoulená pod sochou svátého Václava. Nade mnou někdo
zpívá „Čechy krásné, Čechy mé ..."
„Jaképak Čechy. Česko se říká. Svobodné Česko -Slovensko.
Jsem tedy Českoška.," říkám si a cítím, jak ztrácím identitu.
A co ten am erický pas. Ten říká, že jsem Am eričanka. Nikdo
nechce pochopit, že ten byl jen zatím, že uvnitř člověk zůstává
tím, čím se narodil. „Já jsem Češka a ne devizová cizinka,"
křičím , ale nikoho to nezajímá. Ani staré struktury z velvysla
nectví ve W ashingtonu, které dělají drahoty s povolením k ná
vratu.
V tom se Václavák zaplní lidm i. Hlava na hlavě, jako v prosinci
o manifestacích. „Budem e hlasovat! Svobodné volby!" ozve se
z tlam pače. Dav se ztiší a ozve se “ Kde domov můj a Nad
Tatrou sa blýská" v rytmu pochodu, který přejde do valčíku,
mazurky, samby, tanga, lendleru a nakonec kozáčka. Lidé se
roztančí, mění se rytm y a pak se do sebe pustí. Mlátí se hlava
nehlava v divoké sm ěsici rytmů.
Podaří se mi vyšplhat se do sedla ke sv. Václavovi.
„Já už se na to tady nemůžu dívat, pojeďm e odtud!” říká
a zatáhne si hledí přes oči.
„A le já nechci odtud, já se sem chci vrá tit!" vzlykám.
„N ečetlas v novinách, že Rusáci v M ilovicích vyhrožuji, že
se sem vrátí a že zm lá tili příslušníka SNB, takže byl 14 dní
v nemocnici? A po městě prý dávají miny! Viděl jsem to včera
v novinách, které někdo nechal na podstavci. Pojeďme odtud!"

Sv. Václav se chystal pobídnout koně, který byl připraven dát
se do klusu už po mnoho staletí.
„A le tady je teď můj domov! Dejte jim čas!" žadoním.
„A le co ta stoupající krim inalita, vraždy, loupeže, ublížení na
téle a na duši. Na mne už si nikdo netroufne, přečkal jsem už
horší časy." dom louvá mi sv. Václav," ale ty bys na to mohla
doplatit. Pojď, pojedem e odtud!" Kůň začal pod námi netrpělivě
podupávat, jen jen vyrazit.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

trochu nostalgie
„Když se jede odněkud, musl se jet někam. Na to lidé obyčejně
zapomínají. A možná, že také neví, že není žádné lepší někam.
Ono to jde všude od deseti k pěti. Tady jsem alespoň doma.
Víš, já byla už Někde, protože jsem už jednou odešla Někam.
Ale teď chci zpátky do té země humanismu, vzájem né lásky
a moudrého řádu, o kterém mluví Havel. Copak jsi neviděl, jak
jsm e se tu o Vánocích objím ali a plakali štěstím? Slováci zdravili
Pražáky, Brňáci zdravili Plzeň, všechna města byla jako jediná
šťastná rodina ..." horlila jsem nadšeně.
Sv. Václav se na mne smutně usmál. „Víš, co já už na tom hle
náměstí viděl? Nad dějinam i se nepláče. Dějiny se piší." řekl
moudře a poplácal koně. “Jseš snílek. A taky jseš mladá. Za
půl století se toho člověk moc nenaučí. Ale za pár stoleti se
získá přehled. Bohužel to vede k cynismu a pesim ism u. Odpust
mi to. Radši slez a jdi psát dějiny... Patříš na zem a ne na
podstavec, jako já."
Vzbudila jsem se uplakaná. Chvilku jsem si ještě šeptala:
„Svatý Václave nedej zahynouti nám ni budoucím ..." potom
jsem vstala a udělala rozhodnutí, že přestanu číst dopisy
a noviny z „Č eska", plné špatných zpráv. Budu si klidně dál
balit svých pět švestek a recitovat s Halasem: A kdyby mi jen
pro pláč oči zbyly, já se tam vrátím , já se tam i poslepu vrátím.

O antisemitismu
JAN WERICH
... Jedna věc mně nedává spát, a to je,
když začnu přem ýšlet: kdo byl autorem
dob temna, na které tolik naříkáme?
A vždycky mně vychází, že to m usili být
Češi a Slováci. Neboť jaké národnosti byl
prokurátor? Jaké národnosti byl muž,
který mačkal knoflík k červené žárovce,
aby dal prokurátorovi znamení, že obža
lovaný se uchýlil od naučené výpovědi
a že je třeba p ře rušit líčení? Já se hrozím
dom yslet, že to byli Češi a Slováci. Stejně
jako ti, kteří ten zvonek m ontovali, stejně
jako ti, kteří napojovali odposlouchávací
zařízení. Stejně jako ti, kteří v kožených
kabátech i v uniform ách byli suroví na
slabé a bezmocné. A co bachaři? A uda
vači? A fízlové? A to bych se mohl ptát
hodně dlouho a vždycky by mi vyšlo, že
to nemohl být nikdo jin ý než řada Čechů
a Slováků, i když si to všichni usnadňu
jem e tím, že říkám e voni. Já si myslím
- já vím, že je to m yšlenka velice nepo
pulární že v té špíně měl každý alespoň
trochu sm očený prstíček. A právě proto
nám bude třeba naučit se myslet lidsky
a demokraticky. A humanisticky a logic
ky. To je velká práce, protože se týká

