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ODEZVA
ODEZVA
ODEZVA
Čistota exilu
I když chápeme, že některým
organizacím jsou bližší bývalí lektori
marx-leninismu a jiní zasloužilí čle
nove KSČ a funkcionáři SČM než
aktivní protikomunisté, podivujeme
se, že jim dovolují na stránkách
svého úředního obežníku otisknout
nejapné poznámky při radách nově
příchozím. Chceme věřit, že v bu
doucnu se něco podobného opakovat
nebude. Chápeme taktéž, že “nečis
tým” čistota funkcionářů exilových
organizací je sob v očích.

Návštěvy
Československa
Výbor naší organizace považuje za
nesrovnatelné se ctí bývalého politic
kého vězně, aby on nebo jeho rodinní
příslušníci navštěvovali komunistic
ké Československo. Naštěstí manže
lek, které mají lepší poměr ke
komunistickému režimu než ke cti
muže-politického vězně je velmi
málo. Přísloví “Řekni s kým se
stýkáš a řeknu ti kdo jsi” stále platí.

Uvědomělý exil
V jižní Floridě (USA) žye přes
milión kubánských vlastenců, kteří
jsou kdykoli a jakkoli ochotni pros
pět, aby se Kuba zbavila komunistic
kého režimu F. Castra a sovětského
protektorátu.

Výzva švýcarské a kanadské organizace bývalých čs. politických vězňů po
zdemokratisování exilové representace vyjádřená ve stanovisku našich organi
zací k Radě svobodného Československa našla žádanou odezvu u nesocialistic
kých složek demokratického exilu.
Ti, kterým tato výzva byla určena mlčí. Tak jako mlčeli jejich představite
lé z tak zvané Národní fronty, kdy bylo třeba křičet pravdu o sovětském “osvo
boditeli”, kdy bylo třeba varovat naše národy i svět před rudým jhem. Mlčí,
tak jako mlčeli jejich předchůdci v Radě, kdy desetitisícové šiky nastupovaly k
nerovnému boji proti nepříteli na domácí frontě; kdy hladovějící naše sestry a
bratři se závistí pohlíželi na balíčky od nemlčících krajanů v zahraničí, těch,
kteří byli odsouzeni podle dekretů; kdy naše organizace K-231 v roce 1968
probouzela naše národy z hrůzného snu útlaku, bezpráví a napádaných
zločinů.
Snad z trapností nad tímto mlčením některé krajanské noviny hodlají
uveřejnit “rozhovor” s panem M. Povolným z Rady svobodného Českosloven
ska.

Tento rozhovor spolu s dalším článkem, jehož obsahem byl požadavek po
shovívavosti při posuzování činnosti Komunistické strany Československa po
roce 1948, bývalých komunistů v exilu a koncepce “nezločinnosti” Komunis
tické strany byl nabídnut k uveřejnění časopisu “MUKL” v březnu tohoto
roku. Oba články byly výborem jednomyslně odmítnuty.
Předchozí dvě písemná podání naší švýcarské a kanadské organizace k
nekompromisnímu postoji Rady vůči bývalým komunistům i k demokratizaci
Rady tato ignorovala. Ze směrnic pro posuzování návrhů nových členů Zastu
pitelstva Rady nevyplývá, že kandidáti nemohou být bývali členové KSČ. Dle
těchto směrnic, členy nemohou být osoby podporující (to je v přítomnosti naše poznámka) přímo nebo nepřímo komunistické hnutí. Zřejmě je žádoucí,
abyna minulost a za zodpovědnost z ní bylo zapomenuto.
My a s námi zajisté i ti, kteří se již přihlásili nebo se hodlají přihlásit k prá
ci přípravného výboru k vytvoření vrcholné demokratické representace exilu,
chápeme úsilí některých jedinců i těchto krajanských novin po rehabilitaci
Rady i její minulosti. Jsou spjati s minulostí více než se zítřky našeho svobod
ného státu.
Naše národy i naši bratři a sestry doma však očekávají světlou budoucnost,
v níž domácí i zahraniční odboj se spojí v myšlenkové jednotě v úsilí nadobýt
ztracené svobody.
Je na nové exilové representaci ukázat cestu, jež vede k tomuto cíli. A na
nás, abychom pomohli takovou exilovou representaci vytvořit.

2

SORUŽENÍ BÝVALÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VĚZŇŮ V EXILU

ASSOCIATION OF FORMER CZECHOSLOVAK POLITICAL PRISONERS IN EXILE

ASSOCIATION DES ANCIENS PRISONNIERS POLITIQUES TCHÉCOSLOVAQUES EN EXIL

VEREINIGUNG DER EHEM. TSCHECHOSLOWAKISCHEN POLITISCHEN HÄFTLINGE IM EXIL

Mr. Ronald Reagan
President of the United States of America
White House,
Washington, D.C.
U.S.A.

Mr. President:

On behalf of all Czechs and Slovaks, we wish to convey our congratulations to you and to
express our gratitude to the people of the United States of America who have so convincingly
re-elected you to lead the American nation and the free world for the next four years.

Together with copatriots in our enslaved fatherland, we hope that you will apply the noble
principles from which the United States arose to the entire world. For these principles, tens of
millions of freedom loving people sacrified their lives. We believe that these sacrifices were not
useless.

Along with all enslaved nations we pray that God will lead you to see the aspirations of mankind
living in peace, freedom and dignity accomplished. Then you will not only be known as the
Defender, but we trust, the Reviver of the freedom in the tomorrow’s world.

These 9th day of November 1984.

Mojmír Chromée

Eduard Vondráček

Executive director

President

Do nového roku
MOJMÍR CHROMEC

Rok 1985, do něhož zanedlouho vstoupíme, připomene v květnu čtyřicáté
výročí od ukončení druhé světové války. Rád bych jej nazval výročím vítězství,
za něž jsme jej my tehdy ještě mladí nadšenci považovali. S odstupem času a s
nabytou znalostí i zkušeností, bez zaslepenosti nadšení, vidíme dnes toto
výročí poněkud jinak. Připomínáme si je, nejen abychom posuzovali svou
vlastní vinu, vinu svého národa i těch, jež zmařili naděje, jež mohly přivést
plody ze země, která byla prosycena krví po důstojnosti svobodného života
toužících obětí. Více snad proto je připomínáme, abychom řekli své jasné “ne”
nové nesvobodě, probudili z netečnosti ty doma, jejichž otcové se nedovedli
tehdy z přímá postavit zlu nesvobody, kdy hnědý teror ve znamení zalomeného
kříže byl vystřídán přicházející nesvobodou se znakem srpu a kladiva v rudém
poli. Proto, abychom my zde v exilu si uvědomili plně naše povinnosti k
domovu a konečně, a hlavně účelně, působili na ty, jež nedovedli, byvši na vr
cholu své vojenské moci, zabezpečit pokojné spolunažívání svobodomyslných
lidí a nezabránili, aby okovy včerejška nebyly opětovně používaný novými znáPokračování na straně 4
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Amerika je zpět
ve své velikosti
prohlásil Ronald Reagan po svém
znovu zvolení za presidenta Spoje
ných států v listopadových volbách.
Výbor naší organizace zaslal presi
dentovi USA i americkému velvys
lanci v Kanadě blahopřání. Zdůraz
nili jsme nejen naši upřímnou radost
nad výsledky voleb, jež nemohly
vyznět pro presidenta více přesvědči
věji, ale i víru, že president známý
dosud jako Ochránce svobod se stane
taktéž Obnovovatelem svobod pro ty,
jež žyí dnes v žaláři Sovětů.

Za dvacet pět
stříbrných
28. listopadu skončil svou činnost
v USA náš krajan Karel KOCHER a
jeho žena Hana. Téhož dne byli zat
čení FBI. Padesátiletý bývalý zaměs
tnanec CIA je považován za prvního
z agentů cizí zpravodajské služby,
který' pronikl do “Centra! Inteligence
Agency.” Pracoval ve Spjených stá
tech pro čsl. zpravodajskou službu
jako “illegal”. Tento výraz je ozna
čován pro špióna, jenž nemá diplo
matický statut jako krytí pro svou
zpravodajskou činnost. Výcvikem
zpravodajského důstojníka prošel v
letech 1963-65 v Československu. Po
něm uprchl na Západ.
Kolik menších špiónků máme
mezi sebou a kolik “imigrantů” se
snaží o navazování jakýchkoli styků s
československými úřady a chce se
jimi stát. Upozorňovat na tato indi
vidua je povinností každého, jemuž
leží osud demokracie na srdci.

Ne slova,
ale skutky
Bez ohledu na úspěch či neúspěch
lednové konference o odzbrojení,
president Reagan v předvečer výročí
sovětské okupace Afganistanu vyzval
Sověty, aby prokázali své mírumilov
né úmysly opuštěním Afganistanu.

DO NOVÉHO ROKU
Pokračování se strany 3

Zimní noci se
choulívají
Zimní noci se choulívají
do temných šátků.

Uzel si přitáhnou pod bradu,
ocka - dvě hvězdičky zmrzlé.

A tma - a tma - a tma,
jak z černých pátků . . .

Červánky, preskočte ohradu,
rozvažte nocím uzle!

