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Za uplynulým
rokem
ČINNOST SDRUŽENÍ (KANADA)

Od výroční červencové schůze na
šeho kanadského Sdružení nás dělí
doba téměř dvou měsíců. Zmiňujeme-li se již dnes o činnosti za minulý
rok, činíme tak proto, abychom Ti
usnadnili vyjádření Tvého stanoviska
v přiloženém dotazníku; podporu,
schválení či odsudek naši činnosti za
předcházející období,, pokyny pro
větší a účinnější aktivitu našeho
Sdružení v exilovém životě, zejména
v zápase pro navrácení svobod ujař
menému domovu, v daných skrom
ných finančních možnostech podpo
ru potřebným bratrům a sestrám
nebo případně vyjádření Tvého názo
ru, aby se Sdružení zabývalo pouze
spolkařskou činností a udržovalo
styky s těmi, s nimiž jsme společně
ztrávili dlouhá léta ve vězení. Tvoje
připomínky, ať již k činnosti Sdru
žení nebo obsahu či úpravy “Muk
la”, jsou vítány a budou předmětem
jednání výroční schůze.
Od počátku působení Sdružení
bývalých čs. politických vězňů v exi
lu (pod tímto či podobným jménem)
existovaly dva značně odlišné názory
na činnost této organizace. Jedno se
skupení prosazovalo v podstatě čin
nost, jejíž výslednicí by byla pomoc
našim nemocným Či sociálně potřeb
ným členům. Druhá skupina usilova
la o činnost, jež by napomohla k zno
vunastolení demokracie a s jejím ná
vratem i umožnění uplatnění politic
kých, národnostních, náboženských
a hospodářských svobod našich ná
rodů, nezapomínajíce při tom na so
ciální potřeby našich členů v rámci
dostupných prostředků.
Je přirozeným úkolem spolčová
ní, že různé spolky se liší růzností
svých programů. Lidé, jež jsou
zvoleni do čela těchto spolků pak
provádějí rámcový program a dle

svýcn schopností a iniciativy rozvíje
jí tento program v dílčích akcích.
Po tři roky, co vychází časopis
“MUKL”, program, stanoviska i
činnost - snad s výjimkou té činnosti,
jež v zájmu nenarušitelnosti jejího
provádění a následků nebyla zveřej
ňována - byly vždy jasně vysloveny a
navíc každoročně v Muklu hodnoce
ny.
S naším myšlením a zejména s
názory, že do zahraničí jsme nepřišli
dožít spokojeně naše životy, nýbrž že
jsme sem přišli, abychom pokračova
li v boji za uplatnění tvůrčích schop
ností našich v budoucnu svobodných
spoluobčanů doma, jsme se nikdy'
netajili. A s tímto programem se nes
krýváme ani dnes.

Doma, společně s desetitisící
našich bratrů a sester, jsme se zú
častnili vědomě třetího odboje s jas
ným cílem: znovunastolení skutečné
demokracie.
Nepovažujeme se za nechtěné
oběti totalitarismu žádající jeho
představitelé o “odškodnění za přeh
maty doby”. Nemyslíme ani, že nás
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naši věznitelé převychovali natolik,
abychom nažívali a obcovali v lásce a
shodě s našimi nepřáteli. Spíše nás
utvrdili v přesvědčení, kdo byl, je a
zůstává našim nepřítelem.
Odsuzovali jsme na stránkách
Mukla spolčování se s tímto nepří
telem. Vyslovili jsme a budeme i v
budoucnu vyslovovat náš odsudek
nad morálně politickými poklesky
těch, jež zapomněli co je “muklovská” morálka a jak byla vynucována
na lágrech.
Nedělali jsme a nehodláme dělat
politiku hesel, gest a falešné líbivosti
s dvojí tváří. Vyvolat a probudit v li
dech zlé vášně a živit je slovem, do
pisy a tiskem není nesnadné. To ale
nemůže nahradit bezprogramovost.
My chceme náš program zodpověd
ně plnit.
Výboru Sdružení valná hromada
ze dne 13. Července 1985 uložila, aby
(zkráceno z usnesení, Mukl, Ročník
3, č. 1 (13) strana 2)
a) byl nápomocen, prostřednictvím
zvolených zástupců v práci České
světové inie,
b) působil na exilové organizace Ce
chů, Slováků a ostatních porobe
ných národů, aby tyto vypracova
ly patřičná podání vládě USA při
příležitosti setkání Reagan-Gorbačov v listopadu 1985,
c) podnítil exilové a krajanské orga
nizace, aby působily na své členy
a veřejnost při hájení spravedli
vých zájmů ujařmených národů
při příležitosti výše zmíněného
setkání v Ženevě,
d) působil na vytváření veřejného
mínění pro podporu neutuchají
cích snah a úsilí porobených ná
rodů po svobodě,
e) odsoudil kategoricky smír a défetismus vůči režimu.
V redakčním článku “Světlejší
zítřky”, jednomyslně schváleného
rozšířeným výborem Kanadského
Sdružení (viz shora zmíněné číslo
Mukla) byl opětovně vysloven poža
davek pro podporu České světové
unie, jež vznikla uzavřením dohody
Švýcarského a našeho sdružení se
Světovou representací demokratic-

kého exilu (v duchu Komenského;.
Ve smyslu uloženého úkolu a s
vedomím, že s přicházejícími léty
přichází únava našich členů a úbytek
jejich odchodu do nenávratna, naše
Sdružení dalo podnet pro ustavení
(de facto) České svetové unie a s
úmyslem pomoci organizačné před
konečným a právním ustavením
ČSU, k ustavení jejího oblastního
vedení pro Kanadu. V něm se na
plnení úkolů podílejí taktéž jiní než
členové našeho Sdružení. Dle proh
lášení ve výše zmíněném čísle “Muk
la”, Česká světová unie, sestávající
ze zástupců našich národních orga
nizací z celého světa, usiluje o
mravní, kulturní, politickou i hospo
dářskou
obrodu v historických
zemích Čech, Moravy a Slezska a o
sjednocení všech jejích příslušníků ve
svobodném světě bez ohledu na
náboženské vyznání či stranickou
příslušnost s výjimkou bývalých ko
munistů a jejich epigonů z řad
nestraníků, ve spolupráci s organiza
cemi ostatních středoevropských ujařmených národů chce se aktivně
podílet na budování demokratické
středoevropské federace v rámci
současných celoevropských sjednocovacích snah.
Podíl na přípravné práci a úkoly
nám “svěřené” byly značné. Splnili
jsme je s vědomím, že jsou nutné pro
ozdravění exilové representace, což
byl společně se švýcarskou organiza
cí náš cíl. Věříme, že stanovisko
Sjezdu všech muklů letos v červenci a
ustavení České světové unie, de jure,
schválení stanov a programu i volba
předsednictva bude plným vyjádře
ním našich snah zejména dvou před
chozích roků.
Pokud se tyká působení na exilo
vé organizace, aby vypracovaly podá
ní pro vládu Spejených států pro lis
topadové setkání presidenta R. Rea
gana s představitelem SSSR M. Gorbačovem, naše Sdružení bylo iniciá
torem této akce. Zajistili jsme podepsání podání třiceti pěti exilovými
kanadskými skupinami a zástupci
různých etnických novin. Naši repre
sentanti předali podání v Bílém

domě do povolaných rukou, taktéž i
v administraci americkému výslanci
v Kanadě a generálnímu konsulovi v
Torontě. Jak jsme vás informovali v
čísle (15) ročníku 3 Mukla, usnesení
našeho Sdružení z valné hromady,
podnítilo i jiné naše exilové organiza
ce, aby zaslaly svá podání. Plodné
rozhovory s čelnými představiteli
USA, Kanady, polské exilové vlády,
zástupci slovenské exilové represen
tace přispěly k objasnění našeho
postoje k možnosti účinné práce
exilových pracovníků. Navázání a
následná spolupráce s exilovými
organizacemi Sověty podmaněných
národů přinese, jak věříme, v bu
doucnu další společné akce.
Věříme, že podání kanadské a
americké vládě týkající se ať již
zahraniční politiky nebo dílčích otá
zek v zájmu našeho Sdružení či ČSU
našiv pochopení a pomohou při
formuiaci stanoviska těchto vlád vůči
dv novu i exilu. Duchem i náplní
těchto dopisů, podání či rozborů byl
vždy positivní přístup a jasně deter
minované stanovisko podpory demo
kracie v zemích kde žijeme a globální
přístup k povinnosti znovunastolit
demokracii, kde byla tato potlačena.
Spolupráce s tiskem ostatních
podmaněných národů pokračovala
po akci Reagan-Gorbačov výměnou
článků a informací. Našli jsme
neobvykle vřelé porozumění právě
tam, kde lidé kolem tisku měli
obdobné prožitky s komunismem
jako my.
O našich předsevzetích do bu
doucna a úkolech v něm budeme
hovořit na naši výroční schůzi.
Hlavním úkolem bude probuzení
demokratického exilu a domova, jež
se podařilo v minulosti “exilovým
pracovníkům” vědomě či nevědomě
normalizovat a “pacifikovať’. Po
souzení našeho programu a naší
činnosti za uplynulých deset měsíců
pak ponecháváme na Tobě při vypl
nění dotazníku.