každého z nás, a je docela snadné ji
odkládat a také ji předstírat. Ale je stliže
chcem e být jednou velký národ - velikost
národa není určena velikostí území,
nýbrž velikostí ducha - , tak nám nezbude
nic jinéh o ještě dlouho než na sobě
pracovat.
Považoval jsem a považuji neustále za
největšího nepřítele člověka blbost.
A z blbosti se narodil antisem itism us. Já
nejsem tak vzdělaný jako pan Sartre
a stovky jiných filozofů, abych mohl roz
řešit anebo objasnit kořeny antisem itis
mu. Ale vím pudově a vím to jistě, že
antisem itism us je jednou z největších
příčin neštěstí lidstva. A vůbec ne proto,
že ubližuje Židům , ale proto, že dovoluje
hlupákům, zlým
blbům,
nečestným
a zlým zbabělcům zbavovat se pocitu
méněcenosti. Ale m éněcennosti, která je
zasloužená a které se nikdy nezbaví. Tím
spíš, že zůstanou antisem ity, protože
antisem ita je v podstatě nešťastný člo 
věk. A antisem itism us nezpúsobujou Ž i
di, protože nejde o Židy, neboť - j a k říká
Sartre, nem ýlím -li se - „kdyby Židé ne
byli, antisemita by si je musel vymyslet".

• • • inzerce • • •
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Soukromá cestovní kancelář

PANAIRTOUR
JIŘINA MAJEROVÁ
Hradešínská 48-2161
101 00 Praha 10 Vinohrady
tel. /00422/ 74 75 23
fax tel. /00422/ 7443 78
ve spolupráci se společností

AVIATIK
nabízí
ubytování v soukromých
penzionech a bytech
v Praze a okolí

a

„M áte starou matku nebo otce sam otné v Pra
ze? Chcete být zbaveni starostí o je jich denní
stav? Naše sdruženi pečovatelů je bude denně
navštěvovat. Vyžádejte si náš prospekt na
adrese:
Sdruženi pečovatelů, c/o Jitka Matoušková,
Komenského 277, 250 70 Odolená Voda u Prahy
V ysokoškolačka (46) ž ijlc i v Torontě, hledá
slušného a solidního muže mezi 40 - 50 lety,
finančně zajištěného, za účelem sňatku. Pod
mínkou je vysokoškolské vzděláni a stav
(pouze rozvedený, vdovec nebo svobodný).
Zn.: Jen vážné nabidky z Ontaria nebo USA
(kanadská red.)
Dvě studentky z Prahy (17 a 18) hledají na
léto 1993 místo pom ocnice k dětem v německé
oblasti.
Zn.: Zdokonalení v němčině (pražská re
dakce)
Kdo prodá nebo dlouhodobě pronajm e gar
soniéru v Praze (Vinohrady) pro navrátilce?
Zn.: Čtvrt roku v Čechách, zbytek v USA
(pražská redakce)

možnost poznat naši vlast

i letecky
vyhlídkové lety balóny,
ultralehkým i, bezmotorovými
i m otorovým i letadly
další služby dle vašeho přáni
Těšíme se na vás
v Československu !

K Ř ÍD L A
SVOBODY
Výstava fotografií
Ladislava Sitenského
z činnosti čs. zahraničního
letectva v RAF
za druhé světové války.
29. 9. 1992-24. 2. 1993
Muzeum hlavního města
Prahy, Praha 1, Na poříčí 52,
otevřeno denně mimo pondělí
1 0 -1 8 hod.

Malá divadla
y Praze
MILOŠ MÁLEK, Praha
Vám, kteří rádi objevujete a nespoko
ju jete se jen se zaběhlým i kvalitam i,
dovolujem e si nabídnout pozvání do ně
kolika pražských divadélek, která dokáží
zaujm out nejen svojí profesionalitou, ale
i uchvátí každého diváka tajem nou atm o
sférou a bezprostředností divadelního
kumštu.
Divadélko v Řeznické - divadlo, ve
kterém tvoři převážně mladí režiséři
a herci, bývá nabité nápaditostí, elánem
a lehkostí projevu. Je možné si vybrat
z řady různých žánrů. Od ja rm arečniho
divadla po rockový muzikál. Neuvidíte
zde herecké osobnosti, nebudete sedět
v pohodlných křeslech, ale můžete popít
dobrého vína a pohovořit s protagonisty
daného představení. Divadélko sídli
v Praze 1, v ulici Řeznická 17.
Divadlo bez Zábradlí - založili jej bý
valí členové slavného pražského divadla
Na Zábradlí. Pro umělecké rozpory se
některé herecké osobnosti rozhodly ode
jít a založit nový soubor - Divadlo Bez
Zábradlí. Herci Mrkvička, Heřmánek,
Zedníček a další tak začínají novou etapu,
ale myslím si, že je jich herecký um stojí
za to si vychutnat. Bohužel možnost vidět
je hrát, je trochu ztížena polohou diva
delního sálu, ve kterém nyní vystupují.
Divadlo působí v bývalém kulturním
středisku Gong, na Sokolovské ulici 191.
Studio Ypsilon - dnes patří mezi kla
sická divadla malých forem. Významnou
osobností tohoto souboru je režisér Jan
Schmit. Dává hercům volnost v im p rovi
zování. Jeho hry jsou založené na velmi
dobře psaných textech. Herci jsou záro
veň zpěváky, textaři a hudebníky. Což
um ožňuje režisérovi vytvářet pestrá
a hravá představení. Kromě režisérovy
osoby je třeba se zm ínit o dvou hereckých
pilířích tohoto souboru - O ldřich Kaiser
a Jiří Lábus. Tato dvojice je známá přede
vším svým i klaunským i výstupy a to nejen
z divadla, ale i z rozhlasu a televize.
Jejich představení můžete shlédnout na
Praze 1 ve Spálené ulici číslo 16.
Pro ty z Vás, kteří nepohrdnou nadše
nými amatéry, mohou se vypravit do
historické části Prahy na Malou Stranu,
kde v podloubí jednoho z domů pracuji
a hrají m ládi divadelní nadšenci v sou
boru zvaném Studio A. A to vše pod
hlavičkou divadlo Rubín na M alostran
ském náměstí 9.
Jejich tvorba navazuje na styl divadel
malých forem a především na styl, dnes
již neexistujícího Divadla Na Okraji.
O rientují se hlavně na poezii, a to pře
vážně na současné mladé autory. V sou
časné dobé připravují jednu z aktovek od
Josefa Topola. Po představení je možno
posedět v příjem ných prostorách m alo
stranského domu.
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VÁŽENÁ REDAKCE!