Nenechme se
podruhé ponížit
Článek br. .Jožky Stanka v minu
lém čísle měl odezvu. Někteří bývalí
spoluvězni se dožadují, abychom v
zemích svého dočasného pobytu
upozorňovali zaměstnavatele, ať již
jsou to naší krajané, university nebo
vládní organizace na komunistickou
minulost svých některých zaměst
nanců. Těžko chápou, že ti, co mají
neustále v srdci boj proti kapitalistic
kým vykořisťovatelům jsou placeni
penězi poplatníků.

silňovateli svobod. Aby nebylo nových Chamberlainů v roce 1985, kteří, osle
peni vidinou zdánlivého míru, by obětovali a odepsali po svobodě toužící
národy střední a východní Evropy.
Před čtyřiceti léty, evropský kontinent ležel v troskách, hospodářský
vyčerpán a fysicky i mentálně polozničen druhou světovou válkou. I po
skončení válečných hrůz, Evropa nesla pozůstatky války. Nepřátelství vůči
všemu německému pokračovalo, i když umlkla děla a přestaly padat smrto
nosné vše ničící bomby. Byli vítězové a byli poražení. Byli ti, co oslavovali
vítězství, protože historie opětovně prokázala, že každé zlo dříve nebo později
je smeteno. Zdálo se, že svět byl zbaven strachu ze ztráty života na bojišti i
potupné smrti z ruky kata v sekyrárně. Ti poražení a nenávidění byli Němci v
Evropě a Japonci stále ještě tehdy bojující na Dálném Východě.
Osvobozeni od hnědého násilí jsme propadli nadšení, jež přináší sebou
vítězství. Nechtěli jsme vidět znásilňování žen vítěznou “bratrskou” Rudou
armádou, nechtěli jsme vidět “osvobozování” od hodinek, jízdních kol, aut,
nechtěli jsme ani vidět transporty s výrobky našich továren, ani transporty
smrti našich spoluobčanů i bezpočetných příslušníků rudé armády odvlékaných na Sibiř. Nechtěli jsme vnímat změnu i chápání svobod, práv a
spravedlnosti. - Nechtěli jsme to vše vidět my, ani naši političtí vůdcové, ba do
konce ani ti, jež podruhé v tomto století přepluli oceán, aby pomohli znovunadobýt státní samostatnost i svobody evropským národům. Neprobudili jsme se
z nadšení vítězů, ani když W. Churchill varoval před novým jhem nesvobody.
Zatím, co na západ od železné opony, rozdělující svobodné od nesvobod
ných včetně adeptů nesvobod, s hospodářskou obnovou ustupovala nenávist i
zloba z války vůči poraženým, na východ od ní občanské svobody a
demokratická práva v jednotlivých státech byly postupně omezovány a
nahrazovány diktátem vítězného Sovětského svazu. Západní Evropa si
uvědomila velmi brzo hrozbu z východu a zároveň i nutnost hospodářské a
politické integrace. Uvědomila si, že příčiny válek jsou téměř vždy totožné se
sobeckými zájmy národnostních celků a že tyto zájmy je nutno podřídit blaho
bytu větších národnostních seskupení. V západní Evropě od roku 1949 nebyli
poražení a vítězové. Na východě byl a je však stále živen německý strašák z do
by druhé světové války.
Nedávné dějiny Evropy i světa jsou v živé paměti současníků a ať již jsou
jakkoli zkreslovány, skutečností po čtyřiceti letech zůstává, že skončená válka
nepřinesla očekávané plody - svobodu pro všechny národy. Poražení včerejška,
alespoň ti žijící ve Spolkové republice, Itálii a Japonsku žijí svobodně a v
poměrném blahobytu, zatím co nadšenci z května 1945 a jejich děti žijí doma a
pod jhem diktátu nebo jako exulanti na západě. Silné hospodářství Německa a
Japonska a jejich účast v obranných seskupeních jsou jednou z hrází proti
šíření bolševismu.
Ale i ujařmená část Evropy je připravena se zbavit okovů. Východní Němci
se probouzejí z letargie ujařmení, Poláci včera jako i dnes viditelně ukazují
světu, že patří svou křesťanskou kulturou a důstojností svobodného Poláka do
společnosti svobodných národů. U Lotyšů, Estonců, Litevců, jakož i u Ukra
jinců roste jejich národní uvědomění a touha po odchodu ze žaláře Sovětů.
Maďaři doma i v zahraničí žijí duchem povstání proti komunistickému
jařmu a věří ve svou novou příležitost. Jugoslávci přežívají Titův nezávislý
komunismus a dorůstají do nových politických i hospodářských forem.
Rumunská komunistická strana nabývá tvář, jež se nelíbí Moskvě a rumunský
lid čeká na svou první příležitost, aby nová tvář byla odrazem svobod
rumunských občanů.
Pokračování na straně 5
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Nepřehlédněte

DO NOVÉHO ROKU
Pokračování se strany 4
Z domova přicházejí zprávy, že prohlášení o dodržování ústavnosti a
reformě komunistického státu je považováno za neúčinnou formu boje za
svržení komunistické moci. Vedení protikomunistického odboje si uvědomuje
nutnost viditelného odporu a je potěšitelné, že získává podporu nejen širší
demokratické veřejnosti, ale i členů komunistické strany, kteří si konečně
uvědomují tužby našich národů. Taktéž bulharský exil upozorňuje na rostoucí
nespokojenost doma. Čas nepracuje již více pro Sověty.
Naskytá se otázka, co my bývalí političtí vězni v exilu uděláme pro splnění
tužeb lyařmených.
Naše říjnové prohlášení a výzva k jednotě demokratického exilu našla
patřičnou odezvu. Aniž by prohlášení vybízelo exilové organizace, aby se
přihlásily ke spolupráci, mnohé z nich to tak pochopily a nabídly své síly i
schopnosti pro práci v přípravném výboru zájmových skupin a exilových
pracovníků pro sjednocenou representaci demokratického exilu.
Budeme požadovat, aby naše exilová representace uzavřela dohody s
exilovými representanty jiných porobených národů za účelem společného
působení na vlády svobodného světa, zejména pak na vládu Spojených států,
aby se tyto domáhaly politických svobod pro ujařmené. Aby jednaly se Sověty
na podkladě jasně zformované výhledové a dlouhodobé zahraniční politiky, jež
by dodatečně po čtyřiceti letech od skončení války pomohla uspořádat Evropu
i ostatní svět tak, aby lidé mohli žít svobodně. Aby Sovětský svaz nebyl
hrozbou světu, aby ti kteří povstanou, aby navrátili lidu svobodu, nebyli drceni
rudou mocí a jejich tanky.
V západním světě žijí milióny občanů, jež přišli do svobodného světa z
evropských států dnes ujařmených Sověty. Jejichh representanti jsou mluvčími
více než jednoho sta milionů lidí, jež žijí v žaláři Sovětů. Je na místě, aby
požadovali od politických zástupců svého nového domova nátlak na vlády.
Spojeným státům i ostatním spojencům z doby druhé světové války musí být
připomenuta jejich morální zodpovědnost za prohraný mír po vítězné válce.
Věříme, že tlak exilových representací ujařmených národů podpořený viditelně
vyjádřenou vůlí zotročených může mít svůj žádoucí dopad.
Můžeme očekávat výsledky, aniž bychom se přičinili změnit, co změny
vyžaduje. Zvýšené úsilí v práci pro svobody našich národů, by mělo být
novoroční resolucí všech exilových organizací i domácího odboje.
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Obracíme se na každého, kdo mů
že podat zprávu o životě a osudu
profesora Jiřího BEZDĚKA. Dlou
holetý trest prožíval v Jáchymovs
kých lágrech a přes Mirov skončil v
Leopoldově, odkud byl po roce 1960
propuštěn ze zdravotních důvodů.
Za dva roky po propuštění zemřel.
Profesor Jiří Bezděk byl v rámci
Ministerstva školství Prvé Republiky
ředitelem menšinových škol v SSSR.
Před vypuknutím Druhé světové
války byl zatčen a odvezen na Sibiř.
Když se později formovala v SSSR
Čsl. (Svobodova) armáda, byl po
pětiletém pobytu na Sibiři propuš
těn. Po válce byl školním inspekto
rem na Mostecku. Do vězení “za
padl” v létech 1950-52 s nějakou Lit
vínovskou skupinou.
Zná-li někdo blíže podrobnosti o
životě a osudu prof. Jiřího Bezděka,
prosíme, aby nám napsal do redakce
MUKLA. - Děkujeme.

Jubileum
záslužné práce
Dámský odbor při ČSS v Toron
tě bude v roce 1985 slavit výročí
svého trvání a své charitativní práce.
V rámci tohoto jubilea uspořádá
Dámský odbor ČSS několik kultur
ních podniků. V únoru 1985 budou
oslavy zahojeny slavnostním koncer
tem, na kterém vystoupí čelní čeští
umělci Jan RUBEŠ a Oskar MORAWETZ. Podrobnosti budou uveřej
něny v místním krajanském tisku.
Obracíme se na všechny naše
krajany, aby kulturní podniky Dám
ského odboru co nejvíce podpořili
svojí účasti a peněžitými dary.
Jménem Sdružení býv. čsl. politic
kých vězňů děkiyeme Dámskému
odboru za všechnu dobročinnou
práci v minulosti a do budoucna pře
jeme zdárné pokračování.