Prosíme Tě, abys jej vyplnil a
zaslal s Tvými připomínkami co
nejdříve - raději ihned.
Redakce Mukla
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Kdo tomu věří,
ať tam běží!
Československo roku 1986 se
stává opětovně výkladní skříní demo
kracie.
Dovoliye nejen některým káddrům beztrestně publikovat na zápa
dě v “exilovém” nakladatelství “Pu
blisher 68”, ale dokonce i dopisovat
do exilových periodik jako Reportér!
Abychom příliš nepřeháněli, dovolu
je to pouze jednomu, bohužel také
bývalému spoluvězni, jistému PEC
KOVÍ. Jiné, jak uvádí krajanské
torontské noviny “Nový domov” ze
dne 15. května 1986, přísně trestá
vězením za napsání literární práce,
jejíž opis byl odeslán do ciziny. Roz
hodně bychom mohli uvažovat, zda
bychom se neměli vrátit domů nastá
lo a nejen Československo navštěvo
vat.
Kdyby se nám to snad nelíbilo
a hrozilo-li by nám věznění, požádá
me o vystěhování do Kanady, již re
žim pokládá zřejmě za horší než Si
biř. Demokratická ČSSR nám snad
no vyhoví.
Závěr o spojitosti s pražskou cen
trálou ať si čtenář udělá sám. Nebo
jedná Pecka z přinucení? Nebo up
římně pacifikiye? Pokud si vzpomí
náme na příběhy psané Karlem Pec
kou myslíme, že styl jeho psaní byl
naprosto odlišný a snad i duchapl
nější než jeho poslední příspěvek do
“Reportéra.

Vzpomínky
mládí
JÁRA MEČŮ

Kdysi mi říkal Melimonka,
estebák z černé Ostravy:
Za tvoje řeči měl bys dostat,
ty zmetku, kulí do hlavy!

Však byl to dobrák, to mi věřte,
nevytáh na mne pistoli,
stačí prý, říkal procítěně,
fackami když mne osolí.
V Kartouzích jednou za mřížemi,
estebák jménem Protiva,
mi za pár veršů nepart^jních,
chtěl stáhnout kůži za živa.

Však byl to dobrák, to mi věřte,
k sadismu neměl povahu,
dal mi jen měsíc hladomorny,
těm ostatním pro výstrahu.

Věznice chebská - pár let tomu ■
při útěku mne chytili,
a dozorci i s náčelníkem
ve sklepení mne škrtili.
Nebyli vrazi - proto žyi,
snad měli srdce ochránců,
na místo smrti obdržel jsem
pár milosrdných kopanců.

Já z koncentráku na Ležnici
posílal černé holuby,
a soudruzi mi chtěli za to
obrátit střeva na ruby.

Nebyl jsem párán - dále dýchám a posílám jim zdravici,
vždyť místo muk jsem vyfasoval
jen čtyři týdny v temnici.

A Leopoldov? Škoda řečí ...
loď další z mládí vzpomínka,
ze světa mříží o něm píše
se v knize Míly Komínka.
(Z knihy “Psáno na buben”.)

Společnými silami
MOJMÍR CHROMEC

Když téměř před rokem švýcarské sdružení jménem svým a v zastoupení
našeho kanadského sdružení uzavřelo v Ellwangenu v západním Německu
písemnou dohodou se Světovou representací Čsl. exilu ze dne 5. července 1985
o ustavení České světové unie letos v červenci v Curychu, jasně byla vytyčena
cesta, kterou se bývalí političtí vězni komunistického režimu v exilu budou
ubírat. Bylo jasně vyjádřeno, že je žádoucí, aby Češi, Moravané a Slezané,
podobně jak se Slováci sdružili v roce 1970 ve své vrcholné organizaci
Světovém kongresu Slováků, si vytvořili společnou, demokraticky zvolenou
organizaci vyjadřující smysl češství na poli kulturním, historickém,
náboženském a politickém a výrazovost tohoto češství projevili v přispění k
znovunabytí demokratických, politických svobod pro domov.
Komu leží blaho našich národů, národa českého a slovenského na srdci,
pochopil, že o státoprávním a politickém uspořádání nebude jako v minulosti
rozhodovat exilová vláda v té či oné formě, ale Češi, Moravané, Slezané,
Slováci, Zakarpatští Ukrajinci a menšinové národnostní skupiny doma po
odstranění komunistické diktatury. Taktéž musel pochopit, že můžeme mít
více méně rozdílné vyjadřování češství či národního slovenského uvědomění na
kulturním, historickém a náboženském poli, ale že rozum i srdce velí, aby
náš boj proti společnému nepříteli, má-li být účinný, byl veden v té nejužší
spolupráci s našimi slovenskými bratry a jinými komunisty podmaněnými
národy.
Nepřekonatelnou rozdílnost názorů i konání mezi Radou svobodného
Československa, setrvávající na koncepci v minulosti porušených smluv a
koncepci t. zv. Národní fronty ovládané socialistickým blokem z dob 1945-48,
a Světovým Kongresem Slováků, vzniklým v roce 1970 jako výraz jednotného
názoru téměř všech Slováků v exilu a jejich demokraticky zvolených
organizací, nemůže nadále zeslabovat účinnost boje proti komunismu. Že
existuje Slováky respektovaný Kongres a málokým respektovaná RSČ je
politickou realitou.
Švýcarské a kanadské sdružení vyjádřilo dohodu o vytvoření České světové
unie nutnost ozdravění exilových poměrů nejenom po stránce národnostní, ale
hlavně a předně nespokojenost většiny exilových organizací s tím, že
organizace, uplatňující svůj nárok na vedení exilu, je ve své podstatě
nedemokratická: ať již ve své struktuře, nevyjadřující pluralistické politické
směry domova či exilu, nebo v jednotlivcích, nikdy nevolených těmi, jež si
opravňují representovat. A řekněme to jasně a otevřeně: nepřesvědčili svou
činností za dobu téměř patnácti let po obnovení činnosti Rady z roku 1949, že
si zasluhují representovat nás Čechy, nemluvě o reprezentaci Slováků. Stav v
exilu je jen odrazem jejich “činnosti”. Řečeno mírně a slušně: velmi
neutěšený. Rozhodně dalek toho, jak by si jej představovali ti, kteří prokázali,
že byli ochotni dát na oltář vlasti to druhé po životě nejvzácnější - svobodu.
V minulých tří letech bylo vysloveno dosti kritiky i podnětů na zlepšení
exilových poměrů. Ale kritika padá na úrodnou půdu jen tam, kde se projeví
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upřímná snaha po nápravě. Uplynulý rok, rok mravenčí práce navazování
kontaktů a budování organizační základny nové organizace nřesvědčuje o
možnostech uskutečnění projevu i cílů exilu i možnostech spolupráce k témuž
cíli vedoucí.
Dne 5. července se uskuteční v Curychu sjezd bývalých politických vězňů
pořádaný Sdruženími ve Švýcarsku a Kanadě. Den na to, tamtéž dne 6.
července 1986 dojde k ustavení České světové unie. Dosavadní porady a
plánované předporady v Curychu s ostatními organizacemi a spolky, jasně
formulovaná stanoviska a demokratický proces zaručený stanovami budou
vyjádřením upřímné snahy této organizace stmelit, bez ohledu na náboženství,
příslušnost k jakékoli politické straně s výjimkou členů komunistické strany, či
na jakýkoli filosofický názor, exilové a krajanské organizace ke spolupráci se
zdůrazněním toho, co nás více spojuje než případně rozděluje.
Neustále se ozývají v exilu hlasy, že jsou to právě političtí vězni, jež jsou
povoláni ke koordinaci práce pro dobro vlasti a národa, protože to byli oni,
kteří zlo komunistické diktatury poznali nejlépe a neváhali mu čelit. Vědomi si
svých povinností i v očekávání, že právě bývalí političtí vězni budou stát
opětovně v šicích řadících se k boji, kanadské a švýcarské sdružení dalo podnět
k ustavení České světové unie. Obě organizace, jsou si si vědomy, že mnozí
příslušníci organizací, spolků či politických stran, jakož i neorganizovaní
jedinci se netajili v minulosti dávno před naším příchodem i po něm svou
touhou přispět k společnému cíli. Svým konáním to prokazovali téměř ve
čtyřicetiletém zápolení každý dle svých možností. Jejich pomoc a účast v
jednotně organizované Světové Unii je nejen vítána, aleje nutná bez ohledu na
malichernosti, jež bránily jednotě v minulosti. Političtí vězni mohou být páteří
nově vznikajícího tělesa, ale všichni Češi, vedeni ideály humanity, hrdi na své
češství, rozhodnuti nastolit právo a spravedlnost a zabezpečit vyžití nikdy
neutuchajícího ducha svobodného člověka v naší domovině i v krajanských
organizacích zde, musí být údy tohoto tělesa vedeného hlavou, jež požívala
úctu nás všech.
V prvním červencovém týdnu letošního roku, při příležitosti Sokolského
sletu a sjezdu čelných exilových a krajanských organizací se naskýtá v Curychu
možnost uskutečnit tužby po ustavení demokratické vrcholné instituce a volby
representantů exilu.
Je na exilu, aby tuto možnost využil, abychom mohli nahradit mnoho
opakovaná slova konečně skutky.

