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Po již třetí poválečné invazi armád SSSR

SE ŠTÍTEM - NEBO NA ŠTÍTĚ!
PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDŮ 3 TRIBUNÁLŮ SVĚTOVÉ REPREZENTACE ČS. EXILU

Národy svčtn již od prvých dmi tohoto přestup
@ Zapřísaháme vlády západních velmocí a
ucho roku 1980 přestupují do zvláštního časového všech nezávislých státu, aby — odloživše na čas
rozměru nejen jeho mimořádného dne — 29. úno vlastní politické zájmy a hospodářský oportunismus — odpověděly energicky a účinné na již třetí
ra — nýbrž do daleko delší, velmi pohnuté doby,
plné zvratu i nebezpečí válek, ale také lidských poválečnou invazi armád Sovětského svazu!
nadčjí státníků i prostých občanů: probolet a pro
Za takovou, surového útočníka citelně postihu
pracovat se krizemi a strachem o osud vlastní i o jíc! odpověď pokládáme m. j. bojkot letošních
budoucnost lidstva k novému človčku v životě- Olympijských her pod rudými, krví bezbranných
soukromém a k nastolení Třetí síly v životč veřej národů prosáklými vlajkami SSSR v Moskvě.
ném. Proto:
V této chvíli a po celý osudový rok 19SC nechť
9 Odsuzujeme nejtvrdšími slovy, jimž nás na
učila naše mateřština, záludný, na tragedii Ma platí pro všechny civilizované lidi, národy, státy
ďarska v r. 1956 a Československa v r. 1968 vo a jejich vlády mravní norma, vyslovená již před
jensky i politicky ďábelským způsobem vyzkou několika tisíci let v mateřské zemi Olympiády: Se
šený přepad malého a přece tak statečného lidu štítem — nebo na štítě!
afgánského!
Jménem 54 organizací čs. exilu v celém svobod
« Vyzýváme všechny národy dosud svobodné ném světě k tomu dodáváme: Se ctí — nebo s
ho svčta, aby se semkly ke společnému hlasitému
hanbou!
protestu a morální i klinické obraně proti progre
SRN/USA, 15. ledna 1980
sivní rakovině komunismu!
Prof. Dr. Karel Hujer
Jaroslav Kusý
Rev. Dr. Iv a n F r a n k l i n

Naše rozhovory

Olympijské hry potopené v krvi
HOVOŘÍME S RUSKÝM BOJOVNÍKEM ZA SVOBODU, V. BUKOVSKÝM
Signálem trubky byla v r. 77G před
Kristem odstartována v posvátném
okrsku řecké osady Olympia prvá spor
tovní disciplina prvých Olympijských
her — běh na 192 m. Vítězem byl dávno
zapomenutý Koroibos z osady Elis.
Hry se potom opakovaly každé 4 roky,
až v bouřích a změnách času zanikly...
V r. 189G byly obnoveny z podnětu Fran
couze Pierre de Coubertina. Za 5

„Vzpomínám si, gospodin Bukovsky, jak jsme
před 14 měsici pochodovali vedle sebe v tom mo
hutném protestním průvodu ulicemi hlavního mě
sta Spolkové republiky Německa a radili se při
tom. iak nejlépe pomáhat našim národům, utlačo
vaným kremelským režimem. .4 Vy jste potom z
tribuny na historickém bonnském náměstí 10. 12.
197S řek! m. j. toto: >Jak je možně, že sportovci
z celého světa pojedou do Moskvy, aby tam uka
zovali sílu svých svalů a svou zdravotní kondici,
zatímco současné jsou statisíce lidi trestaný v
sovětských koncentračních táborech a vězeních
zimou, kladem .; nemocemi pro své politické pře
svědčení.* .4 zeptal jste se shromážděných Němců
a exulantů z porobených zemí: »Smíme připustit,
aby bylo olympijského ohně, symbolu míru, rov
nosti a svobody, použito jako kamufláže pro sovět
ský útlakř* .4 hned jste dal svou osobni, dnes vý

měsíců, 19. července, má být zahájeno
jejich nejnovější vydání v Moskvě — v
hlavním městě sovětského totalitního
režimu, který si plete olympiády s inva
zemi... Hovořili jsme o tom s ruským bo
jovníkem za svobodu, vězněným 12 let
v SSSR a vyměněným v r. 1977 za vůdce
ěilských komunistů, Corvalana, dnes
37-letým studentem slavné anglické
univerzity Cambridge. Vladimírem B uk o v s k ý m.

vojem událostí již do dějin vepsanou odpověd a
výzvu: »Domnívám se, že zde v Německu se ještě
mnoho lidí dovede upamatovat, jak Olympijských
her 1936 v Berlině národně-soáalisiická propa
ganda zneužila. Používám této příležitosti, abych
vyzval německou veřejnost, mládež a sportovní
organizace: bojkotujte Olympijské hry 19SC
v M o s k v ě!< Já jsem tuto Vaši vvzva potom
podpořil přesně před rokem na výročním zase
dáni Společnosti pro lidská práva, kde jsem —
v předtuše oporrunisrického postoje sportovních
svazů — prohlásil, že »jet do Moskvy, nebo boj
kotovat, nebude záležitostí organizací, nýbrž
svědomí jednotlivých sportovců*.“
„Ano, vše to bylo celkem jasné již před rokem.
Události, jez následovaly, podaly dodatečně fakta.“
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SVATÝ JENE Z NEPOMUKU
drž nad námi, Čechy, ruku, / ať nám Bůh dá,
co dal Tobě, / by náš mozek neshnil v hrobě!

«Pražská zima» v Kabulu
Jaroslav Kusý

Snad jsme neurazili světce a neublížili jménu
Karla Havlíčka Borovského, přizpůsobivše
jeho proslulý epigram o jazyku obsahu oficiální
zprávy antropologa dr. Emanuela Vlčka, vy
danou právě před rokem o výsledku zkoumán!
pozůstatků Jana z P o m u k u. Podle ní při
vedlo imunologické, serologické a submikroskopické vyšetření v letech 1972-73 k závěru, že ostatek
„jazyka“ je nesporně organického původu a tvo
řen s největší pravděpodobností dekompovanou
suchou tkání mozkovou.
Sv. Janem Nepomuckým vědecký posudek
ovšem neotřásl — ani jeho úctou v srdcích jeho
věrných ctitelů, ani jeho sochou na pražském Kar
lově mostě, odkud byl v poslední zimní noci roku
1393 svržen do Vltavy, protože — jako generální
vikář arcidiecéze Jana zjenštejna — hájil
práva církve a její svobodu proti zvůli Václava
IV.“. Připomněl to Apoštolský list nynějšího pa
peže J a n a P a v 1 a II., napsaný česky právě před
rokem, 2. března, k 250. výročí svatořečení
,mučedníka za svobodu církve“. Neboť „král,
ovlivněn svými rádci, chtěl v Čechách naprosto
všechno podrobit své královské moci“, jak stojí v
pastýřském listě biskupů Čech a Moravy.
Ale ještě 587 let po této vraždě, jedné z nej
brutálnějších v našem národě, se v Praze mučí,
aby se „vynutilo doznání“ jako tehdy a neplatí-li
momentálně slova citovaného listu, že ,jám arci
biskup musel mnohokrát opustit Prahu, aby za
chránil holý život“, zachraňuje si jej nynější ná
stupce Jenštejnův na Vojtěchové stolci krajní
zdrženlivostí, dovolující psát pastýřské listy jen
s historickými reminiscencemi. Neboť na Hradča
nech a nad celou zemí vládne dnes despota — sice
již bez královské konaný, zato s ještě větším,
hroznějším žezlem ukrutnosti.
Po krátkém pražském jaru“ vtáhla do zemé,
bez podzimu, hned pražská zima“. A protože svět
ji přijal bez účinných protiopatření, protože
protestoval spíše ze soucitné slušností, než z od
hodlání Prahu pomstít a zbývající zachránit, přiš
la po sovětských invazích do Maďarska a Česko
slovenska v ominézním intervalu 12-11 let ínváze
třen. ,ÍPražská zima“ se usadila v Kabulu!
• str. 2
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Naše komentáře
Pelikán
„Cítíme plnou zodpovědnost za dílo očisty,.. Vylu
čujeme Gavendy, ŠeŠíny,
abychom nemuseli v budoucnu vylučovat další,
kteří by se stali občtí jejich nesmyslné zášti proti
spravedlivému uspořádání naší společnosti.“
Toto „spravedlivé uspořádáni'' vidél tehdejší
předseda Osiř. akčního výboru čs. vysokých škol,
Jiří Pelikán, v komunistickém puči z února
1948. A 20 let pozdčji, v Pražském jaru 1968, je
stále ještč vidél v „hegemonii a preferenci ko
munistické sírany, aby se ani v Národní frontě,
ani v zastupitelských orgánech... nemohla octnout
v menšině" ( Jiří Pěli k á n: „The Secret Vysočany
Congrcss"
citace z dokumentace Z. K r y š t ú fk a: „Sovětský vzor vlády v Československu"). A
dalších 10 let později zůstal někdejší studentský
šéfkátlrovník „co nejúžeji spjat se svými českými
a slovenskými soudruhy." (Die Pressc, Vídeň, 18.
6. 1979)
Se s o u d r u h y, říká P c 1 i k á n, nikoli se
svými dřívějšími obětmi! Proto právem apeluje v
oběžníku č. 5/79 Čs. obce legionářské v australské
Victorii poslední svobodně zvolený místopředseda
Osiř. svazu čs. studentstva a jako jeden z prvních
zatčených — z Pelikánova příkazu — na čs.
exulanty, aby podpořili jeho memorandum před
sedkyni Evropského parlamentu zdůrazněním, že
Jiří Pěli k á n nemá v něm práva mluvit za de
mokratické Československo. O totéž žádal Radu
svobodného Československa jeden její člen ve Švý
carsku. RSČ, hrající si na „vrcholný orgán čs.
exilu“, však jeho návrh nejen zamítla, nýbrž Pe
likánovi k jeho zvolení gratulovala! Ke zvolení
za italskou Socialistickou stranu, která m. m. vyzvala
ultimativně Křcsťansko-demokratickou stranu (DC)
k vytvoření vlády Národní jednoty za účasti k om u n i s t ů!
Tak takovouto vládu, i jménem podobnou, přes
ně před 32 roky tehdejší Pelikánova strana v ČSR
udolala k smrti.

Každý před svým prahem...
...řekl si prof. Jiří Hájek, kdysi komunistický
ministr zahraničí, a zametá hezky sníh před svým
domem v Praze. Avšak již ne jako mluvčí Charty
77; z této funkce odstoupil k Novému roku.
Domníváme se, že učinil dobře, protože není
reprezentativní, ani polidcko-morálně únosné, aby

chartistické úsilí o dodržování právního řádu v
Československu vedl politický zběh. Co měl co dě
lat poslanec Čs. sociální demokracie (1945) a pro
fesor Karlovy univerzity (1946) v KSČ po jejím
únorovém převratu? Teď může o tom při zametání
před vlastním prahem přemýšlet...