PROTESTUJI

O debíral jse m časopis Z á p a d od prvního
čísla v roce 1979. Z a č a l vycházet hned p o dvou
letech, co jse m p řišel do em igrace, b yl m i
dobrým společníkem p o celou dobu a ž do
dnešního dne.
I
k d y ž jse m neuvítal Vaše rozhodnutí začít
časopis vydávat v Č eskoslovensku, s prvním i
čísly jse m svůj názor zm ěnil. P ochopil jse m , že
j e opravdu potřeba, abychom m ěli i m y v Čes
koslovensku svůj hlas.
Po m noho let b yl Z á p a d vydáván za neuvě
řitelných ob ěti všech, co na něm spolupracovali.
Co však nedokázali kom unisté za třináct let,
podařilo se „svobodném u" systém u za necelý
rok. Časopis Z á p a d p o „velice špatných zk u 
šenostech s vydáváním v Č eskoslovensku" za 
niká. Věřím, že rozhodnuti nebylo lehké. R e
d a kčn í rada však rozhodla bez jediného slova
o radu nebo p o m o c svých čtenářů. A ani si
nevzala Z á p a d zp ět do K anady. Těm čtenářům ,
k te ř í m ěli předplaceni Z á p a d na několik dalších
m ěsíců byla dána m ožn o st předplacení za slevněnou cenu jin éh o a jis tě dobrého časopisu, ale
o kterém m n o zí ani neslyšeli. O d časopisu
Z á p a d T oday se část staré redakce distanco
vala. N a še vlast a n á š časopis se děli na dvě
části. S m u tn ý konec. A le tak ja k o m anželé při
rozvodu fa le šn ě doufají, že to však povede
k něčem u lepším u, doufám e i m y. N echcem e si
p řiznat, že T i s k te r ý m i se rozvádím e tu s nám i
v jed n é nebo druhé p odobě zůstanou navždy.
I
k d y ž vím, že m anželé R einišovi stáli při
zrodu Záp a d u , neznám j e a ani nevím za ja k ý c h
o kolnosti se rozhodli v obdobné variaci Z ápadu
pokračovat. Vážím si však jejich snahy, protože
to nevzdali a p ro to že si na sebe nevzali nic
jiného než spoustu sta ro stí a práce o kterou
druzí asi nestojí. Věřím, že alespoň oni si jsou
vědomi, že a ť už Z á p a d nebo Z á p a d T oday není
jejich, ale náš.
Ja ko em igrace neustále kritizujem e situaci
v Č eskoslovensku a je jí vývoj. A však tak ja k o
vláda dom a rozhoduje o nás bez nás, rozhodla
redakční rada Z ápadu. N erozum ím e p ro č se
dom a nedokážem e dom luvit se slovenským i
bratry a p řito m se nedokáže dom luvit rada,
která spolu spolupracuje p o 13 let. N ejsm e tak
m oc jin í než Ti co zůstali. Jsm e stejně tvrdohlaví
a paličatí. M ožná, že jsm e je n o něco více
nam yšlení. A vša k jedno m ám e skoro všichni
společné — chybí nám pokora. M ěli bychom
odpouštět, ale nezapom ínat, M y však zapom í
nám e, ale neodpouštím e.
Věřím, že dopisovatelé obou časopisů budou
m yslel víc na lásku ke čtenářům než na nesouh
las s vedenirnredakce. T ak ja k o věřím, že Češi
a Slováci budou m yslet víc na lásku jeden
k druhém u, než na nesouhlas s vládou toho
druhého.