Sídlo v pytli neutajíš
JOŽKA STANĚK, HOLANDSKO

Zrod “Charty” byl uvítán s nadějí všemi, kteří pociťovali nutnost aby v srd
ci čsl. totalitního režimu byla organizace, která by veřejně poukazovala na
praktiky vlády a jejích orgánů a zvedla pochodeň naděje i protestu nad hlavy
politicky ujařmených občanů země. Po seznámení se s úmysly a cíli Charty při
šla první rozpačitost a zklamání. Dohlížet na to, zda režim dodržuje
zákonitost, což je vlastně poslání, které si Charta vytýčila, lze charakterizovat
tím, že “Hora porodila myš”.
Jedna naděje tehdy ještě zbývala a to byla hodnota osobního obsazení
Charty a jejích mluvčích, ale účast komunistů v Chartě nevěstila do budou
cnosti nic dobrého. Opět “Národní fronta”, která tolik zklamala v období r.
1945-48.
Dny se střídaly s nocí, šel měsíc za měsícem a politický profil Charty se vytřiboval. Nekomunisté z Charty mizeli jako sníh se střechy v dubnovém slunci,
Pokračování na straně6
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Moskevská
“Pravda”

v angličtině
Americký nakladatel Charles
Cox se ujal přd několika měsíci
pionýrského úkolu: odebírat pravi
delně moskevskou “PRAVDU”, tu
to překládat do angličtiny, tisknout a
kolportovat na novinovém trhu USA.
Roční předplatné pro čtenáře v
USA činí cca 800 dolarů. Zatím se
nenašlo dosti abonentů, kteří by byli
ochotni “ruské bludy, báje a pod
vrhy” číst, ne tak financovat. Vzdor
tomu, objevují se tyto noviny na Stán
cích ve Washingtonu D.C., vytiště
né v klasické angličtině. Pro ukázku
dobré vůle je tato pasivní investice fi
nancována ze subvence státního
novinového fondu, jako důkaz vůle
dobrých kulturních styků na poli vše
obecné informace mezi USA a Sovět
ským svazem.
J. Novák Salzburg

Blahopřejeme
V Československu v tichosti osla
vil své padesáté jubileum vysvěcení
na kněze řádu sv. Františka

Dr. František Inocenc
KUBÍČEK
Náš mukl František byl vězněn po
celou válku v nacistických koncen
trácích a pak po roce 1948 14 let ve
věznicích a koncentrácích komunis
tických.
Františkovi Kubíčkovi přejeme
mnog^ja lieta.
Mukli z celého světa

kou, v oboru theologie tak daleko, že svými skutky prak
ticky “přiléval olej do ohně” vzplanutých vášní, věci ne
znalých, pouličních davů, namísto aby s rozvahou jak
přikazovala důstojnost jeho stavu, nabádal ke klidu, věc
nosti a veřejnému pořádku. Palacký o tom říká na straně
99: “Těmito a takovými skutky roztržka v Čechách nejen
utužila se, ale i nezacelitelnou se stala. Hus a jeho přá
telé, horlíce o církevní opravu, jali se již stavětí na zákla
du, který se vymykal z oboru církve Římsko-katolické.
... Pravdu toho pocítili a poznali byli již tehdáž někteří
mužové strany Husovy tak zřejmě a živě, že, ... odloučiv
še se od něho v době této, stali se mu brzy hlavními od
půrci a nepřáteli.” Dále pak v souvislosti s Husovým
prodléváním u Sboru Kostnického znovu Palacký zdů
razňuje týž fakt na straně 127: “... Ale s druhé strany ta
ké nelze tajiti, že Hus ve prodleném zápasu s odpůrci ta
kovými, již octnul se byl na půdě jiné, nežli na které stá
la církev katolická od počátku a stojí až podnes.”
Z uvedeného je naprosto jasně zřejmé, že F. Palacký, ač
sám praktikující protestant, jednoznačně přiznává, že
proti Husovi bylo nashromážděno dostatečné množství
důkazů nepochybně objektivního charakteru, které by
každému, i tomu nejnezávislejšímu a nej demokratičtěj
šímu soudu přikazovaly povinnost zbavit notorického
přestupníka ústavních řádů církve všech hodností a důs
tojenství v této církvi nabytých a zastávaných.
Bylo tragické dilema Husovo, že jako kvalifikovaný
filosof cítil živelnou potřebu zůstat věrným údem církve
Římsko-katolické - ovšem na druhé straně zase odmítal
respektovat její ústavní řád, který nezbytně musel být
motivován výlučně theologicky, při čemž se opíral o uni
versitami i církví již odsouzené učení Wiklefovo. Tím se
dostal do začarovaného kruhu, z něhož nebylo východis
ka a který zpečetil jeho osud. Ale ani sám kardinálský
Sbor na tom nebyl o mnoho lépe. Na jedné straně
naprosto jasné důkazy přikazující podle platných zákonů
vyloučení Husa z lůna církve s příslušným trestním po
stihem skrze světskou moc - na druhé straně pak
upřímná a zoufalá snaha Sboru, který už jasně viděl, že
zde uvnitř církve vzniká nové náboženské hnutí, zabrá
nit tomu, aby tento nový směr dostal svého mučedníka.
Tuto zmíněnou opravdovou snahu osvědčuje Palacký
Sboru kardinálů na straně 143, slovy: “I nelze zapírati,
že Sbor i tentokráte ničeho neobmeškal, cokoli naň jen
slušelo, aby vrchu přísnosti vyhnouti se mohl. Trpělť
sám pod zákony, někdy pro udržení jednoty církve vyne
senými ...”
Byla to zoufalá konfrontace dvou svědomí: na jedné
straně objektivní svědomí kardinálského sboru - na dru
hé pak subjektivní svědomí Husovo. A právě v
podobných neřešitelných situacích, u vědomí bezmoc
nosti vůči nedokonalosti pozemské spravedlnosti, dovo
lává se Mistr Jan Boha, v pevné víře v konečné vítězství
Jeho PRAVDY. Jistěže za takovéhoto psychologického
klimatu, vzniklého situacemi, jejichž řešení se vymyká
možnostem křehké lidské přirozenosti, se zrodilo původ-