únor 1980

„Pražská zima" v Kabulu
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Za 20-stupňového mrazu přistálo v noci na 27.
prosince m. r. 5 tisíc sovětských výsadkářů 105.
divize v severovýchodním Afgánistánu s kompletní
výzbrojí a bojovými vozidly a přešlo, tak říkajíc
přímo ze vzduchu, do bojů s afgánskými vlastenci.
To je jediný rozdíl mezi posledními dvěma inva
zemi: při obou byly Sověty do země „zavolány",
Afgánci se však proti „bratrské pomoci“ bránili a
brání! Je to nerovný, ale čestný, teprve budouc
ností ocenitelný boj proti jedné z nejbrutálnějších
odrůd stalinismu, jehož původce se týden před
vpádem do Kabulu narodil v den 100. výročí své
ho osudového příchodu na svět, 21. prosince, po
druhé.
„Afgánistán je daleko horší než Maďarsko 1956
a Československo 196S“, prohlásil americký pre
zident Carter a přiznal otevřeně, že sovětská
akce v této zemi změnila jeho úsudek o sovětských
cílech dramatičtěji než vše ostatní, co se událo za
dobu jeho prezidentské činnosti. Vážíme si zajisté
Carterovy upřímnosti, nicméně si nemůžeme od
pustit otázku: „Na které planetě žil prezident
Spojených států do 27. 12. 1979?“ Varovných in
formací docházelo do Bílého domu přece dost a
včas! Nejpozději v zář! m. r. měl Jimmy Carter
reagovat — po upozornění vrchního velitele armád
Atlantického společenství, generála Haig a, na
bezpečnostní konferenci v Bruselu, že Kreml se
připravuje na intervenci v Kabulu.
Ale hlava nejmocnějšího státu svobodného do
sud světa se tu zřejmě stala obětí vlastní mírové
euforie, podporované s tak mistrnou záludnosti
sovětskými stratégy. Musíme přitom znovu myslet
na loňské setkání Cartera s Brežněvem ve
Vídni, kde sovětský, sotva se vlekoucí diktátor
měl ještě dost síly objímat se s americkým míro
vým partnerem a myslet přitom již na Afgánistán
a další výboje revolučního socialismu. A tak Carterův polibek se vrátil z Vídně do Washingtonu
bumerangovým obloukem jako poliček. Kdyby ale
jen políček! Byly to tvrdé, nečekané rány boxerem
mezi oči. Nejdříve se v nich kazateli lidských práv
zatemnilo, potom se mu ale otevřely. Výsledkem
je nový Carter, uzdravený Don Quijot, a
Carterova doktrína s jasným nyní pohledem na
Pákistán, Irán, Indii a Indický oceán, kde se všu
de jeho zostřený zrak střetává s krahulíčíma oči
ma sovětských ideologů a stratégů.
TESTAMENT PETRA VELIKÉHO

Vše je vždy otázkou znalostí a zkušeností. Skvě
lý, statečný, moudrý a vzdělaný ministr zahranačí, J. F. D u 11 e s, který — jako poslední —
uměl udržet Sověty v šachu, přinesl jednou nemoc
nému prezidentu Eisenhowerovi do ne
mocnice knížku „Co mám vědět o komunismu".
Škoda, že již Dulles nežil v době, kdy byl zvolen
nynější prezident, a že Carter nebyl lehce nemocen
— jen tak, aby to stačilo na návštěvu s podobnou
knihou. Mohl by se tam dočíst, že Rusové již za
Petra Velikého, tedy před 21 ± stoletími,
měli zálusk na teplé mořské vody Bosporu a na
Perský- záliv. Jejich tehdejší car dal ve své závěti,
otevřené 5C let po jeho smrti v r. 1775. pokyn,
aby jeho nástupci postupovali směrem na Cařihrad
a jižně na Indii, neboť .Jedo tam vládne, bude
opravdovým vládcem světa,"
Bolševici sice posledního Petrova nástupce za
vraždili, ale carským odkazem se řídí; v tom jím
jeho „špatný třídní původ“ nevadí, neboť generámí
absolud dává v takových případech rudý car
„dobrého třídního původu“ — Lenin. .Spojenec
kou politiku je třeba provádět s kýmkoli, kdo za
ručuje komunistům užitek a přírůstek med", po
učuje soudruhy a jindy je korumpuje výrokem:
„Je třeba být odhodlán ke všemu a ke každé obě
ti, dokonce, je-li to nutné, ke všem možným letem,

trikům, ilegálním metodám, k zamlčováni a za
tajováni pravdy." (Lenin: „Souborné dílo“, 25).
Ke všem u, tedy také k i n v á z í m! A přiroze
ně: k trikům a zamlčování prav d y.
A tak je zcela na leninské linii, když B r e ž n ě \
nabízí západním státům dohodu o snížení počet
ního stavu svých armád a jako projev „dobré
vůle" odvolá z Východního Německa několik tisíc
vojáků, z nichž však značný počet „zabloudí“ do
Teplic, Ústí n. L., Mladé Boleslavi, Liberce, Pardu
bic, Plzně, Tábora, Brna. Podvod a okupace ČSSR
na druhou!
HLÁSNÁ TRUBKA BREŽNĚVA

Dalo by se očekávat, že alespoň státník, který
vystupuje často jako politický „vševěd“, a který
má možnost sledovat moskevské podvody zblízka
přes hranice, bude mít realističtější odhad vývoje.
Ale Helmut S c h m i d t, kancléř Spolkové republi
ky Německa, nevidí situaci lépe než donedávna
prezident Carter, s nímž si rád telefonuje. O
vánocích, když na sovětských letištích bylo již vše
připraveno k přepadu Afgánistánu, odletěl si
Schmidt na dovolenou na Maliorcu. Předtím na
mluvil na zvukový pás svůj novoroční projev,
plný koexistenčního optimismu, který však oně
měl v sovětské invázi, takže kancléř musel povo
lat na svůj prázdninový ostrov celý televizní team,
aby mu proslov k národu, inspirovaný náladou
koledy „Tichá noc, svátá noc", natočil znovu se
slovy „zneklidnění“.
Znalci komunismu jsou rovněž zneklidněni —
názory a politikou bonnského kancléře a jeho
vládnoucí sociálně-dcmokratické strany SPD! Není
to totiž poprvé, co nevědomě nebo vědomě (ales
poň někteří z nich) podporují politiku Kremlu.
Helmut Schmidt zastává ohleduplnost vůči
Moskvě „téměř jako hlásná trubka Btežněvova",
konstatoval nedávno jeden z nejváženějších deníků
Evropy, Neue Zürcher Zeitung. A opatrnictví pre
zidenta Francouzské republiky, v němž se vzájemně
právě v těchto dnech utvrzuje se Schmidtem?
Až po nynějším bezpáteřném a ostudném
úsilí zachránit Olympijské hry pro Moskvu přejde
sportovní i politický svět k dennímu pořádku, bu
dou mezi atlety ověšenými zlatými, stříbnými a
bronzovými medajlemi také mnozí nesportovci,
kteří vyznamenání nedostali, ač si je plné zaslou
žili — zlatou za olympijský rekord v nejrychlejsím zpiisobu zapomenutí Maďarska 1956, Česko
slovenska 1968 a Afgánistánu 1979!
ÚČINEK „TŘETÍ SÍLY“

,Spero contra spem", chce se mi říci pří této
situaci. „Doufám přesto, že mnoho naděje není."
Nebo snad právě proto. Proto, že z některého z
příštích olympijských ohňů snad vykřesne ona mo
rální síla ducha, nikoli svalů, která zničí všech
ny bakterie politických neduhů a utlumí i dosa
vadní ohniska zla a progresivní rakoviny komu
nismu, jak to vyjadřuje prohlášení Světové repre
zentace čs. exilu v duchu Komenského „Jáonsultace“ 312 prvé straně t, 3. Je prosté třeba, aby se
státníci i prostí občané proboleli a propracovali
nynější světovou krizí a strachem z války a ne
svobody k novému lidství. Na historickém sjezdu
Čs. křesťanské demokracie o letnicích 1976 v Chi
cagu jsem to nazval „TŘETÍ SILOU". A k inau
guraci Jimmy Cartera v úřad prezidenta USA
jsme mu napS2Íi: „Je třeba vyvolat v život „Třetí
sílu" v duchu kžesianském a demokratickém, kte
rý obrodí náboženskou základnu americké demokracie."
Ještě na ni jednou sázíme. Amerika potřebuje
tragedie Perlových přístavů, aby dovedla znovu
pozdv£hnout své vlajky a svá srdce. Aby tak skon
čila 7:~a v Praze, v Kaxrulu i všude, kde moskev
ský mra? spál3 jarní ratolesti svobody.
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Na nejvážnějším rozcestí věků

Potřebuje Galileo rehabilitaci?
Karel Hujer

Před vánocemi se papež Jan Pa
vel II. ve svém projevu vyslovil pro
dokonalé přezkoušení případu Galilea
G a 1 i I e i li o. Když jsem se tuto
zprávu dověděl, ihned jsem si při
pomenul svoji účast v italské Floren
cii na nejvýš slavnostním jubileu
čtyřistalccého výročí Galileových na
rozenin v roce 1964. Pod protektorá
tem presidenta Italské republiky bylo
pořádáno Italskou akademií ve Uoreiuii a Galileově rodné Pise. V nád
herné síni dei Dugcnto historické rad
nice Palazzo Vccchio sbor hlásníků v
pestrých středověkých úborech fan
fárami oznámil zahájení oslav prů
kopníka klasické fysiky před shro
mážděním hostii a delegátu z celého
kulturního světa.
Izák Newton, který se narodil
v roce 1642, kdy Galileo skonal, sply
nul s jménem Galilcovým v pojmu
gallíeo-newtonovské první vědecké
revoluce, která od doby rcnezance je
v základech neporovnatelného roz
machu fyzikálních věd 19. a 20. sto
letí. V mnoha eulogiích a učených
projevech Galileo byl pevně za
řazen v galaxii nehynoucích nestorů
vědy nového věku a ani v nejmenší
poznámce nebyla podána nějaká
apologická potřeba rehabilitace obvi
něného kacíře. Galileovo odsouzen!
římskou inkvizicí 22. června 1633
jakoby dávno bylo zapomenuto. Galileovy Dialogy o dvou protikladných
systémech, Ptolemaiově a Koperníkově, jež vyšly v roce 1932 a jimiž si
Galileo kdysi připravil konflikt s cír
kevními autoritami, byly probírány
v mnoha podáních spíše jako geniální
pionýrské pojednání o relativitě fy
zikálního pohybu. Y tomto směru
hájil Galileo s nediplomatickým nad
šením Koperníkův názor o pohybech
země, což středověky kardinál Miku
láš K uzá tisky vtipně a neškodně
mohl ěiniti dávno před Roperníkem.
Důkaz z pisánské věže

Avšak po upálení Giordana Bruna
v r. 1600 nebylo si co zahrávat s
mocnou inkvizicí a byla to jen velká
popularita objevů Galileových experi
mentů, jež. mu zajistila přátelství a
pohostinství papeže Urbana YI1I.
a vévody toskánského, že byl odsou
zen ve věku 69 let k domácímu vě
zeni a k zákazu jakéhokoliv publiko
váni v zemích rímsko-katolického
vlivu. Nicméně když se Descartes
ve Francii dověděl o římském proce
su, byl tak dalece zastrašen, že upu
stil od publikace svých disertací, v
nichž zastával podobný směr myšlení
jako Galileo, založený na experimen
tování a racionalismu ústící k me
chanizovanému obrazu vesmíru, jejž
Newton později zmatemarizoval.
V dnešním historiograílckém obrazu
poznáváme, že Galileo byl vlastně