Volně dýchat!
JOŽKA STANĚK

Přečtěte si Rudé právo (máte-li na
to žaludek) a dozvíte se, že žijete v
nejideálnějším režimu. Já vím: kdo
tomu i “tam” dnes věří? Kdybych
měl příležitost s někým o tom hovo
řit, musel by se o opaku přesvědčit
sám, když by mi měl odpovědět na
otázku “kolik lidí odešlo z této
zaslíbené země socialismu ať legálně
nebo nelegálně, a kolik jich odchází i
v současnosti - a na druhé straně,
kolik žádostí o politický azyl dostali
páni presidenti - Gottwaldem počí
naje a Husákem konče - dodnes?”
Dnes tu na Západě není ekono
mická situace roku 1968; uprchlíci
riskiyí nezaměstnanost, kdežto do
ma by měli (zatím) zaměstnání stále
- a přesto každá situace a každý
prostředek jsou dobré těm, kteří se
nechtějí přizpůsobit nechat sebou
manipulovat.
Celé východoněmecké rodiny pře
lézají raději kovovou hradbu kolem
západoněmecké ambasády v Praze
nežli by žili v Honneckerově r^ji.
Mladíci z Polska riskují raději
zmrznutí v chladícím vagoně na
dopravu masa nežli by stáli fronty
před řeznickými krámy zejícími prá
zdnotou. Český manželský pár se
raději plazí v ledové vodě hraniční
řeky nežli by čekal deset let na teplo
vlastního bytu. Rumuni a Bulhaři
přejíždějí celou Jugoslávii s nadějí, že
se jim podaří překročit hranice do
Rakouska nežli by poslouchali sto
krát obehrané fráze o výdobytcích,
které jim jejich režimy již 30-40 let
slibují. Každý den překročíme hrani
ci do kapitalistické ciziny 20 mužů,
žen a dětí, denně dvacet lidí volí svo
bodu za nesvobodu.
V r. 1983 to bylo kolem 6.000 lidí,
od roku 1945 téměř 2 milióny.
Legálně, s pasem a ve vlastním autu,
i nelegálně, ukiyti v uhlí lokomotiv, v
kontejnerech, v letadlech, která si
sami zkonstruovali. V kavárničce v
Bělehradu stojí bezpečný přechod na
Západ 7 tisíc guldenů. Tříměsíční
Pokračování na straně 7

Za práci pro vlast se neplatí
JAN BENEŠ
Výrok měl pronést dr. Alois Rašín, a vyvstává mi ve chvíli kdy je předvá
noční pošta naplněna korespondencí apelující na moje dobré srdce a jiné vše
obecné lidské hodnoty. Zároveň mi vyvstává i studie Rider‘s Digest, staršího
data, zasvěcená hodnocení nevýdělečné dobročinnosti jako takové. Přispíval
jsem, po léta na fond podporující zmrzačené veterány, dítka v Kambodži a
pak se dočetl, že k subjektům se dostává asi 2 procenta darovaných obnosů,
ale naprostou většinu darů spolyká administrace a administrátoři. Ono za
práci pro vlast se zajisté neplatí, ale mlékaři zaplatit nutno. Od těch dob tudíž
ponechávám své dobré srdce působit jen v oblasti nadace pro bojující Afgánce.
Není sice odečitatelná z daní, ale za to zaručuje, že plná hodnota jakéhokoli
daru bude vynaložena výhradně munici a lékařský materiál, a nikoli na výživu
správců pokladu v hotelu Hilton.
Nuže, kde končí a kde začíná práce pro vlast? Snad v tom, že děláme něco,
co nám doma nebylo přáno. Vyjadřujeme své názory, dbc.me morálních prin
cipů a jsme ochotni pro ně cosi obětovat Desítky lidí, kteří udržují při životě
exilový tisk to znají už po léta. A mírně mizatme při vzpomínce na jednoho
chartistu, momentálně usazeného v Basileji, který potratil chuť psát v
okamžiku kdy zjistil, že se jedná o činnost nehonorovanou.
Zajisté, že myšlenky bez ekonomického podkladu visí ve vzduchu a nemají
Pokračování na straně 7
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mnoho nadějí na úspěch. Ale stejně málo nadějí mají myšlenky, které se
posléze ukazují jako postavené na základě sinekury svých tvůrců a naší, z
náma odvozené povinnosti, věnovat jim část toho, oč ošidíme svého mlékaře.
Zajisté, že k jedné z genialit T.G. Masaryka patřilo také to, že dokázal pro
svou politickou činnost najít finanční prostředky. Jedním z mužů, který mu je
opatřoval a opatřil byl Josef Martínek, donedávna šéfredaktor, řekněme
posledních mnoho let šéfredaktor in honorum, Amerických listů. Jeho rukama
prošly krejcárky krajanské Ameriky. Zemřel stár skoro sto let, a v jeho
pozemském majetku byl pes a indiánská chýše v Arizoně.
Zdá se, či připadá nám, že nemnoho už mužů shodných morálních zásad.
Zdá se, že práce pro vlast má mnohem spíše za úkol živit strážce pokladu, a
patří mezi krásy dobročinnosti, že její příjemci se nemusí dárcům zpovídat.
Dárci se však přesto mohou ptát. I ptáme se, protože morální stránka věci
hněte. Morální stránka věci totiž ohrožuje ono společné, či rádo-by společné.
Krátce po srpnu 1968 vzniknul v Mnichově měsíčník TEXT. I přispěli
jsme, i předplatili jsme a i jiné přesvědčili by tak učinili. Do roka a tří měsíců
časopisu nebylo. Co tam, to tam, přišli jsme o víc. Nevím zda pravda, či
exilové JPP, ale slyšel jsem, že správce pokladu se v tomto případě ožralý
naboural a musil to nějak splatit. Inu, cosi bylo položeno na oltář vlasti. V
každém případě předplatitelům a dárcům nikdo nic nevysvětloval a nikdo nic
nevysvětlil. A ten kdo přiměl k subskripci svého souseda byl zároveň vystaven
problému vyřídit si to se sousedem sám.
Právě tak, se druhdy, narodilo hnutí Gamma. Brodského knížka, která
tomu dala tentokrát impuls zajisté stojí za přečtení, a kdo koupil neprohloupil
Leč koupil zásoben zároveň pretextem, že čistý výtěžek bude věnován čs.
skautstvu v exilu. Nebyl. Dopadlo to jinak.
V Chicagu měla vzniknout, respektive úmysl byl ohlášen 28. X. 1968, při
universitě Stolice češtiny a české literatury. Roku 1972 bylo na kontě asi
132.000 US Dollarů. Příliš málo na základ. V podstatě je to ostuda. Emigrace
nikoli tak početné jako naše se už na své svobodné university ve světě zmohly,
my ne? Nicméně, jaké jsou osudy nashromážděné částky? Léta o tom neslyšet.
Nechci být soudcem, ale jsem ponořen v dojmu, že tohle má co dělat s mo
rálkou. Jsou instituce, jako například Česká matice, která pracují už po
mnoho generací a jsou jiné, zavánějící novotou lidské tváře, o kterých to, žel,
myslím říci nelze.
Ve Stockholmu existuje Nadace Charty 77. Je Charta cosi co se nám chce
podpořit? Inu věru že je. Nejsem si už tak jist v cause jednotlivých Chartistů,
určitých Chartistů, kteří si po příchodu na západ šli stoupnout do fronty
žadatelů o urovnání vztahů před čs. zastupitelstvím. Ono to vzbuzuje pochyby.
Nicméně, Chartu se chce podpořit, právě tak jako se chce podpořit zmrzačené
veterány. Nemohu si pomoci, ale podbízí se mi myšlenka, že správci pokladu v
tomto případě nenesou ony stopy nezištnosti vlastní třeba už zmíněnému
Josefu Martínkovi.
Nadace Charty přispěla zakulacenou částkou 10.000 dollarů na konto
nevýdělečného a dobročinného nakladatelství, k vydání námětí dr. Prokopa
Drtiny. Nevýdělečný a dobročinný zaměstnanec tohoto podniku pak dodá
RFE (Rádio Free Európe) text zadaný dobročinnému nakladatelství jiným
autorem a nechá si ho od RFE také zaplatit. Máme pochyby o dobročinnosti
Tohoto druhu. Nadace Charty přispěla, částkou rovněž zakulacenou, na edici
Liehmových 150.000 SLOV. Je tu tedy nadace od toho? Proč tedy třeba
nevyjdou v reedici Paměti Dr. L. Feirabenda? Proč musí k vydání Kalinova
BOJE O ČESKOSLOVENSKO, dojít takořka obskurdně,. proč obdobně
Pokračování na straně 8
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plat středního zaměstnance na Zápa
dě, skoro tříroční plat středního
zaměstnance v socialistickém ráji.
Kdo se nakonec dostane do Ra
kouska, ať již s kufry nebo bez nich,
má v zásadě vyhráno. Rakouské
ministerstvo vnitra má pro ne
rezervovánu solidní částku: 80 milió
nů guldenů.
Může být něco přesvědčivějšího
nežli těchto pár údtyů?