“.... a poznáte PRAVDU a PRAVDA vás vysvobodí”
JAROSLAV LAMBERT, CURYCH
Pokračování z minulého čísla
e ona pevná důvěra ve vítězství Pravdy Páně, tak jak
ji původní husitští bojovníci nesli na svých štítech,
skutečně pochází od M.J. Husa, o tom neklamně
svědčí celé Mistrovo počínání před Sněmem Kostnickým.
Dovolával se jí ve všech třech svých slyšeních, pokaždé
když se dostal do situace, v níž mu nebylo možno objek
tivními argumenty doložit theologickou platnost svých
thesí. Ostatně, jeho postavení zde bylo o to svízelnější, že
on sám nebyl kvalifikovaným Mistrem v oboru vědy the
ologické. O úrovni jeho vzdělání a studijního prospěchu
píše F. Palacký na straně 43 shorauvedeného spisu: “V
Praze studovav, stal se tam v září 1393, tedy ještě za živo
bytí M. Matěje z Janova, bakalářem svobodných umění,
1394 bakalářem Theologie, pak 1396 v měsíci lednu
Mistrem svobodných umění. Jméno jeho jevívá se v počtu
graduovaných pokaždé asi u prostřed; zdá se tedy, že ve
škole nebyl považován za hlavu zvláště výtečnou. Počaltě
však již r. 1398 professorovati na universitě a nedlouho
potom pohádal se s kollegami svými ponejprv, zastávaje
některé Wiklefovy články v disputaci ....” Z uvedeného
je jasně patrno, že v oboru theologie, do které Hus pře
nesl těžiště své reformátorské činnosti, požíval kvalifika
ci pouhého bakaláře, zatímco v Kostnici my bylo měřit
své vědecké schopnosti s elitou vysoce kvalifikovaných
doktorů theologie vrcholné světové úrovně. Jako Mistr
svobodných umění - tedy filosof - přivodil svou činností
reformního charakteru situaci ostré konfrontace, v
oboru, v němž nebyl vědecky dostatečně fundován. Zů
stává historickou pravdou, že i když Hus se v některých
podstatných otázkách s učením oficiální církve diame
trálně rozcházel, přes to neměl ani toho nejmenšího
úmyslu založit nějakou novou církev a chtěl věrně setr
vat v lůně církve Římskokatolické, neboť coby kvalifi
kovaný filosof si byl jasně vědom pozitivní důležitosti cír
kevní organisace a její učitelské autority pro další vývoj
humanitního ideálu, což Palacký popisuje na str. 14 ná
sledujícími slovy: “Zásada pouhé autority panovala na
prosto veškerému světu křesťanskému. Hierarchie řím
ská, rozhodujíc o pravdě a bludu, chránila tím a udržo
vala spolu jednotu církve; i musit’ uznáno býti za štěstí
pro národy, že v jednotě té ujímal se a živil se pocit jejich
společného příbuzenství, co jedné rodiny, podrobené je
dné a téže autoritě a stejným zákonům.”
Ovšem, zřejmě v rozporu se svým původním, filoso
ficky zdůvodněným úmyslem v církvi setrvat, dostal se
svou zamýšlenou reformátorskou praxí, nezakryrtě pře
jatou od Wiklefa, jehož učení bylo jednoznačně odsouze
no jak universitou Oxfordskou, Pařížskou, tak i Pražs
ä

ěLi
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DOPIS OD ČTENÁŘE
Vážená redakce,
v exilovém tisku nedávno proběhla zpráva o československo-polské exilové spolupráci, mnohde doprová
zená úvahami a provoláními, v nichž se znovu a znovu
vyznává a potvrzuje oddanost ideálům První republiky.
V “Hlasu národa” č. 7. z 8. února t.r. v tom smyslu píší
Bohumír Bunža a Mojmír Povolný a v následujícím č. 8
pak Otec Lang z Londýna vysvětluje, jak vlastně došlo k
podpisu dvou Prohlášení: Byl to výsledek dlouhodobé
práce “Londýnské iniciativy” k níž byla později přizvána
též Rada svobodného Československa. Mám k celé té zá
ležitosti jednu připomínku: V článku Mojmíra Povolné
ho jsem poprvé zaznamenal zmínku o “Podkarpatských
Rusínech”, v souvislosti sjednáním s ČsOL a Sokolem v
Londýně. Myslím, že práce ve prospěch ideálů na nichž
Masarykova republika vznikla a stála má začít tím, že
její tehdejší obyvatele správně česky pojmenujeme. Na
Podkarpatské Rusi žili Rusíni (viz Slovník jazyka české
ho z r. 1946, str. 1338). Je příznačné, že tyto výrazy vy
mizely ze všech slovníků a pravidel pravopisu vydaných
komunisty, nahraženy výrazy: Zakarpatská Ukrajina,
Ukrajina, Ukrajinci. Politický “vývoj” jazyka českého je
zde, doufám, nabíledni. Musím však uznat, že viděno z
Moskvy, je v tom jasná logika.
Podkarpatská Rus a její obyvatelé, Rusíni vymizeli
tedy z komunistických slovníků, ale nikdy nesmí vymizet
z našich myslí a srdcí - a ani omylem z naší řeči. Upozor
ňuji na tuto zdánlivou maličkost všechny redakce o nichž
se domnívám, že mají nebo by měly mít o věc zájem.
Ludvík Sláma

Mistr JAN HUS
ní, Husovi připisované heslo: “VERITAS DOMINI
VINCIT”. (Pravda Páně vítězí.)
Ovšem, čím vznešenější byl vznik tohoto hesla, tím
problematičtější byl účel, k němuž bylo později používá
no, jakož i jeho další vývoj.
Hrubě by se mýlil každý, kdo by se chtěl domnívat, že
k “vykrádání” jeho původně duchovního obsahu došlo až
pod vlivem rozumářského “osvícenství”, či snad atheistického “volnomyšlenkářství ” posledního století. K pří
pravám pro zapřažení Pravdy Páně do káry sobeckých
zájmů schylovalo se již brzy po Husově smrti a ještě před
vznikem husitských válek. Nechrne o tom vypravovat F.
Palackého, při roce 1416; str. 168: “Spor a nepokoj ná
boženský, ve kterém byli se octli Husovi následovníci, ...
tento spor zmáhal a šířil se i sám v sobě a zasahoval rok
co rok do nových a dalších oborův. Jakmile zajisté
nalezeno bylo, že potřebí bylo oprav i v učení i ve zprávě
církve, nebylo lze uvarovati se hádek, kolikeré a jaké
měly býti ty opravy; mladá svoboda, spustivší se jednou
autority a positivních zákonův, již nemohla dojít svého
cíle ...., ale také hříšné její dítě, nejednota, nesvornost a
stranění, nemeškalo zroditi se a vésti ke konečné záhu*
bě.”
V létech pak následujících, zvláště po přijetí čtyř arti
kulů pražských, jejichž první článek, o svobodném kázá
ní Slova Božího, způsobil naprostou anarchii ve věcech
víiy, objevilo se více husitských sekt a “Bratrstev”, které
se navzájem docela nebratrsky rvaly a vraždily. Když se
zpustošená česká zem dost nasákla krví svých vlastních
dětí, začaly se ze všech stran množit hlasy, volající po
ukončení tohoto nesmyslného, tou dobou už samoúčelné
ho krveprolévání. Po zdlouhavých jednáních bylo usnese
no přijmout pozvání k účasti na sněmu v Bazileji, který
byl svolán ku konci roku 1432. A právě v této souvislosti
nám F. Palacky podává docela jednoznačné svědectví o
již zmíněném “vykrádání” duchovního obsahu původ
ního husitského hesla.