ÍDVE) — Papežská akademie věd v Římě zažila 10. 11. m. r.
historickou hodinu: při vzpomínkové oslavě k 100. výročí narozeni
Alberta Einsteina (viz DVE z června m.r.) prohlásil papež Jan
Pavel II., odvoláva)e se na II. Vatikánský koncil: „Přej: si, aby teolo
gové, učenci a historikové, podníceni duchem poctivé spolupráce,
prohloubili v upřímném uznání způsobeného nepráva přezkoušeni
případu Galilei.“ — Požádali jsme proto nejpovolanějšího experta,
dr. Karla H u jera, profesora fyziky a astronomie na americké uni
verzitě v Chattanooga, o vysvětlující článek. Jeho autor se zabýval
osobností a objevy Galilea Galilei již od svých studií na Karlově
univerzitě. Téma jeho disertace znělo: „Filosofie Galileova procesu".
Ke 400. výročí jeho narození v r. 1964 napsal pro Italskou akademii
studii ,,Galileo’s Tria! in the Epistemology of Einsteinian Physics“.

velmi konzervativní theolog a měl v
úmyslu pouze korigovat matematicky
složitý Ptolemaiův systém podobně
jako katolický kanovník fromborské
katedrály Mikuláš Koperník, kte
rý své dílo „O pohybech drah nebes
kých“ pokorně věnoval papeži Pavlu
III., jež Svatý Otec se zájmem přijal.
Nebylo shledáno v něm nic závad
ného, Koperník zůstával věrný aristo
telovec, což byl směr bezpečný pro
středověkou mentalitu. Ve svém novotářství Galileo zavedl jednu zvlášt
nost — experiment.
Od determinismu k marxismu

To mu připravilo již na pisánské
universitě bouřlivou popularitu, když
sarkasticky radil, aby studenti nechali
zaprášené svazky Aristotelovy speku
lativní filozofie a sledovali, co matka
příroda nám ukazuje. Oproti Aristo
telovi pokusem jednoduše ukázal, že
nikoliv — jak scarořecký filozof učil
před dvěma tisící lety — že deset li
ber hmoty bude padat ve volném pádu
desetkrát rychleji než jedna libra,
nýbrž obě hmoty rozdílné váhy budou
míči stejné urychlení. Legenda praví,
že i vylezl na nakloněnou věž v Pise,
avšak akademikové-aristotelei byli ura
ženi, když byli pozváni, aby se pře
svědčili, že Aristoteles se mýlil; všech
ny spuštěné koule dopadly na dlažbu
ve stejný moment, byť třeba jedna
vážila 100 a jiná pouze jednu Libru.
Když Galileo viděl měsíčky jupitero
vy, tak se akademik L i b r i ani ne
podíval Galileovým dalekohledem a
tvrdil, že tento má optické halucinace.
Když nahlédneme do dokumentů ce
lého procesu z roku 1633, jež byly
všechny uveřejněny v XÍX. svazku
Edizione Xazionale, tak z dnešního
hlediska byl Galileo odsouzen za něco,
co neprovedl.
Ve skutečnosti, jak Sanriliana, Lewis
Mumíord, ďAbbro. Koyxé, Jauch a
jiní badatelé v duchu nové vědy uvá
dějí nebo naznačují, že Galileo zapří
činil jiný a daleko vážnější čin daleko
sáhlých důsledků, aniž on nebo iakviziční soudcově o tom měli nejmenší tušení. Svým experimentováním a
racionalismem Galileo zaměnil a vy
řadil křesťanský, duchovni vesmír,
zaměřený na existenci člověka a spásu
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lidské duše, za vesmír, který nemá
vůbec zájem o osud člověka, vesmír
pohybu hmoty, vesmír bez Boha. Dal
tedy podnět k návratu Demokritova
vesmíru, který sestává z atomů a
prázdnoty, jak se k němu odvážně
vrátil Galileův mladší současník Pierre
Gassendi — tento názor byl přís
ně stíhán od doby církevních otců.
Když Galileo a po něm zbožný
Newton „zmechanizovali“ všechno
vesmírové dění, vytvořili obraz ves
míru jako kosmickou mašinu determi
nismu, kde není nic, co by nebylo vy
počítatelné, poznatelné; neměli tušení,
že tak připravil: cestu k meteorické
mu rozvoji materialismu, v němž se
zrodil v 19. století marxismus. Jen
půl století po úmrtí Newtonově v r.
1727, agnostik francouzské revoluce,
P. S. L a p 1 a c e, uveřejnil r. 1795
revoluční vědecké dílo „Původ slu
neční soustavy“ a sice cestou zcela
matematickou. Šel do všech důsledků
galileo-nesvtonovské revoluce kosmic
kého determinismu, v němž vesmír
prý žádného Boha nepotřebuje. Když
pak Galileo rozdělil poznávání
skutečnosti na sféru subjektivní, kte
rou vyřadil z vědeckých faktů, a na
sféru objektivní, kde smysly vnímatelné zjevy představují primérní pod
statnou, měřitelnou vlastnost jako je
váha, tvar a rychlost pohybu, stal se
nevědomky předchůdcem dnešní ide
ologie leninsko-marxistických dogma
tiků a komunistických tyranů naší
zbloudilé civilizace XX. století!

dil, že „Smysly nás neklamou, nepo
vídají nám však pravdu." Proto J.
A. K o m e n s k ý. i když se osobně
setkal v Holandsku s Descarte m,
ve své předtuše nikdy nepřijal jeho
mechanický obraz vesmíru. V galileonewtonovském vesmíru se člověk ztrá
cí jako bezcílná složka, pro niž je
křesťanství pouze mýtickým přežit
kem. K tomu jeden z proroků našeho
věku, Jacques M a r i t a i n, výmluv
ně poznamenává: „Když se byl zřekl
Boha tak, aby se stal soběstačným,
ztratil člověk stopy své duše. Marně
hledá sama sebe; převracuie celý ves
mír tak, aby sebe našel; nalézá však
pouze masku a za maskou smrt."
V posledních čtyřech stoletích

Domýšlivost některých vědců kon
cem 19. století neměla hranic, když
Robert Monroe r. 1893 v zahajo
vacím proslovu na sjezdu Britské
asociace pokroku vědy aforisticky
pravil: .... imaginace, pojmy, mravní
kvality, idealizace mohou byli přirov
nány k parazitům, jež žijí na úkor
svých sousedů.“ Jestliže k takové de
gradaci lidské osobnosti a její eventu
elní exilové vyřazenosti vedla Galileova studia a začátky materielní vě
dy, pak se stává jen prorokem apo
kalyptických problémů dnešní techno
logie ve službách chronických válek
našeho století. Poslední Tolstojův žák,
který končil své dílo v exilu na Har
vardské univerzitě, Pitirim Sorokin,
nejednou připomínal lethargické spo
lečnosti, že v posledních čtyřech sto
letích od doby rcnezance vývoj vě
decké a technologické vychytralosti
člověka daleko předstihl jeho mravní
stav, který se téměř nezměnil od do
by kamenné, a jen proto jsme na nej
vážnějším rozcestí věku.

U Komenského a Maritaina

Tito marsističri dogmatikové své
hlavé tvrdí, že ve vesmíru není nic,
co by nebylo lidským mozkem pozna
telné a mechanicky vypočítatelné. E.
j. Dijksrerhnis ve svém díle
Mechanizace vesmíru“ poznamená
vá, že ,jnecbamzace vesmíru s neodoincu důsledností, vedla k pojetí Boha
jako pensionovaného inženýra a od
tohoto stavu by. pouze krok k jeho
úplnému vyloučení.“ Ano, tak daleko
zavádí Galileovo experimentováni,
neboť i primární kvality jsou oběti
smyslových iluzí v duáiu slov morav
ského rodáka Arnošta Macha, který
jako Einsteinův mentor působil 27 lé
na pražské univerzitě a nejednou tvr-

BR. VLADIMÍR RICHTER †
V nezměrném zármutku oznamuji
celému našemu křesťansko-demo
kratickému společenství v exilu a
naším věrným ve vlastí, že Pán nad
světem a nad našimi životy povolal
k sobě v prvých hodinách páikn 25.
ledna t. r. v Chicagu svého oddaného
služebníka Vladimíra Eiehtra
ve veku 74 let.
Ing-. architekt V. Biehter se naro
dil 14. 7. 1905 v Měníně u Brna a
žil ve svém americkém exilu 29 ro-
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DEMOKRATIE IM EXIL

Tschechoslowak.Christliche Demokratie
BEWEGUNG
der tschechoslowakischen Christlichen
Demokraten im Exil

Vorsitzender: Jaroslav Kusy
Generalsekretär: Jan Kunclt
Wlnthirstrasse 33, 8 München 19
BOYKOTT DER OLYMP. SPIELE
••
Uh:
Wellreprllxentailon
des
Tiichechonhiwaltbielien Exils nab Irn Na
men von M tschechoslowakischen Einlnrantcnoignnlsalloncn In der ganzen
fielen Welt nnlllsiillch der sowjetischen
Okkupation von Afgh.uil .lan eine Erklä
rung nllei 3 Vorsitzenden der Tribunale
dienen Grrinliimn
de» politischen (Ja
roslav Ku«i), des theologischen (Rcv.
in 1.0 !■' r n n k I I n) und des wissen
schaftlichen (l’rof. In Karel II ujei)
ab, In der cs u. n. heisst:
• ..Wir verurteilen mit den hllrtcsten
Worten, die uns unsere Muttersprache gcIrlirl hat, den heimtückischen Überfall
de» kli'liH'ii und doeli so tapferen nfghanlnehcn Volkes, der auf eine diabolische
Art, mllltllrlseh wie politisch, bereits 1050
In Ungarn und 19(111 in der CSSR erprobt
wurde.
• Wir fordern alle Völker der bisjetzt
noch fielen Welt auf, sich zu einem i;emolmuimen hinten ITotest und zu einer
moridliielum wie klinischen Verteidigung
Heuen den progressiven Krebs de» Kom
in iin lriniii» z.usmnmenz.usehllcsscn.
• Wir beschwören die Regierungen der
Wcstmllehte und aller unabhängigen
Stanten, dass sie — eigene politischen
Interessen und wirtschaftlichen Opportu
nismus unterdrückend — auf die bereits
dritte Nachkriegsinvasion der Sowjet
armee energisch und wirksam antworten.
• Für solch eine den grausamen An
greifer spürbar treffende Antwort halten
wir u. a. den Boykott der Olympischen
Spiele unter den roten mit dem Blut der
Wehrlosen Völker getränkten Kähnen der
UdSSR In Moskau."
• • Zu der Krage der Olympischen
Spiele 1900 hat auch die Freie Gesellschaft
zur Förderung der Freundsclm/t mit den
Völkern der Tschechoslowakei bei einer
Pressekonferenz In München am 8. 2. d.
.1. In Anwesenheit der Mitglieder deren
Bundesvorstandes Dr. w. Ullrich
(deutscher Vorsitzender), I-, P a c h m a n
(tschechischer Vorsitzender) Hans Graf
II u y n, MdB., Chefredakteur J. K u s y
und Generalsekretär Dr. J. B r a d a, wie
folgt Stellung genommen:
• „Wir machen darauf aufmerksam,
dass ohne den sowjetischen Einmarsch in
die CSSR Im Jahre 1968 nicht Moskau
sondern Prag mit der Veranstaltung der
Olympischen
Spiele
1980
beauftragt
worden wäre. Ohne die brutale Nieder
schlagung der freiheitlichen Bewegung
unseres Nachbarlandes — des „Prager
Frühlings" — wären Spiele 1980 in Prag
mit einer grossen Wahrscheinlichkeit ein
echtes Frledensfest und eine Brücke zwi
schen Ost und West geworden. Die UdSSR
nützte im Frühjahr 1969 ihre Vormacht
position rücksichtslos aus und verbot der
CSSR. sich um die Spiele 1980 offiziell zu
bewerben.
o Für uns ist es vollkommen unbe
greiflich. wie deutsche Sportler, die die
Teilung Deutschlands den Russen und den
Wohlstand Deutschlands dem Marschall
plan verdanken, ihren sportlichen Egois
mus höher stellen als das ethische Ge
fühl. den Amerikanern in dieser Sache
zu helfen — wobei diese selben Sportler
und ihre Funktionäre, sofern sie nicht
kommunistisch infiltriert sind, kein Ver
ständnis hätten, wenn die Amerikaner in
Berlinfragen nicht helfen würden. Wo
bleibt hier Vernunft. Anstand und selbst
verständliche Solidarität, die unteilbar
ist?"