Dopis, který
obletěl svět
ČSSR-AUSTRALIA-CANADA
POSLEDNÍ DNY ŽIVOTA
JOSEFA FROLÍKA
I když nebyl vůbec lehké rozhod
nout se pro operaci, v lounské
nemocnici lékaři hovořili o prosta
tě, která sama o sobě je dnes běžnou
operací. Speciálně toto provádějí v
Mostě. Zde se však k operaci příliš
neměli, tvrdili, že otec má ještěč
močový kámen. Ztav začínal být
kritický, operace byla nevyhnutelná.
Po operaci jsem byl seznámen s
tím, že otec měl na močovém
měchýři nádor, ale, že nemusím mít
zatím obav. Pooperační stav byl
skutečně dobrý, otec byl pln optimis
mu. Po 14ti dnech měl býti otec
propuštěn, ale to se stále oddalovalo.
Otec přestával jíst, naříkal si na
velké bolesti. Jeho zdravotní stav se
stále zhoršoval. Žádal jsem proto u
lékařů vysvětlení. - Bylo mi sděleno,
že otec má rakovinu močového
Pokračování na straně 8
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měchýře a abych se připravil na
nejhorší.
Po druhé ve svém životě jsem
slyšel, že mého otce čeká SMRT.
Prvně jsem to slyšel v roce 1949, kdy
jako devítiletý kluk jsem se krčil v
koutku soudní síně na Mělníku a
ještě nechápal plně vyřčený ortel.
Vím však, že jsme s matkou mohli
proti tomuto rozsudku bojovat a
obětovali vše, abychom získali ales
poň malou naději.
Podařilo se a dodnes slyším otcova
slova, když jej odváželi z Mělníka:
“Žyu, hlavně, že žjju!”
Dnes jsem zůstal v beznaději,
musel jsem bojovat sám se sebou,
abych otci zpříjemnil poslední jeho
chvíle na tomto světě pro který tolik
bojoval a nedal jsem na sobě znát jak
jsem bezmocný proti rozsudku tak
hroznému, vyslovenému tentokráte z
úst lékaře.
Na své přání byl otec z nemocnice
v Mostu propuštěn 25. září. Denně
jsem byl u něho. Stav se rapidně
zhoršoval. V sobotu 29. září mu již
praskl řez, měl v žaludku otvor o
průměru 3 cm který se neustále
zvětšoval. Veškerá moč s dalšími
nečistotami tudy stále vytékala. O'
kamžitě jsem volal sanitku s doporu
čením do Mostu, kam jsem s otcem
přes nutnou prohlídku v lounské
nemocnici odejel. Byla to hrozná
cesta pro nás pro oba. V mostě jsem
byl přítomen lékařskému zákroku. To co zkusil zde, jste myslím nezažili
ani v “léčebných ústavech” kterými
jste prošli. Mne museli vyvést ze
sálu, byl jsem na pokraji zhroucení.
Otce zde chtěli nechat, ale odmítl.
Řekli mu co jej čeká. - Ani tenkrát se
smrti nezalekl.
Splnil jsem jeho poslední přání a
vzal jej domů. Byla to pro nas cesta
smrti, ve které jsme promítali náš
osud, který se k nám tak krůtě
zachoval. - Popisovat dva dny, které
jsem s ním bez zamhouření oka
prožil při jeho krutých bolestech
nemohu.
Pokračování na straně 9
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vychází Hrabíkova NOVINA věnovaná Antonínu Svehlovi?
Je pravda, že nadace je rovněž používána k cestám správců pokladu po
světě a k účasti na nej různějších konferencích a setkáních položených na oltář
vlasti?
Práce pro vlast se neplatí je tedy zřejmě heslo patřící minulosti, které Rašín
neváhal říci legionářům, ačkoli věděl, že mu to na popularitě nepřidá. Zajisté,
že máme jen morální právo klást otázky a obávám se, že se nám nedostane
adekvátních odpovědí. Mám však za to, že by jejich zodpovězení prospělo věci.
Hnutí které nemá ekonomický základ zajisté memůže existovat dlouho, ale
hnutí které nemohou lidé vzít za své, protože musí mít za to, že jeho postulá
tem číslo jedna je sinekura strážců pokladu, je na tom, řekl bych o hodně hů
ře. Obrací totiž v niveč ultruismus, který druhdy vyprazdňoval krajanské
pokladničky pro akci T.G. Masaryka a ještě po srpnu 1968 odděloval z částky
na mlékaře částku pro TEXT. Tudíž by bylo v zájmu Charty jako hnutí, aby
systém a měřítka svých manipulací zveřejnila. Proč Drtina ano a Feirabend
ne? Neboli, jestliže se za práci pro vlast platí, jaký je sazebník? Připadá nám
totiž, jako odvozený od lidské tváře Císaře, jak je citován soudruhem
Mlynářem. “Přece nepůjdu pod deset tisíc měsíčně?” Věru krásný důvod proč
vésti, či nevěsti národ k lepšímu údělu. Kterak lidský.

Éra Stalinistů končí
JOŽKA STANEK
Již dva roky trvají dohady o tom, co se vlastně děje v Kremlu. Dva roky
slabostí, neúčelných přesunů z funkce do funkce a rozpačitého rozhodování.
Nemylte se! Odchod Rusů od konferenčního stolu s Američany nebyl žádným
bouchnutím do stolu; dnes opatrně, aby neztratili tvář, snaží se tam opět vrá
tit. Na otázku, co je toho příčinou, odpovíme si lehce - dožívání stalinské kli
ky, která se marně brání uvolnit místo mladší, myšlenkově a v rozhodování
pružnější generaci. V sovětském systému se odchází z vysokých funkcí - až na
výjimky - jen dvěma způsoby: buďto nohama napřed v doprovodu melodie
“Padlých revolucionářů” nebo olověnou injekcí.
Jak vypadá dnes špička, která má moc v ruce? Černěnko (73), premiér
Tichanov (79) ministr obrany Ustinov (76 - nedávno zemřelý, poznámka re
dakce) a ministr zahraničních věcí Gromyko (75). A jen ten poslední drží - zdá
Pokračování na straně 9
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Pokračování se stranv 8

se - otěže vlády svého ministerstva oběma rukama. Nechybí hlasy, že (díky
slabosti ostatního vedení) neměl ještě nikdy Gromyko tolik vlivu kolik ho má
dnes.
Že Černěnko není již plně zdráv - o životním elánu nelze vůbec mluvit - je
veřejné tajemství. Je důležitá odpověď na důležitou otázku “kdo bude jeho
nástupce”? Téměř všichni politologové se sjednocují v názoru, že to bude dnes
53-letý GORBAČOV. A když Gorbaěov si sedne na trůn, je jasné, že se vymění
i místodržící v satelitních zemích. Lze tedy očekávat, že přijde nová krev?
Ano. Jediné řešení pro nesmírné ekonomické problémy jak v samém
Sovětském svazu tak v satelitních zemích bez výjimky mohou být řešeny jen
.akladními změnami - decentralizací plánování a výroby, větší úlohou soukro
mého hospodaření a podnikání a přizpůsobeni se zásadám “kapitalistického”
trhu. Tyto změny jsou vyloučeny pokud politbyru vládne dnešní kasta zkostna
tělých aparátčíků. Ti začínali svoji politickou kariéru v době vlády největšího
vraha dějin - Josefa Visarionoviče - a jak se říká:čím hrneček navře ... A tak
jen Gorbaěov, který má nej vyšší vzdělání z kremelských vládců, dostane-li se
na trůn, může přinést změny.
S kým by se mohlo v nástupnictví ještě počítat, je 61-letý Romanov. V
souvislosti s touto změnou se naskýtá jedná otázka a to, zda budoucím
ministrem obrany bude politik Či voják. Zde je pak širší výběr:Sergěj Sokolov
(73), nový šéf generálního štábu Achromejev, Kulikov nebo šéf pozemních
vojsk Vasilij Petrov. (Poznámka - v době tisku “Mukla” je známo, že to byl
Sokolov.).
V největší zemi světa s miliardou obyvatel, Číně, již nový kurs nastoupili.
Na partajním kongresu tento rok bylo rozhodnuto, že se musí v první řadě
změnit struktura výroby, hospodaření a obchodu, čili to, co čeká nevyhnutelně
Sovětský svaz. A v Číně nejen vyhlásili, ale již provádějí. Západ ještě nestrávil
tyto změny a již přichází další zpráva, která otřásá samou podstatou
komunismu: byl vyhlášen odstup od marx-leninismu. Čínští straničtí
ideologové došli k závěru, že marx-leninismus nemá dnešku co říci. Tento
systém je prostě již zastaralý. Marx zemřel před 101 lety a od té doby se svět
naprosto změnil. Problémy dneška nelze řešit myšlením lidí předvčerejška.
Ani Marx, Engels nebo Lenin nemohli pochopitelně předvídat jak se utváří
svět kolem roku 2000. Nestáli tehdy před dnešními problémy, aby je při jejich
“genialitě” mohli pomoci řešit. Čínský stranický tisk “lidový deník” píše
doslova:“Přísné dodržování marxistického učení je naivní, hloupé a škodlivé
ambicióznímu modernímu programu naší země”. Ve stejném článku je
varování před starými poučkami, (aniž je Mao), které znamenají ztráty ve
všech směrech a zaostávání ve srovnání s ostatními zeměmi. Nejsilnější muž
Číny, Deng Xiaoping, změny ve svém projevu uvedl a podtrhl úlohu soukromé
iniciativy a volného trhu.
A tak se jeví, že rok 1985 může přinést příznivé změny do našeho života a
uklidnění před obavami z válečného konfliktu. Prospělo by to celému světu,
přineslo ozdravění ran, které svět díky marx-leninismu utrpěl, neboť jedno je'
jisté:změny v Československu přijdou po změnách v Moskvě. Dnešní bonzové
na Hradčanech z obavy před ztrátou svých pozic nehnou ani prstem pro
příznivé změny pro jejich poddané, nebudou-li k tomu donuceni. Oni sami
nemohou ostatně žádné změny zavádět - kdo by jim mohl ještě vůbec věřit? A
tak jen jejich odchodem nastane uvolnění a vrátí se život, jaký si obyvatelé re
publiky včetně statisíců, kteří dnes žijí v cizině, přejí. A tato změna přijde, i
když si to skalní komunisté, “bývalí” komunisté nebo upravenci poměru k
Husákovu režimu pochopitelně nepřejí a nechtějí tomu věřit. Ale jeden fakt
provází celé lidské dějiny:pro nikoho nerostou stromy do nebe.