Ano, protestuji proti rozdělení republiky na dvě
části, aniž m i kdo dává možnost se vyjádřit k lik
vidaci státu.
Tak. ja ko jsem coby devatenáctiletý neodevzdal
hlas komunistům při jejich prvních totalitních
volbách a vhodil do urny bitý lístek, tak i dnes
vhazuji do pomyslné urny lístek nesouhlasu s dě
lením státu, jiné možnosti nemaje.
Na Náměstí Slovenského národního povstání je
v těchto dnech vztyčena slovenská trikolora, zatím
co se na vedlejším stožáru dotýká země stočená
vlajka československá. Pro exulanta, přišedšího po
čtvrt století do Bratislavy je to šokující zážitek.
Je pravda, Bratislavané se chovají sametově, chápeme-li pod tímto epithetem ornans též lhostejnost
a nevyhraněnost politického chováni. Ponížená
československá vlajka je stále ještě čistá, ještě ji
nikdo nepošpinil, či nepokusil se j i spálit, ač
takovýchto přikladu přinesla televize v posledních
letech s americkou vlajkou dost a dost. Lidé chodili
okolo a připadali mi, ja ko by tu vlajkovou inscenaci
nevnímali. Jsou sametoví? Jsou důstojní? Či lhos
tejní? Nebo nevědí ja k by se měli k pohřbu
republiky vyjádřit?
Nediskutoval bych a nepsal tento protest, kdyby
se mi zdálo, že vůle po samostatnosti Slovenska
je mezi Slováky jednoznačná. K zamyšleni mne
však nutí zážitek na jednom mezinárodním sym 
poziu v Bratislavě, když organizátor, velmi inteli
gentní mladý muž se před zahraničními účastníky
vyjádřil, že k rozděleni republiky jsou občané
donucováni politiky. Pochybnost o aktu rozdělení
ve mne zesílil mé srdce zahřívající potlesk počet
ného slovenského auditoria k mé poznámce, před
nesené před odborným referátem, že Češi a Slováci
patři k sobě, ať už je státoprávní uspořádání
v budoucnosti jakékoli. Proč mne nevypiskali?
K zamyšleni mne též nutí rozhovor u kávy se
starším českým profesorem, který se zúčastnil
téhož sympózia. Skoro identickými slovy ja ko před
tím náš slovenský kolega argumentoval, že se už
nad ničim nezlobí, že když politici republiku ruší,
že je to v jejich kompetenci.
M á právo občan, v tomto případě akademický
občan, rezignovat nad bytím, či nebytím státu
v němž se narodil, jenž mu dal jeho identitu
(nemluvím o komunistické periodě), zejména dnes,
kdy svoboda projevu je dána a kdy politická situace
tento projev vysloveně vyžaduje?
Jsme opravdu národem bez dlouhodobé poli
tické vůle, ja k to píše Ferdinand Peroutka ve své
stati „Malý národ a povaha" z roku 1922?
M á pravdu Macharův „Suchý žalm", meditující
nad „dvěma disonančními tóny v naši povaze,
francouzské vznětlivosti a ruské mlze, o tom ja k
my lehkověrní, rychle zaplaneme a ja k celý obzor
hraje, záři, hýří, ale ja k potom odkudsi klesne
ruská mlha a m y upadáme v rezignaci a nemáme
než elegické tváře?" Je pravda, co píše sociolog
Emanuel Chalupný, že: „Dejte Čechovi popud a on
rozžehne sirku v plamen, aby však plamen brzo
neuhasí, o to musí pečovat zase jiní. Čech nevytrvá".
Jako exulant jsem možná dostal jiný poměr
k národu, snad trochu distancovaný, kritický, ale
neméně intenzivní a uvědomělý. Národ mne denně
neobklopoval, nedýchal jsem jeho tělo, ale musel
jsem si ho přibližovat v myšlenkách a nad ním
rozjímat, používaje ratio. Kořeny národa a jeho
postavení v Evropě jsou u mne definovány jinou

D . R E J L , Kalifornie

zkušenosti ja k srdcem tak mozkem. Jsem občan,
který se nenechal odepsat z národního společenství
ani se „neupravil". A proto nejsem kompars pře
nechávající sólové zpěvy politickým hvězdám, nebo
takovým, kteří se za ně pokládají. Není pravda,
že politika není věci občanů, ale carovou. Nesouh
lasím se svými kolegy, ať již mluví slovenský nebo
česky, že mne politici mohou nutit k uznáni
neopravitelných historicky závažnýck kroků.
K tomu nás mohl z barbarské pozice nutit Hitler
nebo Brežněv.
Politici zvolení ve svobodných volbách jsou
povinni se mne zeptat a formulovat přesně své
otázky v referendu, tak ja ko to navrhl Václav
Havel.
Protestuji jestli se tak nečiní a zůstávám nadále
Čechoslovákem, to jest Čechem uvědomujícím si
přednost rozumného soužití českého a slovenského
národa a uvědomující si bludné budoucnosti rádoby
čistě nacionálnich, či nacionalistických státních
celků. Jestliže je to váš cíl a fantasmagorie někteří
páni politici, pak jednáte beze mne a proti tomu
protestuji. P R O T E S T U J I!
V. C H Y SK Ý , Wuppcrtal

TGM: NOVÁ EVROPA (1920)
Do debaty o rozdělení (ne rozpadu) našeho
státu bych rád přihlásil kapacitu nejpovolanější,
totiž samotného jeho tvůrce. K otázce zda mít
národní či nadnárodní stát se totiž M asaryk vy
jádřil zcela jednoznačně. Ve svém díle Nová Ev
ropa (1920, str. 209-210) říká:
„Svým rozsahem státy by se měly rovnat náro
dům. Národy jsou přirozenou organizací lidstva,
národnost je nejlepší zárukou mezinárodnosti,
která stejně je cílem evropského vývoje jako ná
rodnost. Jedna podmiňuje druhou. Státy jsou pro
středkem národa, vývoj národů je cíl. “
M asaryk vzal jeden ze základních pocitů člo
věka - pocit přináležitosti k národu ja ko hlavní
podmínku k existenci státu. Aby vysvětlil proč není
Československo jednonárodnim státem, říká dále:
Z a daných poměrů je třeba počítat s tím, že
státy čistě národní ještě nebudou; národní minority
zůstanou do velké míry z příčin hospodářských
a komunikačních - stejnosměrnější povznesení
hospodářské všech zem i a území, zdokonaleni
komunikace a pokrok administrace umožní časem
revizi a úpravu otázek minoritních." Takže tuto
úpravu naši političtí představitelé právě provádějí,
protože k hospodářskému i administrativnímu po
vznesení všech zem í už došlo.
A teď ještě několik slov k „národnosti".
Pocit přináležitosti k vlastnímu národuje vlastní
nejen civilizovaným, ale i necivilizovaným lidem.
Civilizovaní Angličané, Francouzi, Italové, Němci,
Dánové, Švédové, jsou (skromně) hrdí na svůj
národ a m y si jich proto vážíme. A oni si váží nás,
když vidí, že m y si ceníme své národnosti. V Če
chách je však ted dost rozšířen názor, že vlaste
nectví je nemoderní, a že současná doba je kos
mopolitní.
Je to omyl, národy existují dál v plné síle, přežily
Sovětský Svaz, přežijí Jugoslávii, přežiji i v Ev
ropském Společenství. Žiji v Anglii 28 let, a za tu
dobu jsem si postupně uvědomoval, že to není jen
jiný ja zyk, ale že lidé kolem mne uvažují jinak,
protože jim schází podvědomý vliv Komenského,
Havlíčka, Jaroslava Haška, Karla Čapka, Jana
Wericha, Masaryka, Havla a mnoha, mnoha dal
ších, a že Češi mají co dát světu, a bez nich by byl
svět o hodně chudší.
M . M IE SSL E R , Anipfield, Anglie
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BLBOST STOLETÍ