DER TOTALITÄRE SOZIALISMUS
• • Zu der breiten Diskussion, die die
Frage „Ist Paeei Kohout ein überzeu
gender Repräsentant der Charta 77?" in
der österreichischen Wochenzeitschrieft
„präsent“ (Innsbruck. Exlgasse SO) ent
facht hat. äusserten sich auch namhafte
Persönlichkeiten des tschechoslowaki
schen Exil, Prof. Georg Mora v a. (Öster
reich). der Schriftsteller Jan Beneä
(USA) und der Vorsitzende der Tschecho
slowakischen Christlichen Demokratie.
Jaroslav Kusy. Hier ein kurzer Auszug
aus seinem Beitrag in der Ausgabe vom
17. 1. d. J.:
• Pavel Kohout glaubt weiterhin
unerschütterlich an den Sozialismus, an
den des „Prager Frühlings“. Sich selbst
darf natürlich der im Jahre 1969 — erst
ein Jahr nach der sowjetischen Okku
pation der CSSR — aus der KPC ausge
schlossene. nicht ausgetretene Vorsitzen
de der Parteiorganisation des Schrift
stellerverbandes täuschen — die öster
reichische Öffentlichkeit aber nicht!
• Und schon gar nicht sollte er in
österreichischen Publikationen den ..So
zialismus mit menschlichem Antlitz"
empfehlen — denn auch dieser ist to
talitär und zwecks Selbsterhaltung
muss totalitär bleiben."
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DEMOCRACY IN EXILE

Paul — Pavka — Pavel Kohout

Czechoslovak Christian Democracy

Jiří Morava

of Czechoslovak Christian-Democrats in Exile

Rakousko má již delší dobu socialistickou vládu, jejíž levé křidlo mu
kolikrát připravuje zbytečné problémy. Tentokrát je to Pavel Kohout,
který normálně jezdíval do Švýcar. V Rakousku obdržel nejen Státní cenu
pro evropskou literaturu, což reprezentuje dva roční příjmy průměrného
občana, ale i teplé místečko ve vídeňském Burgtheatru. 2e příslušné mini
sterstvo uděluje rakouským dramatikům jen tři více méně hubená roční
stipendia, patří k věci. A že je obyčejně shrábnou straníci, kteří za ně roz
hořčenému publiku připraví patřičně vulgární podívanou, se rozumí samo
sebou. V tomto kulturně-politickém prostředí došlo nedávno ke skandálu
Prahou znemožněného návratu Pavla Kohouta po jeho dvouletém půso
bení jako dramaturgického „poradce“ ve Vídni.
Skandálu, který se odehrál mezi Československem a Rakouskem, dovedl
Kohout využít. Byla-li to dříve komunistická strana, kterou se léta zaštítoval, je to dnes Charta 77 a celá řada jeho „kolegů“, jako na př. H u s,
K o m e n s k ý, H a v 1 í č e k a ze současných H a v e 1. Takový Rakušan,
který je dnes všechno jiné, než co si o něm Češi ještě z dob monarchie tra
dují, je dobrosrdečný, důvěřivý a je ochoten — což se již stalo — Kohouta
vidět jako strašnou oběť komunismu a při této příležitosti manifestovat za
lidská práva. Kdyby se na Kohouta sbíralo, jsem přesvědčen, že by si ten
to český proletářský básník mohl z výtěžku, nasbíraného dětskými kasič
kami, postavit i třetí vilu, což by mu teď, když již stejně ví, že se do ČSSR
nevrátí, přišlo vhod. Nemá-li rakouská veřejnost na této kopnikiádě vinu,
je ji třeba hledat u těch, kteří jsou o Kohoutovi informováni, ale kteří buď
to mlčí a když mluví (jako Mlynář, Medek, J a n ý r), vycházejí z
oportunistického stanoviska.

MOVEMENT
President: Jaroslav Kusy
Secretary-General: Jan Kuncir
33 Winthirstrasse, 8 Munich 19,
Federal Republic Germany

OLYMPIC GAMES 1980
• • The Free Society for the Adi’nncement of Friendship with the Peoples oj
Czechoslovakia (a member of its Exe
cutive Committee is also Jaroslav K u s y,
Chairman of our organisation) addressed
to the President of the USA. Jimmy
Carter, the following letter:
o „1 take the liberty to call your
kind attention to the fact that the Olympic
Games I960 were originally to be held In
Prague. After the occupation of Czecho
slovakia by the Soviet Union in 19611, the
Soviets forced the Prague Government to
cancel all plans for the Olympic Games
and to withdraw Ils offer.
• On January 24, 1980, I addressed a
letter to the President of the German
Olympic Committee, Mr. Willi Daume.
asking him to Join the boycott of the
Games proclaimed by you. We arc aware
that Germany Is divided thanks to the
Soviet Union, and that West Germany
lives In freedom and prosperity thanks to
the United States. We also know that
sports have been used and misused In the
Soviet Union always for the political
aims.
• I suggested to Mr. Daume to vote
for the transfer of the Olympic Games to
Prague, Czechoslovakia, where they ori
ginally were to be held.
Dr. Walter Ullrich, President

ŽIVÁ DISKUZE V RAKOUSKÉM TISKU

BR. VLADIMÍR RICHTER †
• str. 3
kú. Doma byl ve svém povolání v
pravém slova smyslu brezinovským
„stavitelem chrámů“, autorem ne
sčetných sakrálních staveb — v exilu
stavěl obětavě a nadšeně dílo osvo
bození své milované země: jako ka
tolicky hluboce věřící křesťan, jako
vlastenecky zanícený Orel, dlouho
letý jeho náčelník, naposledy archi
vář, a jako politicky uvědomělý,
statečný, věrný a bratrsky milující
příslušník Čs. křesíanské demokracie,
člen jejího ústředního výboru.
Na jejím nezapomenutelném sjez
du v Chicagu v r. 1976 obohatil ne
jen zasedací síň skvělou uměleckou
výzdobou, nýbrž postaral se i o
vynikající sjezdovou náplň po strán
Vážený příteli,
ce politické a společenské. Tam jsme
ptáte se mne na soudruha Kohouta. Je tomu něco přes měsíc, když mt byla se naposledy láskyplně objali v na
na setkání na některém z příš
podobná otázka položena na besedě s krajany v Sokole Bern. Tehdy ovšem ději
tích sjezdů v Evropě.
zněla: Máte nějaké styky s Pavlem Kohoutem? Odpověděl jsem, že nemám,
Bratr Vladimír odešel dříve, než
nikdy jsem neměl a nevím, proč bych měl mít někdy v budoucnu.
se mu mohla splnit tato jeho posled
Lidé se samozřejmě mění, a jistě se změnil i Pavel Kohout. Jenže já jaksi ní touha, zhaslá náhle v symptomu
vleklé nemoci. Jeho odchod, byť jen
nemohu uvěřit v podstatu změn osobnosti, která si vždycky více než zásad do dočasného odloučení, je pro mne
hleděla toho, na které straně jest její krajíc namazán. Kromě té materiální osobně i pro celé naše křesťansko
demokratické společenství ztrátou
stránky je tady ovšem ještě i mentální problém slavomamu.
přetěžkou, protože opravdu nenahra
Mnozí z nás jistě psali básně když byli mladí, a jisté by se leckdo z i ditelnou. Jeho památka, jeho příklad
nás nechtěl k některým z nich dnes hlásit. To lze pochopit, ale nelze po a jeho bratrství zůstává nám však
chopit, proč může někdo v roce 1947 vystupovat s poangličtělým jménem útěchou i posilou do všech dnů a do
P a u 1 Kohout a dávat k dispozici Britskému informačnímu středisku v všech úkolů, které máme ještě na
plnit a dokončit.
Praze své dílo nazvané Invaze, ve kterém se hrdě hlásí k západní
Drahý Vládo, za Tvé milující srdce
civilizaci (mimochodem, byla to poema pěkně praštěná a o půldruhého a obětavé ruce odplať Ti Bůh!
roku později pod jménem P a v k a Kohout úřadovat v Moskvě jako kul
Jaroslav Kusý, předseda
*
turní atašé pražského komunistického režimu a psát odtamtud své pro
pagandistické žvásty o krásách země sovětů.
(F. Š.) — Br. V. R i c h e r zemřel
při převozu do nemocnice.
Konec konců, by! to Pavel Kohout, kdo dal slova písni ,,.4ž naše ví náhle
Ještě v předvečer smrti jel se svým
tězné vlajky rudé na stožáry světa vyletí__ “
orelským bratrem podívat se na sál,
Byl to Pavel Kohout, kdo s velikou srandou a radostí ze života tančil kde připravoval výzdobu pro kra
bujarostí, zatím co pro jiné a lepší, se stavěly šibenice. Takže, čeho si žádá? janský ples. Do pohřebního ústavu
se s ním přišlo rozloučit mnoho osob
Jim oslavené vlajky zavlály, v roce 1968 to prosté přešvíhl a události ho ních přátel i organizací. V úterý 29.
zahnaly dále, než bylo jeho oportunismu libo, a místo pseudoasie zavládla ledna měl krásný „orelský“ pohřeb
v Československu už úplná Asie. S nadšením o tomhle vládním systému — byl nádherný zimní den, mrazivo,
ale slnnečno. Jeho rakev po zádušní
hovoříva! v nedělních .lživých slovech“ Čs. rozhlasu.
mši u sv. Prokopa nesli Orli, dopro
Ale znovu, lidé se mění, co se nemění, je základní kodex morálky, zá vázelo ji 18 sester a bratří v kro
sadní atributy lidské slušnosti. Mýlit se můžeme, v tom případě se pak jích. Na rozloučenou jsme mu zazpí
máme omluvit. Ale ještě před samým rozbřeskem liberalismu neváhal Pavel vali naši orelskou hymnu „Vzhůru
Kohout sprostě a nevybíravě napadnout Pana básníka Seiferta, když na Orle Slovanský". Br. Richter byl
pochován na Cesko-polském hřbi
• str. 7 tově sv. Vojtěcha v Chicagu.