Noste černou pásku
ČESKÁ SVĚTOVÁ UNIE přejala pozvání aby se sta
la členem ‘Intemational Black Ribbon Day Committee’.

Toto se ustanovilo v Kanadě aby lidé kdekoliv na
světě byli uvědomění o zotročení střední a východní Evro
py komunisty a o touze Sověty porobených národů po
svobodě. Velmi dobře zorganizované committee všech
exilových skupin podmáněných národů plánuje akce v
Severní a Jižní Americe, Austrálii a v Evropě na obou
stranách železné opony na 23. SRPNA 1986.
Tento den svobodomyslní lidé ve světě budou nosit
smuteční pásky jež budou rozesílány těm, kteří přispějí
finančně akci. Jsou plánované rozsáhlé televizní, tiskové
a plakátovácí kampaně jakož i manifestace jež připome
nou světu že 23. srpna 1939 Sověti podepsali s Nacisty
mezi sebou smlouvu o rozdělení Polska a Baltických
států.
Věříme, že naši krajané a zejména bývali političtí
vězni tuto akci morálně i finančně podpoří. Výzva pro
přispění bude zaslána v nejkratší době.
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Telegram
Bílému domu
ČESKÁ SVETOVÁ UNIE (oblast
Kanada) zaslala Patrickovi Buchananovi, jednomu z nejvíc Sověty na
padaných členů Reaganovy adminis
trativy den po odplatě Libyji tele
gram následqjícíhu znění:
Vaše vláda má jednomyslnou pod
poru ve svém odvážném rozhodnutí
provést odplatu za libyjský teroris
mus. Naše blahopřání.

THE WHITE HOUSE
WASHINGTON

May 8, 1986

Dear Friends:

This is just a note to express my personal
thanks for your kind words on the President’s
decision to strike at the terrorist bases in
Libya. While the volume of mail precludes
an extended reply, know that your support is
much appreciated.

❖ * *

Na vyslanectví
USA
Delegace švýcarského Sdružení
navštívila vyslanectví Spojených stá
tů a ujistila osobně vyslankyni, že
obě naše Sdružení, jakož i Česká svě
tová unie se plně myšlenkově staví za
akci Spojených států při odplatě za
libyjský terorismus a školení tero
ristů. Vyslankyně setrvala s delací v
přátelském hovoru, při němž byla in
formována o našich vězeňských orga
nizacích, cílech České světové unie a
snahách našich národů po znovuna
stolení demokracie.
*

*

*

Naardenské hnutí
V Spolkové místnosti při kostele
B. Srdce v Curychu se ve středu 2.
července v pozdním odpoledni a ve
čer bude konat schůze Naardenského hnutí. Další shromáždění bude
oznámeno. Srdečně zvou Rev. J.
Lang a Ing. Pavel Moritz.

* * *
Omluva
Omlouváme se, že toto číslo vy
chází poněkud opožděně. Výkonný
redaktor Mílo Komínek byl upoután
po šest týdnu na nemocničním lůž
ku. Jsme rádi, že se jakž takž v dob
rém stavu vrátil ke své práci.
Přejeme mu brzkou rekonvalescenci.
Redakční rada Mukla

Patrick J. Buchanan
Assistant to the President

Members of the
Czech World Union
Post Office Box 6171
Station A
Toronto, Ontario M5W 1P6
Canada

SÍDLO V PYTLI NEUTAJÍŠ
Jožka Staněk, Holandsko
Pokračování se strany 5
a tak nemůže naprosto překvapit politický profil nového mluvčího Charty, J.
Sterna, jak to uvedl exilový tisk. Film o Chartě, s hlavní postavou bývalé mluv
čí, paní Tomínovou, mnoho napověděl o tom, co se vlastně v kuchyni Charty
vaří. Výsledek, který měl film u západní veřejnosti vyvolat, byl zcela opačný,
nežli se očekávalo. Holanďané, známí svým minimálním zájmem o politické
události, byli tímto filmem poněkud vyvedeni z rovnováhy a jejich otázky lze
soustředit do věty: “Je Charta organizací druhé komunistické strany v Česko
slovensku?” V Holandsku jsou totiž komunistické strany dvě. Zde se Charta
prvně “shodila”.
Shodila se znovu dopisem ze 3. září 1985 půtky vyvolávajícímu biskupovi
Tutu, který by “zcela a bez sebemenšího zásahu Hlavní správy tiskového do
zoru mohl být otištěn v Rudém právu, Tribuně či jiných ‘skvostech’ socialistic
ké žurnalistiky”, jak uvádí v dopise mluvčím Charty “výbor Rady Čechů a
Slováků v Jižní Africe. Reakci na tento dopis Radv nelze nazvat jinak nežli
blekotání a nepřesvědčivý odezdikezdismus.
Je velmi zajímavé sledovat, na jaké emigrantské kruhy zde na Západě je
Charta napojena, kdo dostává (pravděpodobně jediný) do rukou kopie všech
perfektních dlouhosáhle mnohomluvných prohlášení a protestních dopisů
Charty ministru vnitra počínaje, přes ÚV KSČ až k Husákovi. Názor, který
převládá mezi politickou emigrací, totiž že Charta je prodloužená ruka “býva
lých” komunistů, je možno velmi seriozně přijmout. Co s tím antikomunistický exil má co společného? Jen snad to, že před veřejností “lépe něco nežli
nic”....
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BRAINWASHING
BEDÍUŠKA SYNKOVÁ

V souvislosti s trvale aktuálním problémem uznání nějaké organisace čs.
exilu za vrcholnou a skutečně representativní, je vhodné poukázat mimojiné
na nebetyčný rozdíl mezi státní representací demokratickou na jedné straně a
její analogií autokratickou, neboli samozvanou. Ta demokratická lidu slouží,
uchází se nepřetržitě o jeho přízeň a jeho kritikou se zabývá natolik vážně, že s
největší péčí váží argumenty a na základě pokud možno objektivního soudu,
shledá-li kritiku oprávněnou, usiluje o okamžitou nápravu, aby neupadla v
nepřízeň suveréna, jímž je lid.
Samozvaní vládci neslouží, ale vládnou či lépe, ovládají. Ve své povýšené
aroganci opovrhují i oprávněnou kritikou svých “poddaných”, kterou buď
zcela přehlížejí, nebojí odbudou demagogickými frázemi, které nejsou ničím
jiným, než výrazem nejhlubšího pohrdání.
Rada svobodného Československa je jednou z exilových organisací, která
se ráda, nicméně bez jakéhokoli zmocnění, vydává za vrcholnou representaci
československého exilu.
Slyšte její vyjádření v “Prohlášení RSČ k 28. říjnu 1983”:
“Rada svobodného Československa dnes odvozuje svou legitimitu přede
vším z vůle svých členů k jednotnému úsilí o dosažení podmínek pro roz
voj politické, hospodářské a kulturní svobody československého lidu.”
Předně vzniká otázka, kdo jsou tito její členové, když přece členové téměř
všech krajanských a exilových organisací se mohou prokázat touto dobrou vůlí
a přesto si žádná z nich neosobuje právo mluvit za všechny, dokud nebude za
tím účelem ostatními svobodně zvolena.
Nejenže RSČ není exilovými organisacemi k ničemu zmocněna, ale i aspekt
její reakce na věčnou kritiku je příznačný spíše pro samozvanost, než pro de
mokratičnost.
Sdružení bývalých čs. politických vězňů podrobilo zmíněnou organisaci
zdrcující kritice právě pokud jde o její volitelnost, možnost spolupráce s býva
lými komunisty a jejich kolaboranty a pokud jde o její styky s bývalou komu
nistickou prominencí v exilu.
A jaká je odpověď RSČ na tuto kritiku organisace, která sdružuje avant
gardu III. čs. politického odboje?
Sdružení bývalých čs. politických vězňů od podzimu r. 1984 do dnešního
dne žádnou oficiální odpověď na své “STANOVISKO K RSČ” neobdrželo.
Přesto se občas v tisku objeví narážky ze strany RSČ na některé námitky poli
tických vězňů.
Všimněme si dvou z nich, jež se vyznačují tragikomickou argumentací:
1. Političtí vězni v exilu protestovali proti změně směrnic pro přejímání nových
členů do RSČ, na jejichž základě mohou být přejímání i bývalí komunisté
a jejich přisluhovači z řad nestraníků.
Odpověď RSČ: V Radě svobodného Československa nejsou žádní komunis
té.
2. Političtí vězni v exilu protestovali proti Dr. Povolným (předsedou RSČ) ve
řejně přiznaným neoficiálním stykům RSČ s bývalou komunistickou promi
nencí v exilu, t.j. s garniturou hrobařů demokracie v Československu.
Odpověď RSČ: Rada svobodného Československa žádné oficiální styky s
bývalou komunistickou prominencí v exilu neudržuje.
Takové příklady, kterých by bylo možno uvést více, jen dokazují, že jaká
koli diskuse na takovéto úrovni ztrácí význam a že tzv. “brainwashing” (umývaní mozků) není přesvědčovací methodou jen vlád zemí za železnou opo
nou.
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Odhalení
pomníku
mučedníkovi
Ve čtvrtek 27. března 1986 byl
odhalen v Gdaňsku za účasti dvou
tisíc věřících pomník katolickému
knězi Jiřímu Popieluškovi, který byl
před časem unesen, mučen a nako
nec zavražděn důstojníky polské
tajné policie.
Vzpomínkový projev pronesl vůd
ce polského dělného lidu Lech Wale
sa. Walesův zpovědník, kněz Henryk
Jankowski vzpomněl ve svém kázání
v kostele sv. Brigity na mučednickou
smrt Popieluškovu a odsoudil potla
čení činnosti svobodných polských
odborů “Solidarnošč” varšavskou
vládou.
Jak si jistě čtenáři exilového tisku
vzpomínají, byl farář Popieluško v
říjnu 1984 unesen na pokyn z KGB
polskou tajnou policií, mučen a po
sléze surově zavražděn a s uvázaný
mi kameny na těle vhozen do jezera.
Čtyři příslušníci polské tajné policie
byli za tento čin později na nátlak
veřejnosti a světového veřejného mí
nění zatčeni a odsouzeni ku 14ti až
25ti letům žaláře. Kolik si z toho
opravdu odsedí a nejsou-li dokonce
již dnes opět na svobodě, tak jak to v
praktikách bolševických rozvědek je
běžné, stojí psáno jen v rudých
hvězdách a instrukčních protokolech
centrály KGB v Moskvě.
-KU-