Z VÝLETU DO ČECH

KDO JE VÍC?

Tento titulek jsem si nevymyslela, ale vypůjčila
z německého tisku. Nepatřil k ničemu jinému, než
ke komentáři o rozpadu naší federace. A nebudu
daleko od pravdy, kd yž řeknu, že si podobná slova
myslí minimálně 90 % Čechů a jistě i značné
procento Slováků nejen v Československu. Vždyť
láska k této zem i je za více než 70 let hluboce
vrostlá do našich srdcí. Ve jm énu této zem ě umírali
lidé v pouštích Středního východu, bránili Tobruk,
sváděli kruté boje nad Lam anšským kanálem
a brodili se sněhem Ukrajiny, Běloruska i Polska,
aby bojovali na československých hranicích u D uk
ly. M ezi těmi tisíci padlým i bylo mnoho Slováků
a žádný z nich neumíral za Slovenský stát, ale za
Československo. A přesto je to všechno pryč!
0 rozdělení je rozhodnuto, to dnes ví i opozice
a nemá již sm ysl pokoušet se zachránit nezachranitelné. Proč?
Lapidárně řečeno rozhodly volby . Češi volili
ekonomickou reformu, jejíž principy představuje
osobnost Václava Klause. Slovensko volilo Měčiara a jeho H Z D S . Tyto dva politické subjekty
při nejlepší vůli nemohou najít společnou řeč. .Již
v této chvíli se cesty znatelně rozcházejí. A proto
hovořit o společném státě ještě dnes je nevhodnou
hrou některých politiků, kteří v něj již sami nevěří.

Není tomu tak dávno, co česká a slovenská
města a vesnice působila neupraveně a ospale.
Procházka po nich prý byla nekonečnou nudou.
Výkladní skříně zívaly rozbitými okny, rolety byly
potrhané a často beznadějně stažené. Tak tomu
bylo bez rozdílu všude a to i ve městech, která
měla v minulosti zvuk a patřila k turistickým
atraktivitám. M ezi taková patřívaly i Čelákovice,
ležící v bezprostřední blízkosti Prahy. Z a první
republiky bylo čelákovické Grádo pojmem přita
hujícím tisíce výletníků, kterým sloužilo nepře
berné množství restaurací, hotelů a obchodů všeho
druhu. Tato slavná minulost byla neskutečným
snem a všichni byli přesvědčeni, že se již nikdy
nevrátí.
Stačily však dva roky politických a ekonomic
kých změn, aby se vše začalo měnit. Jít dnes hlavní
třídou v Čelákovicích je radost. Vítají vás výkladní
skříně plné zboží, nápadité vývěsní štíty. Určitě
neminete cukrárnu pana Vocáska. Její interiér
i exteriér je chloubou nejen jeho, ale i místního
majitele stavební firm y pana Tichého. Vykouzlili
tu malý dvorek, kde za uměleckou mříží najdete
příjemný koutek k posezení. Cukrář V ocásek je
m istr oboru a řemeslo se v jeho rodině dědí po
několik generací. I syn se rozhodl kráčet ve
šlépějích svých předků. Filozofie této dynastie je
jistě poučná i pro druhé. Jsou totiž přesvědčení, že
člověk nemusí krást, aby vydělal. Jsou přesvědčeni,
že vydělávat se dá i kvalitou, slušností a lácí. Je
to sice zdlouhavé a trochu i náročné, ale bezesporu
i trvalé. A tak zde dostanete výstavní zákusky za
pár korun. Dvě kávy, čtyři zákusky na necelý
USD.
Nejsou ojedinělí v tomto městečku. V malém
dom ku na hlavní třídě bydlí i rodina Tržických.
Během krátké doby postavili krámek malý jako
dlaň. Co chybí na velikosti dohonili sortimentem.
Krámek se specializuje na nápoje. V USA a Ka
nadě je zcela běžné, že nápojům je věnován samo
statný obchod. V Československu to tak obvyklé
není. Nápoje dostanete v obchodě s potravinami,
tento krám ek v Čelákovicích je něčím výjimečným.
M ůžete nakoupit z desítky značek piva, vína
a likéry domácí i zahraniční výroby, nechybí
mléčné výrobky ani limonády všeho druhu. Paní
Tržická je obchodnicí v tom nejlepším slova smyslu
a přesvědčí vás o výhodnosti a tak než se nadějete,
máte plnou tašku lahví. K tomu přidá úsměv
a vzpomínku na m ístní ochotnický spolek Josefa
Kajetána Tyla.
M ohl bych pokračovat. Třeba výbornou pekár
nou, která stačí zásobovat chlebem, koláči a pečivem nejen Čelákovice a jejich bezprostřední
okolí, ale i Prahu. Nestačí péci a tak rozšiřuje
výrobu a otevírá stále další a další pracovní
příležitosti, což jistě není zanedbatelné.
Pochvalu by si zasloužila jistě i radnice, která
sice zatím stále nemá možnost pomáhat ja k by
chtěla, ale má v čele muže, který nejen, že je
rodákem a tím i zdravým patriotem, ale o svém
m ěstě a jeho historii ví tolik, že může skutečně
kvalifikovaně zasahovat a radit. Ing. Špaček,
starosta Čelákovic, patří k novodobým představi
telům města a je jim jen třeba přát zdar.
Tuto malou procházku po českých luzích a há
jích bych rád skončil promluvou, kterou měl ke
svým spoluosadníkům po sametové revoluci Jiří
Hanzelka. Přišlije j navštívit a dotazovali se, kdyže
u nich bude tak čisto ja ko v Německu. Cestovatel
a spisovatel jim odpověděl: „Až si uklidíte". V Če
lákovicích začali a zatím se jim daří. Pán Bůh
zaplať!
T. M Á R E K , Kanada