Diskuze, kterou se mi podařilo otevřít v rakouském týdeníku „präsent“
(redakce: Exlgasse 20, A - 6020 Innsbruck) článkem „Je Kohout přesvěd
čivým reprezentantem bojovníků Charty?“ a jež zatím pokračuje příspěvky
spisovatele Jana Beneše a redaktora Jaroslava Kusého (viz německý
sl. na str. 4 — pozn. red.), poskytuje veřejnosti v Rakousku zcela jiný ob
raz, než jaký je jí předkládán. Vedle letáků vídeňské exilové skupiny „Antizásadně“ tam přišla řada dopisů. Tato polemika byla oceněna Tyrolskou
zemskou vládou, která listem ze 4. prosince m. r. vyslovila „potěšení, že se
v naší době najdou ještě muži, kteří jsou ochotni v pravý okamžik za
stávat svůj názor.“ Kohout se odměnil v rakouském dvojměsíčníku
„Neues Forum“ svým hostitelům tím, že se začíná míchat i do rakouské
politiky, což mne pohnulo k otevřenému dopisu na Dr. Günthera N e n n i ng a, šéfredaktora a zároveň předsedu tiskových odborů, ve kterém proti
Kohoutovým politicky nebezpečným výrokům protestuji. Benešův diskuzní příspěvek v „präsentu“ 1/1980 podávám v jeho původní české verzi:
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Uprchlické aktuality
ZKOUŠCE

(DVE) — Politováníhodná aféra odsunu dvou čs. uprchlíků z Bavorska
do ČSSR, zpracovaná v „Našich rozhovorech" vánočního vydání t. 1., měla
(DVE) — V minulém čísle jsme
široký ohlas v exilové veřejnosti. Mnoho krajanu, zejména nových žadatelů
přinesli na titulní straně zprávu z
o azyl ve SRN, reagovalo na náš interview s univ. profesorem K i m m iČeskoslovenska pod nadpisem: „Kře
sťané před novou zkouškou". Podob
n i c h e m dopisy se speciálními otázkami svých azylových případů, které
ným zkouškám křesťanské věrnosti
jsme mezitím jednotlivě zodpověděli, nebo vyřídíme v nejbližších dnech.
a vytrvalosti nejsou dnes ovšem
Odsun Čecha Čermáka a Slováka Žilky má při vší jejich osobni travystaveni jen věřící v naší vlasti,
nýbrž v řadě zemí s diktátorskými ! gedii i kladné důsledky:
režimy. Proto zavádíme tuto novou
1) Ministr vnitra Zemské vlády Bavorska, Gerold T a n d 1 e r, zbavil
rubriku, v níž budeme občas přiná
úřadu s platností od 1. 1. t. r. dosavadního šéfa referátu pro cizince, mi
šet příkladná svědectví o statečných
nisterského radu Helmuta W e i d e 1 e n e r a a nahradil ho vládním ředite
postojích z náboženské víry — na
povzbuzení vnímavým čtenářům a
lem Walterem Zitzelsbergerem. Také na nižších místech byly pro
jako důkaz trvalé platnosti evange
vedeny změny. 2) Vážnost případu a jeho neobyčejná odezva (podporo
lijního ujištěni: ....a brány pekelné
vaná
ovšem z volební taktiky odpůrci bavorské vlády) způsobily, že po
JI nepřemohou."
dobné případy se nebudou moci v budoucnu opakovat. — 3) Veřejná dis
*
kuze na nejvyšších místech přinutila vládní představitele tzv. „východní
V Litvě, okupované Sověty již za politiky“ v Bonnu, ministra vnitra B a u m a i jeho náměstka, že proti
II. světové války, pracují v současné praksi i nomenklatuře této „Ostpolitiky“ použili v souvislosti s odsunem
době svorně ruku v ruce katolický a obou čs. uprchlíků do ČSSR politicko-právního výrazu „Verfolgerstaat“.
pravoslavný Výbor na obranu práv ' Bereme s uspokojením na vědomí, že členové levicové vládní koalice v
vířících. Jejich vedoucí, farář Sva I Bonnu přiznali, že Cs. socialistická republika je stát „pronásledovatclský“.
ti n s k a s a farář Tamkevicius (jeho 4) Jaroslav C e r m á k (28) nebyl potrestán vězením, nýbrž, plzeňský soud
předchůdce, pravoslavný kněz Gleb I vyslovil m. m. jen snížení výdělku o 25° ° po dobu 1 roku. Soudní řízení
| a k u n i n, byl 1. 11. m. r. zatčen v proti Ž i 1 k o v i ještě běží.
Neradostnou a nepěknou odezvu měl uvedený případ odsunu v curyšMoskvě) vydali nedávno společné
prohlášení o pronásledování křesťanů ském Magazínu, v jehož vydání 11-12 z m. r. se jakýsi Žahourck Jarov oblastech sovětského režimu. „Do mil „pochlapil“ ze zápecí švýcarského azylu „chrabrým“ komentářem pod
kud budou jejich náboženská práva nadpisem „Pan ministr vnitra se nechá poroučet", v němž napsal m. j.:
omežována, bude náš Výbor stále pra ,,. . . považuji tohoto muže (bavorského ministra vnitra — p. r.) za přímo
covat“, prohlásil A. Svarinskas a do výstavního politidiota . . . Ach! Jak dobře taková polithovada známe!" —
dal: „Jsme přesvědčeni, že s požeh My zase víme, co asi nezná J. Žahourek: že hulvátstvím a žurnalistic
náním Božím a podporou papeže Jana kým boxerstvím, k tomu s ranami pod pás, se čs. uprchlíkům nepomůže!
Pavla II., jakož i veřejného mínění Totéž platí o sociálně-demokratickém Právu lidu, vydávaném v Holandsku,
světa dosáhneme nakonec plné svo které si vypůjčilo ubohou karikaturu z mnichovského bulvárního levicového
body náboženství. Bůh je naše záštita listu „tz“, otřelo se pod ní, jako již dříve, o F. J. S t r a u s s e, a nazvalo
a naše síla.“ Pravoslavný duchovní členy jeho vlády „papaláši“.
Tamkevicius po pohrůžce 7-letým
ZVOLILI SVOBODU
vězením řekl komunistickým funkcio
nářům: „Máte tak malou důvěru' v
Nový rok 1980 pozdravilo několik turistů z ČSSR již na svobodném
ateistickou propagandu, že se domní Západě — v Rakousku, Německu, Francii a jeden manželský pár v Řecku.
váte, že jeden či dva kněží mohou — Po delší námaze se směl vystěhovat do SRN chartista dr. Jan Tesař,
zmařit vše, co ateisté na Litvě za 35 býv. člen Akademie věd a pracovník Historického ústavu v Praze. — Ile
let vybudovali? A domnívá se vláda, gálně se podařil v m. r. útěk do Bavorska 8 osobám, mezi nimi 2 Polákům
že muže přemoci ideje a zarazit ná a 18-letému občanu V, Berlína, jemuž se poštěstilo ve vánoční době projet
boženskou a národní obnovu Litvy z Plzně ve vlakové toiletě přes pohraniční stanici Brod nad Lesy. — Mo
rální i faktické škody způsobily komunistickým režimům odchody spor
násilím?“
tovců, Celkem 12 špičkových atletů, hráčů a trenerů požádalo v uply
*
nulém roce o azyl, O některých jsme již dříve referovali, nedávno se k nim
přidalo
nápadně mnoho Rumunů: bobový- závodník Paul Neagu ve
Pro ty ze stovek nových uprchlí
ku v Německu, kteří hledají nábo Winterbergu (SRN); 26-letý záložník pohárového vítěze Steaue Bukarest,
ženskou orientaci, uvádíme adresy Viorel N a s t a s e, po utkání s Young Boys Bern; 28-letý několikanásobný
internacional z bukurešťského Dynama, Alexander Satmareanu, po
Cesfeé katolické duchovní služby;
zápase o pohár UEFA s Eintracht Frankfurt, s nímž uzavřel koncem 1979
Ústředí: 8 MÜNCHEN — 5, Msgre smlouvu F.C. Bayern München; býv. člen národního mužstva rumunských
Karel F o ř t, Delegát Sv. Stolice pro juniorů. Erhard S c h e p p. z mužstva TU Arad, který hraje od Nového
SRN, Klenzestr. 66, tel. 089 260462. roku za ESU Ingolstadt; 22-letý student Klaus Voik zmizel po utkání v
— 6 FRANKFURT: momentálně
Portugalsku a objevil se ve SRN, kde hraje nyní v ligovém mužstvu házené
vakantní, Allerheiligenstr. 52, tel. TuS Hofweier. — V Janově požádal m. m. o azyl mladý Rumun, který
0611 285710. — 465 GELSENKIR
tam dojel ukryt na americké nákladní lodi. — V italské Aquile se odpojil od
CHEN: P. Dr. Josef Stojaspal.
svého
souboru 32-Ietý člen moskevského Akademického baletu, J. Štěpánov,
Stolzeste. 3a. tel. 0209 205162. —
v
Japonsku
6. února 2 členové baletu Bolšoj divadla, matka a syn.
453 IBBENBÜREN: P. Dr. Pavel
K n e s p l. Bockradener Str. 3. tel.
VŠECHNY CESTY VEDOU DO NEMECKA
05451 4140. — 1 KÖLN (Kolín n.
R.): P. Max. Kandier, Postfach
V Německu se zvýšil enormně počet žadatelů o azyl vlnovitým přílivem
290201. tel. 0221 316355. — 7941 • z Indie. Pákistánu, Bangladéš, z afrických států a z Turecka. Zrušením
LANGENENSLINGEN: Msgre Ja sběrného tabora v Zirndorfu jsou uprchlíkv přetížena a¿ministratívně i firoslav K u b o v e c. Pfarramt Diirren- \ nančně zejména velká města. Vynikne to např. na shuaci Stuttgartu, kde
vvaldstetten. tel. 07376 30$. — 85 jen v říjnu a listopadu m. r. požádalo o azyl přes 1.600 osob, tedy téměř
NÜRNBERG: P. Pavel Kučera.
tolik jako za celý rok 1978! Na Sociální úřad města je takový nával žadaZufuhrstr. 8, tel. 0911 268684. —
7 STUTTGART: P. Radim Valík, i telů, že příslušné oddělení musí být často zavřeno již v 9 bod. dopoledne,
Elisabethenstr. 32, tel. 0711 638256. aby úřednič mohli písemně zpracovat materiál. Vvřizovám azylových pří
DM V celé SRN
— Slovenská katol. misia: P. Cyril padů stálo stuttgartskou městskou pokladnu dosud 1
B u r a n, August-Bebel-Str. 49. 68 bylo loni zaregistrováno 40.329 nových azylantň, což je oproti r. 1978 pří
MANNHEIM”, tel. 0621/814595.
růstek o 7.193, neboli o 21,7® ».
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Shodou okolností zaplňují její prvý
sloupek v novém roce data s 1 ov e n s k á. Prvé z nich patří časově
ještě do roku starého, v němž se do
žil 75 let na svátek sv. Mikuláše,
jehož jméno dostal i do krstného li
stu, dr. Mikuláš F e r j e n Č í k, bý
valý poverenik vnútra, nyní v exilu
předseda Čs. národní rady americké
v Chicagu. Rodák z Polomky byl v
červnu 1928 promován v Brně na
doktora veter. mediány. Ale veteri
nářství je jen polovina osobnosti Ferjenčíkovy. Ta druhá — to je Fcrjenčík-voják: člen vojenské rady ve Slo
venském národním povstání, brigádní
generál od května 1945, od r. 1946
do dne po komunistickém puči povereník. Ve všech funkcích vojenských i
politických sloužil dr. Ferjcnčík — a
činí tak dosud — oddaně zájmům spo
lečného státu Slováků a Čechů, za
což si zaslouží jejich plné uznání.
*

horlivým vyznavačem slovensko-českého bratrství je spiso
vatel Stefan P a g á č, který se dožívá
28. t. m. 60 let. Když spatřil světlo
svého trenčínského rodiště, ještě si
jeho nejbližší okolí nemohlo předsta
vit jeho budoucí životní dráhu: od
držitele slovenského rekordu na bez
motorovém letadle, jehož dosáhl jako
22-letý svobodník čs. armády* na
trati Vajnory-Trnčín (96 km) časem
1 hod. 45 min., přes účastníka Sloven
ského národního povstání až do věz
nice v Ruzyni. Zde zažil a protrpěl
strašný čas komunistické zběsilosti,
který vylíčil m. r. v dokumentární
knize ,(Svědek z cely číslo 13", odha
livší režímní vraždu na spoluvězni
Bohumilu Laušmanovi otrávený
mi cigaretami (viz min. čís. DVE). Že
kniha dosáhla v krátkém čase již 2.
vydání, je důkazem mimořádného záj
mu exilové veřejnosti o Pagáčovo svě
dectví. A důkazem úcty i oficielní
Ameriky je skutečnost, že 14. listopadu
m. r. vlála nad Capitolem ve Wa
shingtone americká vlajka na počest
„Štefana Pagáče, spisovatele v Rego
Park. New York“, jak potvrzuje
zvláštní diplom s číslem 37831.
Blahopřejíce našemu drahému sloven
skému bratru k tomuto vyznamenání,
přejeme mu dlouhá léta radostí z to
hoto nevšedního uznání.