Jak daleko
armády přydou
Jak se východní Evropa stala komunistickou.
Napsal Siegfried Kobelfranz, redaktor časopisu Spiegel.
7. ČÁST PREKLADU.
Do území opuštěného Němci
zdě přišel k tomuto poznání. S protivtáhli tak zvaní “zlatokopové” z vý
hitlerovskou koalicí se strany Sovětů
chodního Československa. K jejich
byl konec nejpozději již v r. 1945.)
Evropě hrozilo hospodářské shrounovému štěstí jim pomohl komunis
cení, které tím také hrozilo zříce
tický ministr zemědělství. Odvděčili
ním do politického chaosu. A z toho
se mu za to tím, že při volbách volili
by byla profitovala jedině Moskva.
převážnou většinou komunisty.
Dne 5. července 1947 vyhlásil
Jako zástupce nej silnější strany se
ministr svůj “Marshallův plán” k
stal předseda KSČ Klement Gotznovuvybudování Evropy a maxi
wald ministerským předsedou, opět
mální americkou pomocí. Nabídka
prominentní komunistický politik,
platila pro celou Evropu - “every
který svou kariéru začal v c.k. armá
dě. Steinhard charakterizoval Gott
thing west of Asia”, jak Marshall
sám zdůraznil.
walda, který za jeden a půl roku
později připravil v Československé
republice konec demokracie, jako
“učenlivého Českého vlastence.”
Volební úspěch přinesl KSČ
veliký příliv novvch členů - počát
kem roku 1947 nosilo již jeden a půl
miliónu Čechoslováků komunistický
odznak na klopě kabátu. KSČ, která
k tomu dostal ještě ministerstvo fi
nancí, jako příští úkol začala prová
dět pozemkovou reformu.
Komunistický ministr vnitra rek
rutoval k policii stále nové komu
nistické kádry. Avšak nakonec se
zdála Praha stále ještě jít cestou de
mokracie. KSČ se zatím spokojila
tím, že byla ve vládě největší síla.
Dvě důležitá ministerstva - zahrani
čí a spravedlnost - zůstala v neko
Moskva považovala tento výpad
munistických rukou.
Washingtonu jako největší bojovou
K první velké a zjevné zkoušce
výzvu od konce války, jako pokus
síly, která ukázala, kdo ve skuteč
nosti již tehdy v Praze vládl, došlo při
“dolarovým imperialismem” vzít So
Marshallově plánu.
větskému svazu kořist, kterou válkou
získal. Na druhé straně trčel také
Americký ministr zahraničí GeSSSR v hospodářské nouzi a byl by
orge C. Marshall, došel po bez
podíl na přislíbených miliardách
výsledné konferenci zahraničních
ministrů čtyř velmocí na jaře 1947 v
dolarů, mohl dobře potřebovat.
Moskvě k poznání, že s protihitleMolotov přijal tedy pozvání na
konferenci zahraničních ministrů v
rovskou koalicí je definitivně konec.
Paříži, na které byl koncem Června
(Poznámka překladatele: trochu po
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1947 Marshallův plán vyhlášen.
Američani kladli podmínku, že se
evropské státy mají o svých potře
bách dohodnout a z této dohody má
být sestaven celkový plán. Molotov
chtěl ale ustavit poradní sbor “velké
čtyřky”, který to dolarové požehnání
rozdělí na jednotlivé země, které pak
o jeho použití rozhodnou samy.
Na počátku setkání, 27. června
1947 však Molotov ještě Marshallův
plán neodmítl - a proti svému zvyku
mluvil velmi umírněným tónem.
Vzal si ssebou do Paříže 89 expertů,
což byl úkaz, že se mělo jednat o de
tailech.
Avšak 2. července náhle Mar
shallův plán jako pokus Američanů
vykořistit Evropu briskně odmítl.
Stalin se rozhodl proti Marshallovu
plánu - a to nejen pro Sovětský svaz.
Když 12. července, opět v Paříži,
začala celoevropská konference o
Marshallově plánu, osm i 22 zemí
přitom nebylo: Finsko, Polsko, Čes
koslovensko, Maďarsko, Jugoslávie,
Rumunsko, Bulharsko a Albánie.
Moskevské rádio oznámilo neúčast
těchto zemí ještě dříve, než byla pu
blikována v Paříži.
Nejnápadnější byla neúčast Čes
koslovenska, neboť toto Marshallův
plán již přejalo.
Československá vláda 4. července
1947 Jednomyslné - také hlasem ko
munistického předsedy Gottwalda se rozhodla na Marshallově plánu se
podílet. Gottwald se ptal ministra
zahraničí Masaryka, jestli k tomu
zná stanovisko Sovětského svazu.
Masaryk odpověděl, že o tom infor
moval sovětského vyslaneckého radu
Bodrova a ten nevzesl proti tomu
žádné námitky.
Tři dni později letěli Gottwald,
Masaryk a ministr Drtina na návště
vu do Moskvy. Stalin přijal ještě
téhož dne odpoledne jen samotného
Gottwalda a teprve později celou
delegaci.
Panovačně oznámil Čechoslová
kům, že účast na Marshallově plánu
by byl “nepřátelský akt” proti
Sovětskému svazu, protože tento
plán není nic jiného, než spiknuti