Od sametové revoluce se v emigračním tisku
často objevují příspěvky a dopisy čtenářů, vedou
cích pře o to, komu přiřknout větší morální zásluhy
za uplynulých dvacet či více let - emigraci, nebo
tuzemcům, a kdo má být tedkom u víc za co vděčen.
K dobru cituji slova písničkářů Palečka a Janíka:

Tím větší překvapení vyvolal návrh na
Československou unii. Člověka maně napadá: je
to seriózní hra s občany? Vůbec si myslím, že po
prvních jednáních alespoň česká vládní reprezen
tace měla občanům jasně vysvětlit proč a za kolik
dojde k rozchodu. To jim vlastně nikdo neřekl,
1 kd yž v posledních dnech se konkrétní příklady
objevují. Je totiž samozřejmé, že nelze uzavřít
obranné společenství se Slovenskem, jestliže ono
trvá bezvýhradně na mezinárodní suverenitě. Nelze
přece m ít rozdílnou zahraniční politiku a společnou
armádu. Komu by taková armáda sloužila? Dru
hým rozhodujícím dělícím prvkem je ekonomika.
M inistři pro správu národního majetku a privati
zaci se již rozhodli, že druhou vlnu uskuteční každý
sám. Rozdíl bude i v daňové politice, zemědělství,
v sociální oblasti. Co pak chtějí spojovat? Vznikl
by takový zm atek, že průchodnost ekonomiky by
byla v nenávratnu. A že to jde třeba ve Švýcarsku?
To je sice pravda, ale za jeden švýcarský fra n k se
dnes p latí až dvacet tři korun. Bude-li fra n k za
korunu, mohou v Praze dělat také mnohé ekono
mické eskamotáže. To však nastane až za takových
deset let.
Prostě není třetí cesty. B ud každý zvlášť, nebo
dohromady. To však pouze za podmínek fungující
federace. Ten moment však již prošvihli. Škoda!
Neměli bychom však klást vinu české reprezentaci.
Ta se snažila, na můj vkus až moc dlouho, bránit
společný stát. Tak dlouho, že dnes teprve pracuje
na české ústavě, zatím co S N R svou již přijala.
Proto se mi nelíbí, že slovenská vládní reprezentace
napadá Českou republiku z pomalosti. Startovní
čára nebyla stejná. M yslím si, že než sestavovat
návrh na unii, měla se energie napnout k vypra
cování té tisícovky oboustranných smluv, které jsou
bezpodmínečné nutné k dalšímu životu. Vždyť
rozchod, ač bolestný, nemusí být konečný. Dejme
jim nyní oddechový čas. A ť začnou opět dělat. Čeká
je rozhodující zápas o reformu a tím i o další
existenci České republiky.
Škoda, že tak lapidární pojmenování rozchodu
přišlo z Německa.
D. V O R Á Č O V Á , Berlín

Já jsem emigrant a kdo je víc?
Já byl venku, tys nedělal nic.
Já statečně emigroval,
za tvou svobodu bojoval.
Já byl venku, tys nedělal nic.
Já jsem tuzemec a kdo je víc?
Já byl tady, tys nedělal nic.
Já zůstal a trpěl rád,
a neměl, co jsem neukrad.
Já byl tady, tys nedělal nic.
A píseň končí:
Když to dáme dohromady,
jeden tam a dru hej tady,
snad to ňáko dopadne.
Přimlouval bych se za trochu větší velkorysost
u obou stran. Připusťme, že ve velké většině jednali
lidé podle svých nejlepších úmyslů, pro některé to
znamenalo emigrovat a pro některé zůstat. Z a
jednoho Škvoreckého zůstal doma jeden Havel,
a za jednoho bezejmenného emigranta, který ode
šel, aby připravil co nejlepší život svým dětem,
zůstal doma jiný, který se pachtil, aby se jeho děti
měly co nejlépe.
M . CUC, Kanada

VÁŽENÝ ZÁPADE TODAY
Nové vydání „Západ today" je opravdu osvě
žující publikace a splňuje předpoklady o časopise,
který bude schopen uspokojit čtenáře ja k venku
tak i doma.
Přeji Vám hodně úspěchů do další práce a věřím,
že „Západ today" se stane jedním z nejpopulár
nějších časopisů v nové etapě našeho kulturního
života.
M . P U C H M A JE R , USA
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Jiři CHLÁDEK - Ilona NOVÁ:
PORCELÁN KOLEM NÁS
Kniha seznam uje s historií výroby
keram iky a porcelánu i s principy
výrobní technologie a problém y
s touto výrobou souvisejícím i. Pro
zájem ce o sbírky porcelánu jsou
určeny inform ace o nejvýznam něj
ších expozicích v tuzemsku i zahra
ničí.
Nakladatelství technické literatury
a Karlovarský porcelán