9

V pondělí 1. října musel být
převezen do Mostu. Třetího října
jsem s ním mluvil naposled. Již si
nenaříkal, těšil se domů a mě se
chtělo věřit s ním ... V patek 5.
řyna přišel telegram, že otec zemřel.
Ihned jsem odejel do Mostu abych
zajistil poslední podrobnosti či otco
vo přání. Dozvěděl jsem se, že zemře
v klidném spánku.
Poslední rozloučení se uskutečni
lo v pátek 12 řyna 1984 v lounském
krematoriu a otec byl uložen do
hrobky v Citolibech.
Vážený pane Došlík, dovolte mi,
abych jménem svým i jménem otce
poděkoval Vám za vše co jste pro
otce udělal s přáním, aby Bůh ve
zdraví se Vám a Vaši rodině odvdě
čil.
S nejsrdečnějším pozdravem
Josef Frolík, syn.

Zájem o přežití svobody

Velký syn národa
Liberální levicí nazýván protiko
munistický štváč, komunisty nenávi
děn a námi a každým Čechem a Slo
vákem v exilu ctěn a vážen. To je on LUBOR ZINK, nositel toho zdravé
ho jádra exilového pracovníka, kte
rý přesvědčil milióny čtenářů ve
svých článcích jak je komunismus
celému světu nebezpečný. Ve svých
knihách ukazoval cestu nové Kanadě
a odhaloval skryté stoupence marxis
mu na nejvyšších vládních místech.
Ministerský předseda Kanady by za
Zinkův přínos demokracii měl uva
žovat o jeho jmenování do senátu.
Věříme, že Prozřetelnost vyslyší
naše prosby, aby nám LUBOR, vel
ký syn našeho národa, byl zachován.
Přejeme Ti, Lubore, aby jsi překo
nal krutou nemoc a ještě dlouho
sloužil demokracii. Přyal jsi mnoho
významných vyznamenání za svou
žurnalistickou činnost. Od nás
bývalých politických vězňů komunis
tického režimu přijmi lásku a obdiv
za vykonanou práci.

LUBOR ZINK
Od prvého vydání SUNu a před ním v torontském Telegramu moje články
politického charakteru byly v podstatě zaměřeny na jedinou centrální
myšlenku: Zachování svobody.
Takovéto prohlášení jistě zní bombasticky a pichlavě těm, kdo zapomněli,
nebo si v životě nikdy neuvědomili, že svoboda, ze které se dnes radujeme, ne
ní stejným daremjako dýchání při našem narození. Svobody, kterou dnes uží
váme bylo dosaženo a draze placeno po staletí dlouhých zápasech a strádá
ních. V zápasech za nej vyšší touhu a nejcennější majetek člověka: Svobodu a
důstojnost každého jednotlivce.
Proti falešným a zjednodušeným předpokladům těch, kteří ji berou jako
danou, svoboda a důstojnost nejsou všeobecným - i když všeobecně prohlašo
vaným - pojmem. Velká většina obyvatel světa žije pod větší nebo menší for
mou tyranie. Dle posledního ročního hlášení společnosti Amnesty International ze 160ti zemí, které tato společnost sleduje prostřednictvím svých členů, je
ve 120ti zemích užíváno různých forem násilí k potlačení jiného smyšlení a k
upevnění komformity.
Svobodný člověk je tudíž v naprosté menšině - v malé oase pouště
vnucované vládní formy. Svobodný člověk je dnes ve skutečnosti ohrozeným
žijícím tvorem v tomto strašném století rozmnožených totalitních tyranii, které
používají nejmodernější technologie k útlaku a expansi.
Za mého života jsem byl a jsem svědkem dvou vln krvelačných tyranii (na
cistické a marxistické), které se přelily přes bývalé svobodné státy střední Ev
ropy. A to hlavně proto, že svobodný člověk nepochopil a současně opomenul
hrozbu smrtelného nebezpečí svobodě, kterou representuje moderní imperi
um totality svým ideologickým Messianismem
Po sedmiletém boji proti vražednému Hitlerovu národnímu socialismu (od
ostudné Mnichovské Dohody) bylo nemožné nerozeznat marxistický řád jako
“vylepšení” a mnohem šířeji podloženou (tím mnohem nebezpečnější) formu
toho samého teroru. Hrozba poválečné totality se sama představila až když
pohltila polovinu starého kontinentu, který se vynořil jen tak, tak živý z nacis
tického pekla.
Takova zkušenost nezbyně zaostřuje myšlenky na nejpodstatnější otázku
zachování svobody, která má svrchovanou hodnotu a která je mnohem důležiPokraČování na straně 11
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tější než cenný život jednotlivce. To činí ty, kteří si to uvědomují, velmi citli
vými k signálům nebezpečí - zejména k signálům opakování těch samých smr
telných omylů z nedávné minulosti.
A tak, obklopen toutéž pohodlnou nevšímavosti a naivitou, která dovolila
nacistům usmrtit přibližně 40 milionů lidí a způsobit hrůzu s druhé světové
války, stal jsem se sám varujícím hlasem a zvonem na poplach. Zjistil jsem ale
zároveň - jak mně jednou jeden čtenář napsal, - že tluču hlavou do kamenné
zdi apatyje a nedůvěry tím samým způsobem, jako několik zavrhovaných, kte
ří varovali před nacistickou hrůzou (Winston Churchill) ve 30tých létech.
Mnoho z toho, co jsem řekl nebo napsal bylo odmítáno, přinejlepším ne
bráno v úvahu nebo zesměšňováno jako paranoia, způsobena traumatem
osobní zkušenosti předestilované v osobní vendetu. Později, jak jsem viděl, by
lo stejným způsobem psáno o Alexandru Solženicynovi, když jeho varování
před rudým fašismem odmítalo falešné předpoklady “progresivních” sebeomamovatelů západních kulturních i politických liberálně-levicových vlád
noucích zřízení.
Sebesilnější popření osobní msty nebo nenávisti nemá žádný význam, pro
tože jsem nikdy - a nikdy se ani nesnažil - nenávidět Němce za to, že drželi v
koncentračním táboře během války mé rodiče a sestru, zatím co já jsem bojo
val proti nim. Doufám však, že nyní, když pokračuji v práci “na vypůjčený
čas” a nemám žádnou sekeru abych osekal to, co jsem kdy napsal a co chci
ještě říci, bude jednou uznáno a akceptováno tak, jak tomu mělo vždy být:
hluboký, úzkostlivý zájem na vrcholné otázce naši doby - pro někoho směšné
nebo dokonce zbytečné - zachování svobody.
A první podmínkou pro toto zachování svobody v dnešním světě je
všeobecné uvědomení skutečnosti, že marxistická totalita, před kterou stojí
me je ďábelským zlem - mnohem nebezpečnějším než byla nacistická odrůda.