Neméně

*
aZopatřen svátostmi nemocných
zemřel 8. 12. m. r. v New Yorku
někdejší prvý místopředseda Čs. so
ciální demokracie na Slovensku, dr.
Jozef Mrázek. Doma byl zodpovědným redaktorem Hlasu práce, v
exilu, kam přišel v r. 1949, redakto
rem rozhlasu Svobodná Evropa do r.
1954; v té době spolupracoval úzce
s B. Latiímanem, po jeho únosu do
ČSSR vyemigroval do USA.
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ULOUPENÝ DOMOV — ve svědectví nových uprchlíků

DOMOVA

Moc a moc de
kujeme za ty krás
né dárky. Tady
bysme to při dnešní
stále stou pa jící dra
bate nepořídili. Už
si ani nenaříkáme,
_____________ spise to zabíjíme
Šibeničním humorem. Tak se o váno
cích rozkřiklo, že Husákův tradiční
novoroční projev bude mít jen 10 slov:
„Drahé soudružky, drazí soudruzi,
drahý benzin, drahé šaty, drahé všec
kol" Taky mot děkujeme za vánoční
noviny s tím nádherným oblázkem
Madony Vyšehradské. Ta v klášteře
přeměněném na muzeum poštovnu tví
zůstala, ale knihovna musela být na
čas uzavřena, protože se do knih dali
brom i. Hned se začlo říkat: „Mnichy
vyhnali, tak mají ted mnišky".
A + L
BRATISLAVA: V průběhu perze
kuce katolíků byl m. r. vyšetřován
také biskup Jan Korec, který ne
smí vykonávat svůj církevní úřad.
Pan biskup, ač nemocen, se choval
při výslechu velmi statečně. Pouká
zal m. j. na diskriminaci mládeže,
spočívající v tom, že ke sportu se
smi scházet ve skupinách, nikoli však
k náboženským úkonům.
OPAVA: Okr. tajemník KSČ měl
před vánocemi plná ústa práce s vy
vracením šeptaných zpráv, že do
zdejších kasáren J. Žlžky, v nichž je
gymnázium pro budoucí důstojníky,
přijde několik tisíc sovětských vojá
ků z útvarů, ztužených z NDR.
OSTRAVA: 57-letý novinář Jiří
Lederer, signatář CEI - 77, odsouze
ný na 3>/u roku vězeni, byl propuš
těn po odpykáni plného troštu. Ve
věznici vážně onemocněl.
BRNO: Konec starého a počátek
nového roku odhalil plně hospodář
ské fiasko režimu. V městských
čtvrtích i v ob
cích se vypíná el.
proud nejméně na
2 hodiny střídavě
dopoledne a k ve
čeru. Je citelný
nedostatek mýdla, zubní pasty a
zápalek, z potravin čočky a fazoli, ve
sportu sani, nahrazovaných plastic
kými boby, a lyžařského vázáni pro
děti, protože na 80 tisíc dětských
lyží přišlo do prodeje jen 30 tisíc vá
zacích souprav. V samoobsluhách je
nedostatek košíků a vozíků, málo
pokladen a personálu, čímž se fronty
ještě prodlužuji.
PRAHA: Odvolací soud na Pan
kráci potvrdil 20. 12. rozsudky od 2
do 5 let žaláře u šesti chartistů (viz
min. DVE). Prozatímně byli z vy
šetřovací vazby propuštěni členové
VONSu, m. j. kněz V. Malý a dr.
Jiří Němé c. Odvolání Pavla K oh o u t a proti zbaveni občanství bylo
zamítnuto a bylo m. m. odňato i jeho
manželce.
PLZEŇ: 28. 12. m. r. byl zde po
chován titulárni. tajně vysvěcený
katol. biskup Ladislav Hlad, který
zemřel po dlouhé internaci v kněž
ském domově na Moravci 16. prosin
ce, 6 týdnů před dosažením 72 iet
(3. 2.) vzorného života, naplněného
službou Bohu, od studentského mini
strování u plzeňských dominikánů,
přes kněžské vysvěceni (1930) až k
úřadu biskupskému v r. 1950.

Co Únor dal — co pracujícím vzal
Veronika Bergerová

Že únor bílý pole sítí, to praví
stará česká pranostika; co však posílil
tehdy ten podivně šedivý únor roku
1948? Bylo to divné kolo osudu, co v
srdci Evropy tak podivně naklonilo
osu, a jeho pravé a levé komory se
začaly točit v divném rytmu. Do ulic
vpochodovali dělníci-tátové, po zuby
ozbrojení puškami, a většina z nich
vůbec nevěděla, proti komu tyto puš
ky vlastně nese. Bylo po válce —
klid. Neměli ani hlad, nebyli ani ne
zaměstnaní — ale šli dělat r e v o 1 uc i. Pro koho? Proč? Ani nepřemýšle
li? — Všechno prý bude naše, o všem
budeme rozhodovat my, budeme mít
všechno a všechno si budeme moci
vzít. A proto pryč se zrádci národa
— kterými?
Odstranili „přežitky kapitalismu“

Takto a podobně zněla frázovitá
hesla z úst komunistických předáků,
vedených tehdy K. Gottwaldem
a A. Zápotocký m. A pracující
lid vpochodoval do ulic, omámen gloriolou svého dělnického „Já.“ Já, pra
cující lid — teď jdu a budu si vlád
nout ve své zemi! Co za podvod a
vylhanou politiku se ukrývalo za pro
jevy těch uchvatitelských dobrodru
hů, toužících jen a jen po politické
vládnoucí moci pro sebe, to si tato
revoluci dělající třída tehdy asi vů
bec neuvědomovala. Z části nechtěla
a ani o tom asi mnoho neuvažovala.
To, za co dělnická třída na celém
světě po staletí boiovala, o všechny
tak tvrdě vybojované vymoženosti je
KSČ po hanebném puči začala po
stupně připravovat. Veškerá sociální
spravedlivost se jako „přežitek kapi-

talismu“ přestala respektovat. Jen
členové strany a její přívrženci měli
cenu člověka a přihlíželo se k jejich
potřebám, ať již v zaměstnání, v při
dělování bytů a pod. Z počátku byla
dělnická třída dobrá ještě k několika
masovým hlasovacím akcím — pak
se postupně jen vzdávala: remunerací,
bilančních příplatku, příplatků za
přesčasy, svátků, náboženství a tp.
Nikdy se snad nemluvilo a nejedna
lo v tak rozdílných parametrech, jako
právě v tzv. socialistické společnosti.
Kolik nespravedlivého rozdílného
smýšlení vnutily mezi lid právě tyto
tzv. socialistické elementy největšího
politického podvodu tohoto století!
Vždyť i ta píseň, kterou si straničtí
funkcionáři zpívají při svých srazech,
zní jako výsměch pracující třídě. Ta
„práce, matka pokroku" se pro funk
cionáře KSČ stala hrozbou a trestem:
nebudeš-li poslouchat stranu a pokyny
z Kremlu, budeš-li odmlouvat a kriti
zovat, budeš muset jít jako trestem
do továrny' — dělat! Budeš se mu
set, nehodný' synu strany, živit právě
tou prací, matkou pokroku!

hajovaly a obhajují odbory ROH
opravdové vlastní zájmy pracujících?
Stály by za stávkujícími, nebo by
vedly „lidové“ milice proti dělníkům,
tak jako v roce 1969? Mohl si dělník
dovolit volbu na odbory platit či ne?
Mohl a smí se dobrovolně rozhodnout
a hlavně beztrestně? Mohl a může
volit zaměstnání či školy pro své děti
dle vlastního uvážení a podle toho, k
čemu dítě má předpoklady? Stály od
bory za pracujícími, když jim byl po
roce 1948 beze studu odebrán 13. plat
— vánoční remunerace jako „přežitek
kapitalismu“, volné soboty, lázeňské
léčení v pracovní neschopnosti (zú-

PROČ nemůže Husák pořádat
„páteční rozhovory s literáty" dle
vzoru T. G. Masaryka? — Protože by
musel jezdit každý pátek za hranice.