Zdeněk KALISTA:

TVÁA BAROKA
Kniha odkrývá s neobyčejnou hloub
kou kořeny baroka, m omenty form u
jíc! psychiku tehdejšího člověka i du
chovní
chara
kter doby.
Státní pedagogické nakladatelství
Jaroslav ŠETELÍK: PRAHA
Barevné reprodukce známého impresionistického m alíře, pražského
rodáka Jaroslava Šetelíka. Dopro
vodné texty v čes., něm., angl.
a franc. jazyce
PLUTO - Pražské nakladatelství J.
Poláčka
• Josef SUDEK:
PRAHA PANORAMATICKÁ
Rozsáhlý obrazový soubor využívá
specifiky panoram atického záběru.
Král českých fotografů Josef Sudek
(1896-1976) v práci, která předzna
m enala jeho světový úspěch, zachy
til nostalgická svědectví o prom ě
nách
našeho
hlavního
města.
Vychází též v cizojazyčných muta
cích. Úvodní báseň Jaroslav Seifert.
ODEON
• Adolf BORN
Soubor dvanácti grafických listů for
mátu 3 0 x4 2 . Úvodní slovo Miloš
Macourek. Doprovodný text v čes.,
něm., angl. a franc. jazyce.
PLUTO - Pražské nakladatelství J.
Poláčka
« Karel ČAPEK
VE FOTOGRAFII
Vynikající m onografii uspořádal lite
rární vědec Jiři Opelík s využitím
unikátního archívu z pozůstalosti dr.
M. Halíka. Přes 175 fotografií s prů
vodním textem složeným z citátů
z Čapkova díla dokumentuje spiso
vatelovu životní cestu.
Čtyřjazyčné popisy fotografií a resu
mé.
Nakladatelství ISERIN,
váz. 79 Kčs.
• Milan KOPECKÝ:
KOMENSKÝ JAKO UMĚLEC SLOVA
Čtrnáct kapitol o básnické, beletris
tické, dram atické a literárně teore
tické tvorbě Jana Amose Komenské
ho.
Masarykova univerzita, Brno, váz. 52
Kčs

CITÁTY SLAVNÝCH
Přes 1300 citátů z děl světových
i českých autorů, abecedně sestave
ných podle věcných hesel, hovoří
moudře, ale i s ironií a vtipem. Citáty
doplňuje rejstřík autorů.
ZEUS-B, brož. 39 Kčs
Zdeněk
KUČERA-KUNŠTÁTSKÝ:
ROZMARNÝ SVĚT CITÁTŮ
A AFORISMŮ
S podtitulem Lvem salónů snadno
a rychle návod k vysoké úrovni spo
lečenských debat i soukrom ých roz
hovorů.
« KATALOG ORGANIZACÍ
A FIREM V ČSFR
Zapsaných v podnikovém rejstříku.
Encyklopedická příručka obsahuje
abecední seznam registrovaných or
ganizací a firem a jejich přehled
odle oborů činnosti,
páček Software ve spolupráci
s Českým statistickým úřadem
• Patrik OUŘEDNÍK:
ŠMÍRBUCH JAZYKA ČESKÉHO
Vym ezit hranice spisovné a obecné
češtiny stejně jako přesně definovat
rozsah pojmů slang a argot není
lehkou záležitostí. Encyklopedie této
nekonvenční češtiny obsahuje 1200
tematických skupin a na 15000 hesel.
Celek je doplněn více než 1300 citáty
z původní a překladové literatury.
Nakladatelství Ivo Železný

Jindřich HORÁK - Jan HALADA: FOTBALOVÉ KLUBY SVĚTA
Nejpřednějšich
471
fotbalových
klubů z celého světa se představuje
všem příznivcům fotbalu ve skvostně
vypravené publikaci se všemi zá
kladními fakty a inform acem i z his
torie i dneška.
Lidové nakladatelství
• Julius SATINSKÝ:
MOJI MILÍ SLOVÁCI
Fiktivní dopisy psané slovenském u
čtenáři, v nichž si populární komik
dovolil vzít na mušku specifika slo
venské národní povahy.
Čs. spisovatel
^ Ludvík AŠKENAZY:
SVĚTLA ZASTAVENÉHO ČASU
Výbor z nejlepších próz dlouho ne
vydávaného autora, který uložil do
svých děl hum anistické ideály a víru
v lepší stránky lidského života.
Mladá fronta
• Josef Jaroslav MAREK:
OSUDY DOBRÉHO
VOJÁKA ŠVEJKA
PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
První díl cyklu V šest večer u Kalicha
nás zavede do útulné pražské hos
půdky, v níž se scházejí po válce
Švejk a jeho přátelé. Ilustrace v du
chu kreseb J. Lady Jiří Pěkný.
Nakladatelství JAN, brož. 25 Kčs
František NEPIL:
DOBROU A JEŠTĚ LEPŠÍ NEDĚLI
Soubor
osmadvaceti
fejetonů
oblíbeného vypravěče zaujme nejen
osobitými pohledy na skutečnost, ale
i svižným stylem. Ilustr. M. Jágr.
RADIOSERVIS, brož. 44 Kčs
• Jiří GRUŠA: MISTR PANNY
Osobitá rodinná kronika tři generací.
Románem, který se pohybuje na po
mezí skutečnosti a fantazie, se pro
plétá
příběh
nena
plněné chlapecké lásky. Ilustr. Jan
Souček.
Mladá fronta

• Václav KLAUS:
EKONOMICKÁ VĚDA
A EKONOMICKÁ REFORMA
Do pěti částí od soudobého ekono
m ického myšlení ve světě, přes eko
nom ický systém a možnosti jeho
změn po ekonomickou reformu
v praxi zařadil autor své statě a ese
je.
GENNEX & TOP Agency

4 Artur BREISKY: TRIUMF ZLA
Kniha esejisticky a beletristicky čis
tého
stylu,
plná
subtilních
myšlenek, z pera předního předsta
vitele české dekadence, autora
z okruhu někdejší Moderní revue.