Američanů s cílem isolovat Sovětský
svaz. Jestliže Praha přijme účast na
pařížské konferenci, znamená to
útok na smlouvu o přátelství a její
porušení. (Poznámka překladatele:
Anglický ministr zahraničí Anthony
Eden a po něm i ministerský
předseda Winston Churchill důrazně
doporučovali presidentu Benešovi,
aby během války tuto smlouvu “o
přátelství a spolupráci” se Sovět
ským svazem neuzavíral, což on
přesto udělal. Důsledky se ukázaly
již v r. 1947.)
Masaryk zažil v Kremlu ještě
jedno trapné překvapení. Chtěl Stali
novi předat důvěrné poselství Bene
šovo, - ale zjistil, že sovětský diktátor
má jeho kopii již na stole. Ten to ani
vůbec neskrýval, nýbrž komentoval
tento dopis dřív, než jej oficiálně do
stal.
Ještě téže noci telefonoval Gott
wald Stalinovo “nět” do Prahy.
Druhého dne, 10. července, revido
vala vláda své rozhodnutí ze 4. a
odmítla účast na celoevropské konfe
renci o Marshaiiově plánu.
Téhož dne - napsal historik Josef
Korbel - “Ztratilo Československo
svou nezávislost.” Masaryk to vyjád
řil drastičtěji: “Máme nový Mni
chov. Jel jsem do Moskvy jak zahra
niční ministr suverénního státu; vrá
til jsem se jako Stalinův pacholek”.
(Poznámka překladatele: Masaryk
se mýlil. To nebyl nový Mnichov. Jel
ale situace tisíckrát horší. Po mni
chovské dohodě všichni Češi bez
nejmenších pochybností věřili, že jde
jen o krátkodobou; nejvýš několika
letou záležitost. Důsledky tehdejšího
Stalinova rozhodnutí trvají již 39
roků a na rozdíl proti Mnichovu
žádný Čech nemá tušení, kdy tento,
podle Masaryka “nový Mnichov”
skončí.
Beneš řekl německo-švýcarskému
žurnalistovi Wolfagangu Bertholzovi, který se narodil v Brně: “Byl jsem
v Moskvě a uzavřel jsem s nimi
smlouvu, ve které se zavázali respek
tovat naši nezávislost a nevměšovat
se do našich záležitostí. - Hodil
jsem jim kus našeho státního území,

abych tím vykoupil klid pro zbytek
státu. Ale to všechno jim nebrání v
tom předpisovat nám naši zahranič
ní politiku a zasahovat do našich
vnitřních a hospodářských záležitos
tí.”
Po tomto zlomu byla Evropa
definitivně roztržena ve dva bloky - a
Moskva si to připisovala jako záslu
hu. V “Dějinách sovětské zahraniční
politiky or r. 1945 do 1970” je
uvedeno:
“Tak pomohl postoj Sovětského
svazu národům poznat skutečné cíle
Marshallova plánu. Sovětský svaz se
znovu osvědčil jako konsekventní a
pevný zástupce suverénních práv
všech států, jejich nezávislosti a
nevměšování se do jejich vnitřních
záležitostí....... Národy východní a ji
hovýchodní Evropy odvrátily úspěšně
ekonomickou expansi amerického
imperialismu. ”
Marshallův plán byl pro Stalina
také signálem pro státy východní
Evropy, které měl více či méně pod
svou kontrolou, připoutat nyní neod
volatelně k Sovětskému svazu.
Podle francouzského zahraniční
ho ministra Bidaulta “hladoví sateliti si v očekávání amerických dolarů
již olizovali huby. Byli však od
dalších takových pokušení odvráce
ni.”
Národním “samochodům”, jako
byl československý s Marshallovým
plánem, muselo být jednou pro vždy
zabráněno.
Pokračování příště.

Etnické skupiny
hrozbou SSSR
Největší slabinou Sovětského sva
zu jsou národnostní republiky. Sově
ti se nemohou v míru ani ve válce
spoléhat na etnické skupiny, zejmé
na ty, jejichž náboženstvím je islam.
Udržovat více než 150 miliónů
neruského obyvatelstva bez jakých
koli práv k uplatňování sebeurčení
je problémem v minulosti, dnes i v
budoucnu.
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Ne lepší než
jeho předchůdci
Michail Gorbačov, muž který se
chtěl Západu představit jako charis
matický typ novodobého komunisty,
neukazuje podstatně jinou tvář so
větským disidentům než jeho před
chůdci. Masku, kterou si nasadil pro
západ, odkládá doma. Bití na uli
cích, přepady disidentů, posílání do
psychiatrických “léčeben” a věznic
pokračuje ve stejné míře. Při'loňském
čtyřicetiletém výročí porážky nacis
mu, Gorbačov vzkřísil Stalina, aby
mu vzdal hold za jeho vůdcovství ve
válce. Opomenul snad vzpomenout
i ostatní jeho zásluhy o likvidaci
miliónů odpůrců komunismu. Asi
tak, jako opomenul při amnestii
vyhlášené k tomuto výročí na disi
denty.
Z KRAJANSKÉHO TISKU

Hraniční
překážky
Za velkého utajování jsou nyní na
Rakousko-Bavorských hranicích a
sice na německé straně stavěny pře
kážky pro pancéře - by bylo zabrá
něno tankům přejet hranice. K tomu
je ze západoněmeckých vojenských
kruhů dodáváno, že není možno vy
loučit ve vážném případě útok z
rakouské strany v případě porušení
neutrality. Tedy: útočník by porušil
rakouskou neutralitu a napadl by
Německou spolkovou republiku. A z
tohoto důvodu musí západoněmecká
armáda připravit obranu svých již
ních a východních hranic - tak jak již
bylo vybudováno obranné pásmo na
hranicích k východnímu Německu,
Švýcarsku a k Československu, je
nyní budováno na hranicíchh k
Rakousku. Podobné přípravy byly
učiněny pokud se týká mostů, aby
mohly být zničeny.

STAROSTI
PANA GORBAČOVA
JOSEF NOVÁK, SALZBURG

Z analýz průběhu posledních
americko-ruských jednaní vychází
stále více najevo, že nikoliv na prv
ním místě zdůrazňované odzbrojení
a bezpečnost, ale právě hospodářsko
-politické otázky hrají hlavní roli a
byly reálnou náplní rozhovorů. V
rozhovorech s presidentem Reaga
nem jednalo se Gorbačovovi hlavně o
vybudování a rozšíření hospodář
ských vztahů k Západu, aby podle
možnosti tok kreditů ze západních
bank na Východ, který v posledních
létech téměř vyschnul, znovu ožil.
Západ podceňuje skutečnost, že
Sovětský svaz - podobně jako všech
ny rozvojové země, ve svém exportu
disponuje převážně surovinami zdro
jů energie a přibližně 80 procent
příjmu deviz pochází z vývozu zemní
ho oleje a plynu. V tomto směru vy
pracovala americká universita v Georgetownu zajímavou a poučnou
dokumentární studii. Lze z ní vyčíst,
jak ruská produkce tohoto zemního
bohatství silně klesá. Studie rovněž
konstatuje, že v posledních dvou
létech snížila Moskva masivně u
všech členských států VARŠAVSKÉ
SMLOUVY dodávky zemního oleje.
Přesto na mezinárodních trzích je
nabídka ruského oleje podstatně
nižší, než by se dalo očekávat v
důsledku “šetrnosti” s touto surovi
nou uvnitř rudého impéria. Z jistých
sovětských kruhů se proslýchá, že
stávající podzemní jezera oleje rapid
ně vysychají a je tedy nutno hledat a
otevírat nové prameny. To se ovšem
děje za těžkých podmínek a s velký
mi komplikacemi v nasazení nové
čerpací techniky. Reservy v zemi
sice jsou, ale ve škrtící situaci ruské
ho hospodářství -nedosažitelné! No
vá náleziště se posunují soustavně
dále na Sever, do oblastí Sibiře, kde
přes bezohledné nasazení tisíců otro