(Z Řiče Aloise Čížka (Gagny,
Francie), kterého udělaly v prosinci
m. r. jedny noviny čs. exilu o rok
starším, což předčasnému „jubilantovi“ humor nevzalo, jak dosvědčuje
Co tedy Únor dal?
ukázka z prosincového čísla jeho již
Ústy komunistických usurpátorů
20-letého satirického měsíčníku).
dal vládu dělníkům. Jak si ale vládla
a co zmohla dělnická třída za své
třicetileté „vlády“? Kolikrát si mohli
dělníci dovolit protestovat nebo do ženo na několik málo nejakútnějŠích
konce stávkovat, když jim byly zpev případů — jinak se pracující léčí po
ňovány normy podle stranické linie vinné ve své dovolené, nebo vůbec ne)?
Ženám dal „rovnoprávnost" —
a zásad? Kolikrát si mohli dovolit
plné
pracovní zařazení; děti do jeslí a
pouze protestovat, když byly neúměr
ně k platům opakovaně zdražovány školek, později do družin. Smysl a
nejzákladnější potřebv a potraviny, a význam rodiny, její funkci a cíl
to o 10° o-100* o, ba i výše? Jak ob- posunul a ponížil do pozadí před veš
kerou pracovní a stranickou Činností.
Strana a povinnosti k ní zatlačily
Protiprávní proces v Prešově
povinnosti rodiny na minimum. Ženy
(DVE) — Ve východoslovenském Prešově byl 10. ledna zahájen poli zotročil ve frontách na veškeré, i ty
tické proces, který' má postihnout obžalovaného kněze a věrné katolíky, nejzákladnější životní potřeby.
Národu dal komunistický Únor
avšak obrátil se zásluhou statečného duchovního již prvého dne proti ko
čtverý- obchod: stranickým funkcioná
munistickému režimu a jeho protiprávní justici.
Obžalován je 65-letý člen jezuitského řádu. P. Oskar Formánek, řům vlastní obchody, plné všeho zá
z porušování příkazů o státním dozoru nad církevní činností, jehož se prý padního zboží za snížené ceny ve
dopouštěl sloužením mší ve svém privátním bytě. Zúčastňovali se jich vět srovnání s běžnými cenami lidové ob
šinou občané, jejichž společenské postavení jim nedovolovalo navštěvovat chodní sítě; diplomatické prodejny,
veřejné bohoslužby. Mimo to je obžalovanému klademo za vinu, že připra prodejny Tuzex, zvláštní obchody
voval a rozšiřoval mezi svými kněžskými spolubratry texty kázání pro pouze pro okupační personál sovět
jejich pastorační potřebu. Pomáhala mu při tom spoluobžalovaná paní ských vojsk, jejich důstojníky (Mladá
Boleslav, Olomouc, Mimoň a další);
Maria K o z á r o v á.
K soudnímu přelíčení, které režim připravil jako typický monstre- a v poslední řadě nejrozšířenější ob
proces, bylo předvoláno 90 svědků, většinou Formánkových přátel, kteří chodní sít lidovou, kde nedostanou
mají pod nátlakem vypovídat proti němu. Kromě nich ntaií podat soudu rodiče mnohdy ani základní potraviny
„vědecké“ posudky filozoficko-teologických spisů obžalovaného dva pro pro děti (ovoce, zelenina, kakao, atd.).
Upravovaly se důchody: u zá
fesoři místní prešovské univerzity, jež jako jediná na Slovensku má katedru
kladních, těch nejnižších, o 3C,— Kčs
ateismu.
důchody 6C0,— až 8CS.—ale u
Při zahájení procesu musel předseda soudu konstatovat, že obžalovaný,
kterv nebyl dosud zatčen, se k přelíčení nedostavil. Místo toho poslal soudu některých straníků až o několik set!
protestní dopis, v němž si stěžuje, že mu ani nebyl doručen obžalovací spis, Dovolená, počítá-li se v pracov
ani mu nebylo umožněno nahlédnout do příslušných akt. P. Formánek zdů ních dnech, znamená, že nejvyšší vol
raznil, že přijde do soudní síně teprve tehdy, až se mu dostane tohoto prá no v ČSSR jsou dnes — po 15 letech
zaměstnání — 4 týdny, což se rovná
va. jež mu podle zákona přísluší.
Nato bvlo přelíčení ihned přerušeno a odloženo na 14. únor, shodou 2Cti pracovním dnům. Jen několik
okolností nově nedávno stanovené datum církevního svátku národních vyčleněných rizikových pracovišť má
patronů sv. Cyrila a Metoděje. Jejich památka bude statečnému obhájci o jeden týden navíc. Kam zmizelo těch
cyrilometodějské víry a práv církve i věřících jistě mocnou oporou v pro S dnů z původních 28 dnů a kam ty
cesu. jehož další průběh nemohl být při uzávěrce tohoto vydán' ještě znám. 4 dny z těch 24 dnů dovolených?

únor 1980
Reflexy noci mezi dvěma roky

kulturní

Tajemství úspěchů exilového společenství
Blanka

Malebná zimní krajina — procház
ka zasněženou přírodou po břehu Du
naje
překrásná mše svátá s neza
pomenutelným kázáním a mohutným
děkovným „Tedeum“ ke konci roku
před bělostnou monstrancí v přeplně
něm kostelíku v Sigmaringendorfu —
společná večeře v pohostinné restau
raci hotelu /lirsch manželu Kolářsk ých
přátelské posezení kra
janu, kteří se zde opět setkali — a
konečné vlastní silvestrovské veselí s
tancem, zábavou a přípitky ve vel
kém společenském sále i potom poz
ději sami s hudbou „po našem"
to
vše spolu patří ke krásnému zážitku
neobyčejného Silvestra P>79, zážitku,
o který bych se chtěla s Vámi ostatní
mi ráda rozdělit.
Tedy tyto hluboké dojmy vedly k
mé úvaze. K úvaze o čs. exilu vůbec,
ale především o naší organizaci,
Československé křesťanské demokracii.
Všem je nám známo, že existuje téměř
nepřehledná řada nejrůznějších exilo
vých organizací Čechů a Slováků, s
nejrůznčjšími cíli a zaměřením. Zdálo
by se tedy, že si každý může vybrat
podle toho, kam se sám řadí, kam
cítí, že patří. A přesto tak často sly
šíme, jak si krajané stěžují nad zkla
máními, kterých se ve svých krajan
ských stycích dožili. Někdy se do
ncjrňznějších problémů sami přímo
ženou. Zapomínají, Že na starém čes
kém přísloví „Pověz mi, s kým se
stýkáš, a já ti povím, kdo jsi“, je
hodně pravdy. Abyste mi snad nero
zuměli špatně: nemyslím odepřít po
moc našim bližním tam, kde je jí tře
ba, povzbudit, poradit. Něčím jiným
je však přátelství — opravdové, sku
tečné, nepředstírané, upřímné přá
telství. To je možné jen tam, kde jsou
k routu předpoklady osobním založe
ním, ideály, společném cílem. A tak
ti z nás, kteří se ztotožňují s cílem a
ideály Československé křesťanské demokracie, sdružili se v ní.
Naše organizace je organizací poli
tickou a na rozdíl od některých sdru
žení, která o sobě prohlašuji opak, my
se k tomu hlásíme. Požadujeme-li
upřímnost ve veškerém jednání, musí
me začít právě z.de. Řekněte sami:
muže být vůbec nepolitickou jaká
koliv organizace v exilu, utvořená
těmi, kteří uprchli, tedy exulanty s
dobrovolně přijatým politickým azy
lem, na základě vlastni žádosti a s
udáním po/iríelyvc/,’ důvodů? Vždyť
politický azyl isme nedostali proto,
abychom si zde koupili lepší auto,
než isme měli doma, nebo postavili
barák.
Náš hlavní cíl — boj proti komu
nismu a pomoc porobenému domovu
— je nám všem dobře známý, ČSKD
není však jen politickou organizací.
Je současně ještě něčím vyšším a ne
obyčejným. Je společenstvím,
vážení čtenáři, společenstvím těch z
nás, kteří jsme stejně vnitřně oriento
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Jeřábková

váni, tedy v křesťanském duchu. Tady
vidím tu velikou sílu, která nás sdru
žuje ke krásnému přátelství a která
nám dává možnost se společně vyžít i
v těch rovinách, které nás povzná
šejí — tedy v oblasti duchovní a du
ševní. Dává nám možnost nejen po
litické spolupráce, ale i kulturního
vyžití (teď mám na mysli např. ne-

a sdružení předurčena k zániku dří
ve, než se mohou pořádně rozvinout.
My však takovou osobnost ve svém
středu máme. Máme ji v tom. kdo
naši organizaci — spolu s naším Ča
sopisem — založil, kdo ji reprezen
tuje na veřejnosti, jak v politickém,
tak i v kulturním životě, kdo ji vede
s nedoceněnou námahou a obětmi a
nesmírnou láskou. I když mnozí z
nás vyslovili svá uznání jistě již více
krát osobně, dovolte mi, milí přátelé,
abych právě zde, na stránkách na
šeho časopisu onoho velkého spole
čenství, které nás spojuje a právě dnes,
na prahu nového roku a tím i nového,
jubilejního ročníku, vyslovila za nás
všechny poděkování.
Poděkování za ten dar. že máme
možnost se v našem společenství sdru
žovat. Vždyť právě naše doba nej
více trpí nedostatkem opravdového
přátelství. Vyslovit naši radost nad
tím, co někdy přijímáme jako samo
zřejmé, co ale vůbec samozřejmé
není. Projevit naše uznání tomu, kdo
v nevšední práci nešetří námahou a
obětmi. Nezapomeňme, že naše uz
nání je často jedinou, ale i největší
DO JUBILEJNÍHO ROKU ČSKD odměnou za tuto práci. Největším dů
kazem síly' krásné myšlenky' našeho
společnou cestou
společenství
je, bratři a sestry, délka
ke společnému cíli
jejího trvání — ono čtvrt s i oj e t í,
na které jsme hrdi i ti z nás, kteří se
dávný překrásný' adventní večer ve
k ČSKD můžeme hlásit teprve docela
Stuttgartu), právě tak jako společné
krátkou dobu.
ho veselí, čehož důkazem byl právě
Dovolte mi tedy' popřát závěrem za
náš nedávný a vlastně první společný
nás všechny' do roku 1980, také roku
„Silvestr“ v rámci ČSKD.
Každá organizace, aby' se udržela, jubilejního sjezdu ČSKD, našemu
musí mít ve svém středu někoho, kdo předsedovi, šéfredaktoru, neohrožené
ji vede, kdo je jejím ideám oddán ce mu politiku, ale především obětavému
lým srdcem. Ani snad nemusím uvá příteli nás všech, alespoň ještě jednou
dět, že právě proto, že tomu tak vždy tolik — tedy alespoň ještě jedno čtvrt
není, je celá řada krajanských spolků století společné práce a přátelství.

Paul — Pavka — Pavel Kohout
• str. 4
Konferenci socialistické kultury v Praze na Seifertovu otázku: „Kde jste
byli mistři socialistické kultury, když byli zavíráni nevinní lidé?“, Kohout
odpověděl: „Ptáte se, kde jsme byli pane Seifert? Na brigádě, budovali
jsme socialismus.“
.\'aže, nepamatuji se, že by Pavel Kohout kdy řekl stejné veřejné slovo
omluvy, ani v této věci ne. .4 kde byl Pavel Kohout, když byli zavíráni
nevinní lidé? Na vrcholu stalinismu psal radostné články o tom, jak je nám
dobře, o jak dobře je, že na Pankráci zase někoho likvidují. By! šéfredak
torem Dikobrazu a tento humor tam byl tehda v módě, a je zase.
Literární velikost. Spis bych tomu řekl obírání mrtvol. Jest jer. ukázkou
nevzdělanosti západní literární kritiky, že si toho nedokázala povšimnout.
V Americe jsem se naučil i uměni nepodat raku, komu se mi jí podat
nechce, a zrovna to je případ zmíněného pozéra. Jestli se mýlím, ai mne
někdo poopraví. Ale zatím mám všechny morální důvody myslit si, že mám
trávo to neudělat.
Váš Jan Beneš

*
(Red.: Autor tohoto dopisu, spisovatel Jan Beneš (43), vězněný doma
pět let komunistickým režimem, zpracoval zkušenosti z té doby v doku
ment. románu „Druhý dech“. Žije nyní v Kalifornii- — Amor úvodního
článku, prof. Jiří Morava, žijící v Rakousku, věnuje se zejména české
předválečné historii a připravil právě do tisku objevné dílo o Karlu Hav
líčkovi Borovském).

život

V exilu:
■ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
přináší počátkem nového roku řadu
významných knižních novinek m. j.
systematický úvod do pedagogické
praxe pro rodiče a vychovatele, „Pe
dagogika“ od T. Malé h o (cena
5.000 lir nebo ekv.), legendu ve lormč
dopisu o ženě Samaritánce „Smrt vel
kého boha Pana“ od B. Chudoby
(3.000 lir) a vězeňské meditace básní
ka V. R e n č e na invokace Loretán
ské litanie „Sluncem oděná“ (2.500
lir). Objednávky: Velehrad, Via Concordia 1, I - 00183 Roma.
■ POĽANA, slovenské naklada
telství ve Švýcarsku, Postfach 1173,
CH - 8036 Zúrich, vydalo právě do
kumentární knihu „Krvaví ívery“
(třísky), kterou autor H i s t o r i c u s
označil za „príspevok k sociopatologii slovenskej společnosti“ v době pří
prav komunismu. Velmi cenná je i
druhá část publikace o 161 stranách s
chronologickým přehledem a sezna
mem pronásledovaných a odsouze
ných. Cena 19,50 šv. fr. (brož.),
24,— (nebo ekv.) vázané vydání.
■ KONFRONTACE, české exi
lové nakladatelství rovněž ve Švý
carsku, Badener Str. 727, CH - 8048
Zúrich, vydalo v dlouhé řadě svých
titulů nedávno „Zprávu z Lisabonu“
od Jiřího K o v t u n a, v recenzi J.
Lederera „bohosloveckou detektivku“,
vyvíjející se z dobové korespondence
o zemětřesení v r. 1755. Stojí 12 šv.
fr. (nebo ekv.).
■ DUŠAN PAŘÍZEK nastudoval
pohybové scény kolem archy Noemovy v nové opeře Mauricia Kagela
„Die Erschdpjung der Welt", jejíž
premiéra byla 9. t. m. ve Stuttgartu.
Pařízek hraje úlohu bonnského kanc
léře Schmidta ve filmu ,JNarrenterror“,
běžící nyní v západoněmeckých bio
grafech.
■ DR. KAREL WORTNER, du
chovní správce české katolické misie
ve Frankfurtu, vzorný kněz a uvědo
mělý protikomunistický vlastenec,
zemřel po těžké nemoci 5. t. m. a
byl pochován za velké účasti kněžs
kých spolubratři a věřících 12. úno
ra ve Frankfurtu.