• Karel FELT:
HVĚZDY V EVROPSKÝCH
SLUŽBÁCH
Dvanáct příběhů reprezentantů čes
koslovenské kopané působících ve
dvanácti evropských zemích.
CESTY, brož. 30 Kčs

4 Vlasta JAVOŘICKÁ:
RODNÉ BRÁZDY
Po mnoha letech vycházejí opět ven
kovské romány Vlasty Javořické.
Knížka přináší několik povídek pro
ženské čtenářky.
ROAD, brož. 28 Kčs

Kanaďané, jestliže se dáme
do toho společně,
prorazíme ve světě!
Naše pracovní příležitosti přím o
závisí na skutečnosti, je stli Kanada
obstojí ve světové konkurenci.
Naše konkurenceschopnost se zlepší,
je stliže nebudeme
podceňovat odborné vzdělání, které
zjišťuje prosperitu pro nás i pro
naše děti.
Musíme však my sam i něco
investovat, abychom se stali zemí,
která toto může o sobě říci...
Ano, my to dokážem e...

A no, my to dokážem e...
stavět na našich
úspěších

Máme tradici spolupráce s jiným i
světově úspěšnými program y
v lékařství, v m írovém sboru
a vesm írném program u. Ale je zde
ještě jeden velice důležitý činitel.
Potenciál Kanady závisí na
odhodlání jednotlivých Kanaďanů
být těm i nejlepšim i.

S W E E P R ITE M A N U F A C T U R IN G IN C .. R E G IN A

Každý ví, že malá společnost z Reginy se
nemůže prosadit na světovém trhu.
Každý, kromě prezidenta Sweep Rite
Manufacturing Inc. Les Hulicska.
D íky dokonalé technologii
a zlepšovatelství mohou jeho metařská
auta čistit města na celém světě. Export
činí až 75 % ročně z celkového prodeje.

A no, my to d o k ážem e...
m ám e o to m důkazy
Kanaďané jsou úspěšní každý den.
Platí to pro m nohé jednotlivce
i podniky... a mají z toho užitek
je dn otlivci, je jich okolí i celý
kanadský prům ysl.
Stovky kanadských společností
dosáhly úspěchu na m ezinárodním
poli. V ytvořily tak zam ěstnáni,
nová pracovní odvětví, a pracovní
příležitosti pro tisíce Kanaďanů
a kanadské výrobky pronikly na
světové trhy.

A N IT A LÉ G E R , Q U E B E C

V E Ř E JN É D IS K U S E

Programová skupina Iniciativy za
prosperitu vytváří akční plán,
který by odrážel společný postoj a který
bude Kanaďanům předložen v záři.
Seznámili jsm e se s názory Kanaďanů,
kteří se chtěli zúčastnit
na tomto akčním plánu...
V sérií „veřejných diskusí" mohly tisíce
Kanadanů ve 186 obcích v celé Kanadě
přispět svými nápady
k tomu ja k využit vlastních
schopností, příležitostí a vzdělání,
v různých oblastech a obstát
v konkurenci. Hovořili o tom, ja k udržet
svou životní úroveň v budoucnosti.
Závěr: Každý z nás
má svou roli
... a vláda to bere v úvahu.

„Odstěhovala jsem se do Quebecu
s ontarijským učitelským diplomem.
Několik let jsem mohla pouze suplovat.
Věděla jsem. že zde těžko dostanu práci
na plný úvazek, pokud si nezvýším
kvalifikaci. Poté, co jsem získal
quebecký učitelský diplom, učím na
plný úvazek a mám lepší plat a zjistila
jsem, že jestliže chcete lepší
budoucnost, musíte být ochotni se
přeškolit. Mně se to vyplatilo."

A no, my to dokážem e...
p rotože m ám e lidi
Je zapotřebí soustředit svou energii
na naše nejdůležitější ekonomické
příle žitosti... a připravit se na
prosperující budoucnost.

Ano, my to dokážeme!

C anada
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CANADA
SAVINGS BONDS
I

For 46 years, millions of Canadians have counted on
Canada Savings Bonds to build their future. Again this
year, they’re one of the best all-round investments you
can make. And you don’t have to be a citizen to buy
them . Any Canadian resident can buy C anada
Savings Bonds. They’re on sale wherever you bank
or invest from Monday, O ctober 19 to Monday,
N ovem ber 2. You may date your paym ent
November 2, so that you don’t have to pay
for your bonds before they start earning
interest on November 1.
Safe and Secure. Canada Savings Bonds
are fully guaranteed by the Governm ent
of Canada. They’re a safe, secure
investment that never falls in value.

Cashable Anytime. Canada Savings Bonds can be cashed at any time, so your
money is never locked in.
Competitive Rate of Return. Canada Savings Bonds offer a competitive rate of
return, especially when you consider that they can be cashed at any time.
This yeaťs rate of return and purchase limit will be announced in mid-October.
Details will be available wherever Canada Savings Bonds are sold.
Doiťt Be Late! Remember, November 2 is the last day you can buy your new bonds
at face value. But the bonds may be withdrawn from sale at any time.

Canada
Savings
Bonds
Canada

Les Obligations
ďépargne
du Canada

Buy Yours From Oct. 19 To Nov. 2

p
KOMERČNÍ
BANKA05On 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

ÚDA Praha 6

ATM

Vítězné nám. 4, Praha 6