Československo a jeho podíl na
přípravě “Mezinárodní socialistické
ekonomické integraci”
K. Václavík, Londýn
Vážení přátelé,
Již delší dobu se na stránkách našeho exilového tisku, v periodických pub
likacích a informačních oběžnících objevují informace o tom, že se připravuje
připojení Československa k Sovětskému svazu - tzv. integrace.
Protože staré české přísloví říká, že “není šprochu, aby na něm nebylo
pravdy trochu” postavili jsme si tuto otázku jako základ pro úvahu, zda tato
tvrzení jsou či nejsou pravdivá.
Každá radikální změna v ekonomické organisaci si vyžaduje dlouhých
příprav, úvah a studií - předpokládali jsme, že jestli je připravována integrace,
musí podobné studie existovat.
Po delším rozesílání dotazů, po předběžných informacích, že integrace se
skutečně připravuje, jsme se dozvěděli, že “Ekonomický ústav Čsl. Akademie
Věd” na základě studií “Mezinárodního ústavu ekonomických problémů svě
tové socialistické soustavy při RVHP“ v Moskvě vydal odbornou publikaci,
která se touto otázkou zabývá.
Pokračování na straně 12
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ÚMRTÍ
Z Prahy došla smutná zpráva, že
dne 17. prosince 1984 zemřel bývalý
pol. vězeň a čelný představitel čsl.
skautinku (Junáka)

profesor FRANTIŠEK NĚMEC.
Narodil se 25. května 1907 a po
vystudování začal učit matematiku
na středních školách nejdříve v Brně
a později v Praze na gymnásiu na
Strossmayerově náměstí v Praze 7.
Byl blízkým spolupracovníkem ve
doucích čsl. skautinku prof. Svojsíka, Řeháka, Nováka a Fanderlíka. V
době svého působení v Praze byl
místonáčelníkem katolických skau
tů. V Praze byl také členem Zemské
Junácké Rady.
Počátkem roku 1948 byl zvolen
místonáčelníkem Čsl. Junáka, ale vý
kon této funkce mu byl znemožněn
rozpuštěním Junáka po komunistic
kém únorovém puči.
V roce 1951 byl zatčen se skupi
nou “Průcha” a odsouzen na 12
roků. Byl vězněn v lágrech na Jáchymovsku a Příbramsku a nokonec v
Leopldově.
Poslední rozloučení s našim spolumuklem Františkem Němcem se
konalo
27. prosince 1984 ve
Strašnickém krematoriu. Rodině ze
snulého byl jménem všech skautů a
muklů roztroušených po celém světě
zaslán soustrastný telegram.

Dne 6. prosince 1984 švýcarští
muklové a přátelé doprovodili na
poslední cestě bývalého pol. vězně
EMILA NOSKA.
Bližší podrobnosti do uzávěrky ne
došly. Jménem všech muklů vyslovu
jeme všem pozůstalým hlubokou
soustrast.

Mužici a alkohol
Sovětský svaz nemá jen vnitřněpolitické a vojenské problémy. Je
známo, že ten, kdo čte sovětský
denní tisk a poslouchá radio či sledu
je televizi, musí se domnívat, že v
této zemi se neštěstí, vraždy, kráde
že, loupeže, přepadení nebo auto
havárie prostě nekonají, nezaměst
nanost neexistuje, alkohol se nad
míru nepije. Nic jiného nežli opak je
pravdou. Lidé nejsou andělé v žád
ném režimu.
Nikolaj Bajenov, který zastává
vysokou funkci zástupce generálního
prokurátora, prohlásil na studijní
konferenci vedoucích stranických
funkcionářů distriktu Moskva, že v
Sovětském svazu je nejméně půl
miliónu tuláků a příživníků” (užil
slova “parazitů”).
O alkoholismu říká oficiální propa
ganda, že jsou to “pozůstatky kapi
talistických jevů, které v socialismu
zmizí”. Od r. 1917 se zbavuje těchto
jevů již třetí generace sovětských
občanů. Trvá to trochu dlouho, že?
Podle Bajenova uvěznila policie v
r. 1983 11,7 miliónu lidí pro opilství;
z nich bylo 700 tisíc přistiženo v době
růžového alkoholického snění za vo
lantem.
V praksi to znamená, že každý
osmý pracující byl v jednom roce
uvězněn pro přemíru alkoholu v krvi
a s tím souvisejícím chováním se na
veřejnosti. K Bajenovi se v srpnu
přidal ministr vnitra Vitaly Fedurčok, který veřejně (poprvé!) prohlá
sil, že alkoholismus je přímo zodpo
vědný za klesající počet narozených
dětí, což činí velké starosti a
problémy sovětským ekonomům, za
stoupající nemocnost a počet úmrtí.
Pan ministr řekl, že 40 procent všech
přečinů a zločinů, a 30 procent všech
autohavárií má na svědomí alkohol.
Nemají to páni také zrovna lehké.
-js-
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Kniha se jmenuje “Mezinárodní socialistická ekonomická integrace”,
vydalo jí v roce 1981-82 nakladatelství Čsl. Akademie Věd “ACADEMIA”
Praha v nákladu 1200 výtisků. Kniha má 356 stran a 9 statistik a v ČSR stojí
45,00 Kčs, ovšem tato publikace není ve “volném” prodeji, aleje určena pouze
pro vědecké (!) a politické pracovníky (?). Autoři knihy: Zdeněk Chalupský a
Josef Tauchman jsou uvedeni bez jakých-koliv akademických titulů a ani není
objasněno, jaké funkce v “Ekonomickém ústavu Čsl. Akademie Věd”
zastávají. Ovšem jejich kníhaje velmi profesionálně napsaná a celková úroveň
nasvědčuje, že se jedná o zpracování thematu, kterým se “ústav” vážně zabý
vá.
Všeobecně lze říci, že jde o jakousi “československou studii v sovětském
z^jmu” (to by byl krásný podtitul knihy) a dle samotných autorů je určena pro
pracovníky ekonomického výzkumu, pracovníky ústředních orgánů národní
ho hospodářství a pro “politiky”, kteří se zabývají “politikou řízení národní
ho hospodářství”. Text pod čárou uvádí jak prameny, tak z nich přímo cituje
ty nejdůležitější myšlenky či stručný obsah. Statistické obrazce ukazují, které
země “východního bloku” jsou do srovnání zahrnuty a nakonec je uveden sez
nam užité literatúry, který je z 99ti procent od ruských autorů.
Autoři sami udávají, že:
“důvodem k zpracování studie byla faktická situace po druhé světové válce,
zjištění ze sedmdesátých let, že socialistické soustavy jsou ve čtyřech z pěti
světadílů a na základě faktu, že RVHP jako řídící ekonomický orgán socialis
tické soustavy nedostačiye” a tím oddůvodňují, proč již od roku 1970 se ruští
ekonomové zabývají myšlenkou o hospodářském sblížení (rozumějmě “slouče
ní”) zemí východního bloku na tzv. “mezinárodní základně.”
Podle citace autorů, již v roce 1970 uvedl v život moskevský profesor O.T.
Bogomolov orgán, nazvaný “Mezinárodní socialistická ekonomická integra
ce”, a který zdůraznil, že: “nový orgán představíme dokonalou socialistickou
integraci (tj. sloučení) jako cílový stav.”
A dle myšlenek a citací rozvedených v této obsažné práci, tento stručný
závěr znamená toto:
a) zánik původních národních subjektů - myšleno státních zřízení
b) zánik původních (správněji: dosavadních) ekonomických subjektů ná
rodních - rozuměno samostatných národních hospodářství ve státech
c) vznik nových orgánů
1. mezinárodního subjektu tzv. “vyššího řádu”, kde dosavadní státní
celky budou spadat pod jednotné řízení - vládu
2. mezinárodního ekonomického subjektu tzv. “vyššího řádu” - ústřed
ně řízené hospodářství