Ve vlasti:
■ NAKLADATELSTVÍ Česko
slovenský spisovatel vydalo koncem
m. r. román ,jZivot Jana Ámose“, v
němž M. V. Kratochvíl líčí ži
votní osudy Komenského. Uve
dené nakladatelství oslavilo nedávno
30 let své činností, v nichž vydalo 4446
ntulů o náklade 76 mil. knih.
■ VÁCLAV KAŠLÍK nastudoval
pro prvé letošní období Krušnohorské
ho divadla v Teplicích muzikálové
úpravy hry bří Čapků ,JZe života
hmyzu“. — Divadlo F. X. Šaldy v
Liberci uvedlo světovou premiéru
historického dramatu „Jiří z Podě
brad“ od V. Kavčiaka.
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* Z celého svita docházejí do
Kremlu stále ještě protesty proti de
portaci ruského vědce Andreje Ša
ch a r o v a, zatčeného 22. m.m. na
moskevské ulici. Společnost pro lid
ská práva (Frankfurt) uspořádala 26.
m.m. mohutnou manifestaci v Bonnu
ve prospěch postiženého. 5 ruských
disidentu na Západe, Ginsburg, Luliarský, Turčin, Bčlov a Galina Sálová
se obrátili telegramem s žádosti' o po
moc pro Sacharova na neúčinnou ad
resu: předsedu Socialistické interna
cionály, Willy Brandta.
íjí- První politickou obětí invaze do
Afgánistánu vc vlastních řadách se
stal sovětský ministr pro vědy a tech
nologii Vladimír K i r i 1 1 i n (67),
zbavený m.m. všech funkcí. Vedení v
Kremlu ho obvinilo, že nedokázal při
vést techniku na takový stupeň, aby
nebyla postižena přerušením západ
ního importu.
Hospodářská situace v Polsku je
nejhorší od komunistického převzetí
moci. Politické napětí a nálada oby
vatelstva byla již o vánocích tak ne
bezpečná, že kardinál W y s z y n s k i
pokládal z. obavy před povstáním jako
v r. 1976 v Radomi za nezbytné, za
stat se z kazatelny vinníků poukazem
na to, že nikoli zlá vůle úřadů, nýbrž
jejich neschopnost jsou příčinou vyži
vovací krize.
Těsně před koncem m. r. našel
dělník západoněmecké továrny v
Homburgu-Ohmu v nákladu dříví ze
SSSR dopis dvou sovětských bojovní
ků za svobodu, N. A c h m e t o v a a
M i c h a 1 e n k a, kteří v zoufalé
prosbě o pomoc z tábora na Sibiři píši
m. ¡.: „Nevěříte-li, že politika vlády
naší země je největším ohrožením ce
lého světa, tak tleskejte komunistům!
Usmívejte se na rakety, namířené na
vaše příbytky. Nechte tedy zvítězit
komunisty! Nechte zavlát rudým pra
porům nad Bonnem, Paříži, Londý
nem a Washingtonem! Ať se tedy
stane celá naše planeta komunistickým
světem! Teprve potom každý pozná,
co to Je sovětský komunismus. A
teprve potom se stane celý svět imun
ním proti rudé epidemii,“
Sk Jugoslávská televize věnovala
překvapivě m, m. 20-minutový pořad
řeholnici Matce Tereze, vyzname
nané za obdivuhodné dílo křesťanské
lásky k trpícím v Indii Nobelovou
cenou míru. Řehol nice mluvila v al
bánské mateřštině, takže pořadu ro
zuměli i její krajané v sousední Al
bánii, kde jsou křesťané krůtě proná
sledováni. Jugoslávští dělníci v Nor
sku odevzdali „Andělu umírajících“
šek na 5.000 korun pro trpící.
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Olympijské hry potopené v krvi
• str. 1
„Podle mého názoru bylo vůbec chybou Mezinárodního olympijského
výboru MOC) zadávat olympiádu zemi, jejíž režim porušuje soustavně již
přes pul století základní občanská práva a lidské svobody. Ostatně letošní
hry se měly konat původně v Praze, ale v r. 1969 Kreml tamní loutkové
vládě zakázal, aby se o jejich uspořádání oficielně ucházela.“
„A nyní porušuje také stanovy IOC, jejichž bod 8 stanoví, že Olym
pijské hry mohou být uspořádány jen ve státě, v němž vládne politická sta
bilita. A podle bodu 3 jsou OH neslučitelné s rasovou, národnostní, nábožen
skou a politickou diskriminací. Čeho jsme ale svědky v SSSR? Sovětský
svaz, je agresivní stát, který obsadil celou řadu zemí a drží je dodnes v
okupaci: baltské státy, Ukrajinu, země východní a střední Evropy, část
Německa a část ostrovů, náležejících Japonsku. Moskva dala část pro
gramu, totiž regaty, do Estonska, na území tedy, které obsadila protizá
konně. Za druhé: Sověty vedou útočnou politiku; rozsévají nepřátelství,
nepokoje a války a organizují v různých státech převraty — v Angole,
Ethiopii, v Afghánistánu. Sovětský svaz je impérium, které anektovalo jen
v letech 19181922 přes sto národu! jeho dnešní režim se dostal k moci
násilným rozpuštěním parlamentu, zvoleného zákonně v r. 1917.“
„A za těch 62 let se svobodný svět nezmohl na to, aby vyřadil kremel
skou kliku ze společnosti slušných vlád světa. Naopak, učinil ji „salon
fähig“, jak se říká v němčině uvedení do slušné, „salonní" společnosti ně
koho, kdo si to svou pověstí a chováním nezaslouží. I po surovém přepa
dení Afghánistánu Rudou armádou se nestydí vedoucí osobnosti některých
západních vlád, politických stran a sportovních organizací trvat na bezpod
mínečném provedení moskevské olympiády. Šermují přitom papouškovanou
frází o tom, že sport nemá nic společného s politikou."
Na Západě možná, drahý pane Kusý; v Sovětském svazu však ano.
A mnoho! Každý občan, zastávající vedoucí nebo jinak odpovědné místo,
musí být členem komunistické strany. To platí také pro sportovce, kteří
dříve, než jsou přijati do národního nebo olympijského mužstva, projdou
zvláštní prověrkou KGB.“
,,/1/e lord K i 11 a n i n, prezident IOC, v Německu pánové Daume,
předseda Olympijského národního výboru, B e i t z z představenstva KrupNENÍ, CO BY NEBYLO, A CO NENÍ, UDËLÂME PRO VAS!
ČESKÝ PODNIK
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VAŠE USPOKOJENÍ JE NAŠE VĚC

pových závodu, které již jednou v německých dějinách zavřely oči před
hroznou diktaturou, a v řadě dalších zemí toto vše přehlížejí, včetně mno
hých sportovců. Pro jednoho z nich bylo v západoněmecké televizi argu
mentem, že „léta se tvrdým tréninkem připravoval na Moskvu.“ Tomu by
bylo třeba důrazné připomenout, že právě tam malí také tiž léta „tvrdý
trénink" — tisíce vězňů v GULAGu.'“
„Správně. Jen v minulých třech měsících bylo v Sovětském svazu uvěz
něno přes 40 aktivistů v boji za lidská práva v rámci „očistné kampaně“.
Nikdo není bezpečný, protože vrchnost začala odstraňovat z Moskvy tisíce
„nežádoucích“, těch totiž, řež označila za „praný, psychory, rebely“ atd.
Mezi nejnověji zatčenými jsou pravoslavní knězi Dud ko a Jakunin,
Taťána Velikánové, spolupracovnice samizdatové „Kroniky součas
ných události“, Viktor N e k i p e I o v. Lev Regelson a Litevec Antonas Terletskas. Moskva se dnes podobá obleženému městu.“
„Těm naivním západním „vesttálkám olympijského ohně", oněm mí
rovým interpretům olympijské myšlenky to ovšem nevadí, nebo' „politika
do sportu nepatří“. Zřejmě si nikdy nezahstova.: v dějinách olympiád.
Jinak by věděli, že např. při 90. hrách by.a z účasti vyloučena siavná
Sparta, protože porušila posvátný klid zbraní vysláním vojska o l.CCC
mužích do boje."
„Ano, tradičně se olympiáda nekonala nikdy v zemi, jež se odvážila
vést válku. Dnes ale stojí sovětské tanky v Afghánistánu! A tak nastávající
olympiáda 1980 vstoupí do historie jako „Olympiské hry na krvi“, "Caéie
se dnešní svět jako zralý a zodpovědný? Odmítne stát se spoluvínníkem
zločinů? Kdo přesto se moskevské olympiády zúčastní, měl by se stydět,
že stav: své úspěchy na utrpení jiných lidí!“
(Copyright by „Demokracie v exilu")

POLITICKÝ BAROMETR

Vývoj po okupaci Afgánistánu
a před olympiádou ukazuje dra
sticky nemohoucnost Západu. Po
komunistickém puči v Praze prá
vě před 32 roky se ustavilo rychle
a účinně NATO — po obsazeni
Kabulu se NATO nemůže dohod
nout na společných protiopatře
ních. Domýšlivá Paříž a Bonn se
svou ideologicky podbarvenou
„Ostpolitikou" se staly velkou
neznámou
v
neolyinpijských
hrách, v nichž jeden proletář
(B r e ž n ě v) a jeden lord (K i 1I a n i n) stačí rozložit celé pápadni souručenství.

Caeterum autem, sensev...
V časných ranních hodinách 24. rn.
m. pronikly pohraniční stráže Vý
chodního Německa až na území SRN
a odvlekli zpět přes hranici uprchlíka,
volajícího marně o pomoc.
Ve SSSR byli v prvých týdnech no
vého roku odsouzeni: ukrajinský ro
manopisec A. B e r d n y k na 9 let ve
zeni a vyhnanství; jeho krajan, spi
sovatel G. B a d z i o na 7 let vězení
a po něm 5 let vyhnanství; členové
„Helsinské skupiny" ]. Litvyn,
Petro a Vasi! Syškov na 3 roky;
účastnice „Křesťanského semináře pro
problémy náboženského obrození",
prof. Ta tána Š č i p k o v a na 3 roky
v pracovním táboře.
„Caeterum autem censeo... Ostatně
soudím, že KOMUNISMUS
MUSÍ BÝT ZNIČEN!“

DEMOKRACIE
v exilu

vychádza každý druhý mesiac,
začínajúc februárom.
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