a toto vše, tento “cíl” má být proveden na základě tzv. ’’dobrovolného
spojení” dosavadních svobodných národů s jejich hospodářskými komplexy v
jeden jediný ústředně řízený celek.
Autoři ve svém komentáři tvrdí, že tento “cílový stav”, t.j. úplná integrace,
je jedině správná cesta. Dosavadní stavy, jako například RVHP jsou prý jen
“předetapou”, neboť ve sféře výrobních sil, hospodářském plánování a v
řízení výroby se prý musí dosáhnout takového stupně, kdy přestane mít posi
tivní smysl samostatnost národních a státních celků. A takový stav prý nasta
ne, až vše národní či státní se podrobí řízení “vyššího řádu” - jak se autoři ne
tají, řízení Moskvy.
Autoři ve své práci - a nejen autoři této konkrétní knihy, ale i autoři všech
těch “moskevských” knih, na které se odvolávají a které citují - jdou tak dalePokračování na straně 13
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ko. že “plámyí” spojení, sloučení, t.j. integraci samostatných států, nejen na
úrovni zemí východního bloku, ale později i na úrovní celosvetové, neboť
podle nich budou dále vznikat tzv. “socialistické státy”, které budou mít
zájem se “dobrovolně spojit” a dát se pod řízení “vyššího řádu”, t.j. Moskvy a
odvolávají se na příklad Kuby«
Velice zajímavé jsou však oddůvodnění, které autoři práce použili, či jakési
“praktické ukázky”, kterými své tvrzení podkládají.
1. V prvé řadě se odvolávají na Evropské Hospodářské společenství zemí
Západní Evropy (EHS). Tvrdí, že země Západní Evropy uznaly nemožnost
další samostatné ekonomické existence, ať již při udržování cenových hladin,
plánování produktivního specialisovaného průmyslu a z důvodu surovinových
zdrojů. A snaží se dovolávat toho, že EHS je jen přechodnou etapou, že cílem
je úplné spojení států Západní Evropy! A jako hlavní se dovolávají faktu, že
EHS je úspěšné, i když prý je velmi pomalé (doslovně: pozvolnou cestou dosa
huje cílů), ale oni ve spojení států východního bloku v jeden celek, budou prý
mnohem úspěšnější a rychlejší.
2. Odvolávají se na tvrzení, že tzv. “centrální plánovaní” a tím i řízení
průmyslu a hospodářství vůbec je prý jediné správné řešení, které zabrání
vzniku krizí. Ovšem nezmiňují se o neúspěších, které toto centrální plánování
v zemích východního bloku mělo. Všichni z vlastní zkušenosti víme, jak sám
Sovětský svaz byl donucen přiznat neúspěch všech těch pěti či desetiletek, jak
naprosto selhalo ruské zásobování obyvatelstva postavené na fantastickém plá
nu “zorání celin” t.j. zaurálských, neobydlených prostor” a jak jen nákupy
obilovin z Ameriky, másla ze zemí Západní Evropy, masa z Argentiny atd.
atd., udržují zásobování ruského obyvatelstva v základních potravinách na
alespoň trochu přijatelné úrovni, i když nedostatková krize potravin v Rusku
se vymýká vašim představám - o tom, čemu se říká “spotřební zboží” vůbec
nemluvě.
Pokračování na straně 14
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Kdyby všichni
mukli světa . . . .
Jak tak čtu ty dopisy (a to nejen v
“MUKLovi”), tak mám dojem, že
část našich muklu ještě stále žije na
samotkách a lágrech.
Vím, že minulost nemohu nikdy
zapomenout - nejsem Bůh. Ty
nespočetné tváře - většinou už beze
jmen - ta jména bez tváří jako
Brabec, Suchý Vítr, Malina či
Paleček nemohu vymazat z paměti a
ani to nemám v úmyslu. Chci se ale
zmínit o něčem jiném.
Rada Žen Svobodného Českoslo
venska, každý rok před Vánocemi
apeluje na všechny uprchlíky ve
prospěch těch, kteří živoří někde v
uprchlických táborech hlavně v Ev
ropě. To je velmi chvályhodná akce a
každý kdo něco prožil by měl pomoci
jak nejlépe může.
Já ale myslím na mukly a muklyně
zapomenuté doma. Staré, práce
neschopné a často i nemocné, se
kterými jsme se (nebo oni snámi) dě
lili o kus suchého chleba na Borech,
Pankráci, Ruzyni a později možná o
nejnovější “latríny” někde na “Dva
náctce”, Bytízu, Rovnosti, Vojně či
Leopoldově. Mukli, kteří, možná
dávali “bacha” když my jsme šprta
li “I am, you are” atd. To slovo
“škodná!” mi také nikdy z hlavy (či
ze srdce) nevypadne . . .
Dost často slyším o boji proti
komunismu - většinou zůstane jen u
slov - jak jinak, že? Co kdyby,
namísto retrospektivní poesie či pró
zy jsme se dali všichni dohromady?
Nemyslím tím všichni v Toronto,
New Yorku nebo Stockholmu. Mám
na mysli všechny mukly světa ať jsou
v Melbourne, Johannesburgu, Bernu
nebo Mnichově. Prostě všechny které
je možno dosáhnout. Kolik je nás
venku? Tisíc? Pět tisíc? Já nevím.
Jenom je mi jasné, že kdybychom se
všichni za tím jedním cílem dali
Pokračování na straně 14
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dohromady bez ohledu na to kdo
tenkrát ukradl v roce 1620 ty žebříky
na Bílé hoře, bez ohledu na to, jestli
R. Štefánik havaroval nebo ho někdo
“zamordoval”, bez ohledu na to
jestli to v “osmačtyřicátém” zvoral
Beneš, Náordní socialisté, Sociální
demokraté nebo Baráčníci - co na
tom dnes záleží!!!
Muklové, co by vám udělalo pět
dolarů, randů či marek měsíčně? A
spočítejte si, kolik nás je! Víte jak
bychom mohli pomoct těm, po
kterých dneska ani pes neštěkne?
Pomocí nemyslím tu diskrétní “de
sítku” nebo “dvacítku” kterou vždy
na Vánoce vložíme s tváří lidumila
do obálky s gratulací. Já myslím
opravdovou pomoc!
V posledním “MUKLu” bylo osm
oznámení úmrtí . . . nečekejme na
další! Nakonec můžeme pomoct i
léky, že? Když se to tak vezme, my
můžeme hodně . . .
Je úplně lhostejné zda se takové
ústředí vytvoří v Evropě, Austrálii,
Africe či v Tramtárii. Hlavně aby se
vytvořilo - a to rychle! Muklové,
chcete boj proti komunismu? Co je
lepší než když začneme s prohláše
ním, že přes všechny ty naše rozdílné
názory společně odmítáme zapome
nout nejenom na naše nepřátele, ale
- a to hlavně - na naše přátele kteří,
ať už z jakýchkoliv důvodu zůstali
doma - a je lhostejné zda jsou z
Michalovců, Prostějova či Chebu!!!
Nejsem tak naivní abych si neuvě
domil, že zůstává mnoho, mnoho
otázek. Na všechny odpověď nemám
ale vím, že na světě je spousta muklú
chytřejších než já a proto nemám
obav . . . Otázka, kterou mám já je:
Jsme ještě schopní to udělat???
Tonda Uhlíř
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Obdobně i tzv. “plánovaní” v rámci RVHP, jejíž neúspěch i autoři velice
skromně, skoro “pod čárou” přiznávají je naprosto neúspěšné a svědčí o tom
nejen obrovské výkyvy v zásobování sortimentu ve všech zemích RVHP, ale i
to, že diktátem nařízená dislokace celých odvětví vykázala finálně jen chaos.
Jedna země produkuje jen těžké traktory, druhá jen lehké. Jedna země vyrábí
těžká nákladní auta a jiná osobní, ale autobusy třetí. Tyto dislokace i v omeze
ném “ústředně řízeném hospodářství” zemí RVHP vedly k těžkému neklidu v
zásobování, nejen vlastních výrobků, ale zvláště náhradních dílů, k platebním
nesnázím, k sociálnímu útlaku a k dělnickým bouřím.
Obdobně je třeba se zamyslet nad statistikami, srovnávacími tabulkami a
citovanými čísly, s kterými autoři ve své knize “manipulují” - jinak se to nedá
nazvat - aby podpořili svá tvrzení, že spojení států východního bloku v jediný
celek, eventuálně i celosvětové spojení států, je “jedině správné řešení”.
Nemá významu rozebírat všechny ty tabulky, které dle našeho názoru na
prosto nic nedokazují a ani nepodporují. Tak zvaná “statistika” v zemích
RVHP není nic jiného, než-li to, co říká jeden ze současných vtipů v
Československu: “Statistika ČSSR jsou naprosto přesné součty a procentuální
výpočty z naprosto smyšlených čísel!” To není vůbec vtip, to je tvrdá skuteč
nost, kterou dokazuje fakt, že dle vládních statistik vše jde o mnoho miliónů či
řadu procent lepší a lepší, ale v obchodech je míň a míň zboží a ceny jdou
skoro každoročně nahoru bez relace na stoupání mezd obyvatelstva.
Zahraniční obchod se Západem, valutové rezervy v “tvrdých měnách” - to jsou
bilance “od deseti k pěti”, přesto-že podle oficiálních statistik se
československý zahraniční obchod každým rokem zvyšuje o 8 až 12 procent,
ale vůbec se nebere v úvahu, že cenový nárůst je mezi 10ti až 15ti procenty a
export Československa jde mezi 86ti až 92ma procenty do zemí RVHP, t.j.
mimo možnost získat “tvrdou měnu”.

A nakonec k statistikám:
autoři uvádějí, že klad socialistického hospodářství je dokazován čísly o
ročním tempu růstu: USA - 3,3 procent, EHS - 3,7 procent, RVHP - 5,2
procent a tím chtějí dokázat předstih Východu proti Západu, ale když se nad
tímto faktem zamyslíme, tak se jeví trochu jinak, nežli se snaží autoři
prokázat.
Jestli-že roku 1960 bylo porovnání USA - 100 procent, SSSR - 37 procent
průmyslové úrovně, včetně kvalitativního faktoru a použijeme-li procentuelní
ho srovnání, které uvádějí autoři, bez zvážení, že je třeba brát také v úvahu
kvalitativní koeficient výsledku nárůstu, pak po výpočtu je k roku 1980 (ke
kterému autoři brali svá srovnání) při koeficientu 0,1 procenta ročního
stoupání: USA - 168 procent, SSSR - 143 procent t.j. ani pokud se týče
kvantity převedené do vyjádření procent, není vykázán naprosto žádný před
stih Východu před Západem - a znovu je třeba poukázat na nutnost srovnávat
kvalitu a né jen kvantitu.
Toto vše, co jsme opravdu jen okrajově podrobili kritice, nebrání autorům
knihy k vyhlášení budoucnosti integrace. K nutnosti spojit nejprve země Vý
chodního bloku a eventuálně dle jejich plánů i celý svět v jeden celek, logicky
pod řízením a vedením moskevským. Vypomáhají si prostě předpokladem, že
v zemích Západu vznikají kize, ať již v nezaměstnanosti, v poruchách surovi
nových, potravinových, naftových či v nerovnoměrnosti rozdělování důchodu v
rozvojových zemích ... a toto vše prý dává předpoklad pro spojení, t.j. integra
ci zemí.
Zdá se v dohledné době opravdu připravuje včlenění Československa, či
Pokračování na straně 15
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Tiskařští šotci
Stává se to hlavně tam, kde práce
korektora je dobrovolná, že nějaký
ten šotek si zařádí. Co se nám ale
stalo v posledním ěísle zasluhuje
opravdovou výtku, kterou bez omlu
vy přijímáme. Korektura nedorozu
měním nebyla vůbec provedena. Tak
sazeč, který mnohdy sází z rukopisu,
nepřečetl správně polofeudální a
viděl písmena jako polofederální,
hmotu zaměnil za hodnotu a rozhod
ně v rychlosti nasekal víc chyb než i
shovívavý čtenář snese. Požádali
jsme jednoho našeho člena, aby se
ujal korektury. Se vší zodpovědností
jemu vlastní to přislíbil.

Novoroční vtipy
Sovietskaja Rossija ve svém nedáv
ném čísle se snaží vysvětlit nedosta
tek zboží v Sovětském svazu svým
typickým způsobem.
“Obchody jsou prázdné,” říká
sovětský časopis, “protože životní
úroveň tak rychle vstoupla, že kupu
jící chtějí více spotřebního zboží než
výrobní síť byla připravena poskyt
nout.”
Kdo tomu věří, nechť tam běží.
* * *
Přišli rybáři k řece a ten, který šel
první, povídá:
“Dnes je voda kalná, ryby neuvidí
návnadu . . .”
“Já si naštěstí vzal svatojánské
mušky.”
* * *
Čerstvá majitelka řidičského prů
kazu zajíždí s novým autem do ga
ráže. Najednou veliká rána a z trosek
se hrabe manžel se slovy:
“Proboha, jak jsi mohla vjet až do
pokoje?”
“Snadno ... když jsem už byla v
kuchyni, tak jsem zahnula dopra
va.”

všech zemí Východního bloku pod jednotné “velení” Sovětského svazu, to
logicky kniha neříká.
Ale naprosto jasně a otevřeně dává na vědomí, že se o takových-to plánech
uvažiye, že se jimi zabývají, je promýšlejí a snad dokonce integraci připravují.
A které země jsou v tomto plánu zahrnuty?
V tabulkách a statistikách jsou uváděny: Bulharsko, Československo,
Maďarsko, Východní Německo, Polsko, Rumunsko a Rusko, ale v jiných
částech textu či porovnáních je uváděna také Kuba a Mongolsko.
Všichni ti “východní plánovatelé” pracují jen s podmínkami a faktory
ekonomickými. - Opomíjejí uvést, jak se zachovají v integraci podmínky pro
mezinárodní obchod, podmínky pro vědecko-technickou spolupráci a výměnu
informací.
S ohledem na zásadní změny, které od data publikace nastaly, ať již ve
vedoucích osobnostech velmocí, tak i otevřených válečných konfliktech nikdo, ani žádný “světový ekonomický plánovatel”, nemůže říci, kam a jak se
další dění světa obrátí.
A konečně závěr, který rozhodně nechce být závěrem zhodnocení knihy.
Snad nejsprávnější cesta bude i nadále studium sankcí. I naši lidé doma, v
Československu, v žádnou integraci nevěří.
V celé té 356ti stránkové práci je opomenut důležitý fakt:
- jak by se k realisaci plánů integrace zachoval lid Československa?
- jak se v témže období zachová svobodný Západní svět?
- a jak všichni dohromady budou bojovat o udržení samostatnosti Českoslo
venské republiky, která před 65ti lety, 28. října 1918 se zrodila, jako
samostatný, demokratický stát.
Z dosavadní historie víme, že když všichni společně bojovali, že bojovali
úspěšně.
Ti kteří se toho dožyí, budou poučeni a upraví si svoje vzájemné vztahy bez
planovatelů!

DVĚ SETKÁNÍ
Během podzimu min. roku nebylo snad jediného exilového časopisu nebo
novin, kde by nebyl vzpomenut loňský laureát Nobelovy ceny za literaturu
Jaroslav Seifert. Udělením tak vysokého a významného vyznamenání básníko
vi malého národa, dnes ušlapaného a umlčeného, dalo jistě novou sílu ohni,
který plane v srdcích velkého množství těch, kteří upřímně usilují o návrat
svobody a lidské důstojnosti do té malé a krásné země v srdci Evropy.
Dovol mně proto milý čtenáři krátkou vzpomínku i když s ní přicházím se
spožděním.
S Jaroslavem Seifertem, básníkem našich mladých let na počátku války
jsem se osobně sešel dvakrát a na obě setkání mám krásné vzpomínky. Bylo to
rok po maturitě, já po uzavření vysokých škol pracoval v jedné továrně v Ko
šířích a měl též svou první lásku jako každý z nás. Tak jako já, ani ona neo
plývala bohatstvím, ale zato jsme oba měli rádi poesii a naše vzájemné dárky
byly knížky.
Na podzim 1940 vyšla v nakladatelství “Borový” Seifertova sbírka básní
pod titulem “Zhasněte světla” jako jedna z posledních, než se básník během
války odmlčel. Dostal jsem nápad, nechat tuto knížku podepsat a dát ji mé
lásce k Ježíšku. U Borových jsem “vyždímal” Seifertovou adresu a koncem
Pokračováni na strane 16
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Jménem výboru naší švýcarské i
listopadu se za básníkem - našim idolem - rozjel. Bylo již přísné zatemnění, v
kanadské organizace přejeme všem
továrnách se pracovaly dvanáctky od 6ti do 6ti a tak jsem se k Seifertům do
lidem dobré vůle doma i v zahraničí,
Dejvic po velkém bloudění, dvě stanice tramvají od konečné na Bílé Hoře,
domácím odbojovým složkám, exilo
dostal kolem osmé večer.
vým organizacím a jejich pracovní
Po zazvonění otevřela paní Seifertová, která vyslechla mou žádost a když
kům, i našim sestrám a bratřím do
viděla můj stav - venku byla zima a plískanice - pozvala mně na čaj. Přišel sám
nového roku splnění všech tužeb. Při
“mistr”, sedli jsme si v kuchyni a při hrnečku čaje nastalo pro mně velké poví
této příležitosti vzpomínáme na naše
dání s velkým básníkem. Když jsem odcházel, kladl jsem si stále otázku, jak
zemřelé spoluvězně i na ty nemocné a
takový obyčejný člověk může psát tak krásné verše.
přejeme jim uzdravení. A těm ostat
To druhé setkání bylo též srdečné o 26 roků později. Byl jsem již dva roky
ním pak zdraví a sílu, aby započatý
doma po propuštění ze státní rekreace v Leopoldově, když jsem četl v novi
boj pomohli přivést k vítězství.
nách, že Jaroslav Seifert bude podepisovat své básně v Domě Umění (dříve
Věříme, že naše sjednocené exilové
Myslbek) na Příkopech. Tuto příležitost jsem přece nemohl promarnit. Rychle
vedení přispěje značně k uskutečnění
jsem ve své knihovně posbíral všechno Seifertovo a uháněl Na Příkopy. Byl
našich cílů a tužeb našich národů.
jsem mezi posledními a když jsem mistrovi dával k podpisu bibliofilské vydání
jeho sbírky “Pantoumy o lásce” z roku 1940 a připome
nul mu naše setkání při Čaji na začátku války, požádal
JAROSLAV SEIFERT:
mne, abych na něj chviličku počkal než skončí. Šli jsme
potom po Ovocném trhu a asi půl hodiny jsem vypravo
val. Mistr chtěl znát můj osud a samozřejmě se mne zep
tal na tu moji první lásku. Na vše se pamatoval. Musel
Lidské dlaně padly lehce v klín,
jsem odpovědět záporně a on s úsměvem básníka pocho
jako by světlo chtěly ještě hnísti,
pil.
jako dva listy, které zastřel stín,
Jak jsem se již zmínil, básník Jaroslav Seifert se za vál
dvě bílé stránky, na nichž přestal někdo čisti.
ky odmlčel a před veřejností zapadl do ztracena. Proto s
tou větší radostí jsem v Novoročence Nedělních listů po
Dva listy, které vítr lehce zdvih’,
skončení
války četl jeho “Českou knihu” kterou uveřej
aby je zavřel, když je večer blízký,
ňujeme.
-E.V.dvě bílé stránky nejkrásnější z knih
popsané lety, vetché, bez ořízky.
Pak přijde děcko, na krajíčku pláč,
a do těch dlaní padá obličejem
a rozpláče se. Bože, proč a nač?
Proč někdy pláčem, proč se někdy smějem?
Za rýhou vráska a za znakem znak,
Je zpravodaj, který vychází jednou
tak popsána je ruka maminčina.
za dva měsíce. Je tribunou všech
Je jako kniha, která naopak
politických vězňů roztroušených
nám opět lidské ruce připomíná.
po celém světě.
Ruce se spjaly, mlčky do jizev

Česká kniha

MUKL

růženec žalu v úzkostech byl vpleten,
pak rozpřáhly se a ozval se zpěv.
Ten nejkrásnější nadiktoval květen.
Řeč rodná, která kolébala nás
a naše oči, náhle zaševelí,
kdysi - by spaly, avšak dneska zas,
aby ty oči úzkostlivě bděly.
Tak vracíme se k stránkám našich knih
jak k rukám matek pohnutlivým dějem,
a do těch stránek krví zatřísněných
padáme prudce celým obličejem.
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