ků, jsou pracovní podmínky tak
těžké, že jen s největšími těžkostmi
se lze dostat k novým pramenům.
Totéž platí i pro zemní plyn. Zde
budou nutné masivní finanční inves
tice, aby se mohla těžba rozšířit a
kryla potřebu vnitrostátní, potřebu
Varšavského bloku a ještě navíc ex
portu na Západ. S největší pravdě
podobností nebude sovětské hospo
dářství v současné době schopno udr
žet a financovat stávající těžbu, ne
tak ji ještě rozšířit. Přitom celý finan
ční efekt vývozu zemního oleje a
plynu na Západ - pohltí importy po
živatin, které v posledních létech
stoupají, “díky” desolátnímu ruské
mu zemědělství.
Mimo stoupající import poživatin
je rovnováha sovětského hospodář
ství narušena stále přibývajícími zatí
ženími v důsledku politického zápa
su v mezinárodním měřítku, což
representuje - sledováno podle spo
lehlivě vedené statistiky, 9 procent
ročního přírůstků výdajů. Prakticky
to znamená, že zatímco v r. 1971
vydali Sověti svým “spojencům” na
subversiva a infiltraci pouze 18
miliard US dolarů, obnáší tato suma
v r. 1980 již 41 miliard a v r. 1984
celých 56 miliard US dolarů.
Z tohoto sovětského ofensivního
konta požírá nejvíce Daleký Východ,
Jihovýchodní Asie, Afrika - podpora
boje proti Jižní Africe, v Karibské
oblasti stálá podpora Kuby, Nikara
guy a přes tyto dva satelity další středoamerické státy.
Uvedená data nezahrnují výdaje
pro válku v Afganistánu. Na základě
tendence vývoje hospodářské, poli
tické a vojenské situace není naděje,
že by tyto výdaje klesaly -. Sovětský
svaz musí stále více sahat hlouběji do
kapsy, aby udržel svoji prestiž “vel
kého přítele utlačovaných”.
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Jelikož Sověti nejsou schopni
sami tyto horentní výdaje utáhnout,
jsou nuceni k dalším nepopulárním
krokům ve věci VYKOŘISŤOVÁNI
SVÝCH EVROPSKÝCH KOLO
NII' CSSR, Východního Německa.
Maďarska, Bulharska a Rumunska
a to v takové míře, že i skalní partaj
ní funkcionáři těchto satelitů, začí
nají opatrně reptat a kritizovat.
To ovšem neušlo Gorbačovovým
špehům a informátorům a proto
nové vedení moskevského politbyra
vyhlásilo následující “bolestná” roz
hodnutí:
a) Omezit rapidně imperialistickou
politiku a nechat pácovat všech
ny naverbované rebely “ve vlastní
šťávě” - a nebo
b) ve vlastním táboře a v evropských
koloniích utáhnout ještě více opasky! To ovšem nedovolí stranic
ké propagandě hlásat trend stále
zlepšované vnitřní situace a život
ního standardu, jak se “dělo” až
doposud, ale nalít vlastnímu “li-,
du” čistého vína s nahlédnutím
do těžkostí, které starým konservativním vedením strany a vlády
byly totálně zastírány a zamlčová
nyGorbačov čistí aparát strany a
armády železným koštětem. Nepodaří-li se mu “oblbnout” Západ, aby
mu poskytl další kredity a zabrzdil
vývoj zbrojení (SDI), bude brzo
nucen drasticky omezit své zahranič
ní závazky, aby udržel krok ve
zbrojení s USA a NATO Jjak se to
vše odrazí v postoji jeho “spojenců”
a vazalů, lze zatím těžko odhadnout.
Ač sovětská nahajka a hrozba
vojenské intervence má jistě silný a
pádný vliv v rozhodování lokálních
diktátorů, diktátorků a kolaborantských vlád, není docela jisté, že se v
budoucnu budou tzv. socialistické
státy a lidové vlády tak “dobrovolně”
lepit na sovětskou rudou vějičku, jak
tomu bylo doposud.
Lze proto závěrem ironicky říci:
Zdráv “stůj”, soudruhu Gorbačove!

*

*
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Mezinárodni
platidlo
Gustav Husák se vrátil z návště
vy Vídně a hned ho soudruzi bom
bardovali všemožnými otázkami.
“Tož nám predsa povedz” ptá se
Bilak -” ako je tam v tom kapitalis
tickom Rakúsku?”
“Čo Ti budem tárat Vasil” odpo
vídá znuděně Gustáv - “za šilingy
tam dostaneš všetko, tak ako
u
nás!”

Skutky, nikoli
jen slova ....
Richard Hanzlík

Pokud jde o hru v šachy, větší
mistry v ní nad Rusy nenajdeš. Gorbačov je jeden z nich.
Žurnalisté, které snadno chytit
na vějičku, vidí v něm spíš krále filo
sofů než šéfa terorismu, jímž ve
skutečnosti je. Jaký tedy div, spouštíli pandurskou, příjde-li řeč na útok
Američanů na Libyi. Americká akce
byla podle něho “neofašistické bar
barství”, kdežto libyjský terorismus
pouhý projev zmařených obětí impe
rialismu.
A vidíte, přesto tento sovětský
velmistr orwelliánského dvojitého
myšlení nevyloučil letošní schůzku s
presidentem Reaganem, “bude-li
atmosféra tou pravou”, při čemž pod
pojmem “pravá atmosféra” je rozu
mět podvolení se ovšem všem sovět
ským podmínkám.
Ucházeje se o přízeň Západní
Evropy, osočil Gorbačov Spojené stá
ty, že schůzku ignorovaly, když
napadly Libyi. Prohlásil, že “pirát
ská akce presidenta Reagana nejenže
nepřihlédla k názoru světového pub
lika, ale nevzala v úvahu názor vět
šiny svých spojenců. Jeho pokus vra
zit klín mezi Ameriku a její přátele je
průhledný jako nylonky.
Absurdnost jeho postoje je zřej
má v nejednom, mimo jiné v jeho ochotě přes to přese všecko schůzku
uskutečnit. Takže jaképak copak,

uklidněte se, zdaleka není pevným
stanoviskem Ameriky vyveden z rov
nováhy.
Konec konců, čeho si je Gorbačev dobře vědom, že Sověti by zda
leka nebyli tak trpěliví jako Američa
né, kdyby měli čelit opakujícím se
teroristickým vraždám. A teroristé ti, co nejsou fundování KGB - to vě
dí neméně, důvod proč Rusové ne
umírají ve světě následkem zákeř

ných útoků jako všichni my ostatní.
Gorbačov musí vyprodukovat víc
něž pouhá gesta, aby se s odzbroje
ním doopravdy pohnulo, prohlásil v
těchto dnech Douglas Roche, kanad
ský ministr pro odzbrojení, konkrét
ním krokem k tomu by mohlo být
snížení počtu ozbrojených sil v Evro
pě a vyřešení ještě jiných otázek ne
jen otázky nukleárních zbraní, na
příklad chemického vedení války.

Ekonomické problémy
Nedávná studie “Východní Evropa: Ekonomické problémy” od Jean-Claude Renaulda, který je ředitelem ekonomického oddělení NATO poukazuje na
to, že v posledních létech je rozdíl v ekonomickém růstu mezi státy východní a
západní Evropy stále větší. Problém, s nímž se státy východní Evropy setkávají
jsou způsobeny - a to se zdá být společné všem státům východního bloku plánovaným hospodářstvím, který je výrazem jejich politického systému.
Pokud plánované hospodářství bude nezměnitelným dogmatem, ekonomické
reformy navrhované Gorbačovem budou neuskutečnitelné. Druhým hlavním
faktorem neúspěšného růstu je závislost, politická a ekonomická, na
Sovětském svazu. Polsko a Rumunsko vykazuje nejnižší růst, Bulharsko,
Československo a Maďarsko průměrný příjem. - Východní Německo
poměrně dobrý. Pokud se týká Československa, Renauld vidí příčinu v odporu
vedení ke změnám. U východního Německa zdůvodňuje úspěch růstu
schopností využít co nejlépe průmyslových tradic a vztahy k západnímu
Německu. Českoslovenští národní hospodáři mají schopnost určit sice příčiny
ekonomické stagnace, ale nejsou schopni či povolní vykročit na cestu ozdravě
ní problémů. Životní standart v ČSSR je poměrně dobrý, od roku 1980
se zhoršuje podstatně v Polsku a je stále neutěšený v Rumunsku. Nejzdravější
finanční posici má Sovětský svaz, který se nezdá, že by byl ochoten příliš
přispět některým zadluženým státům. Československo má po stránce finanční
příznivou posici, dle výše zmíněné úvahy.

Agrárníci rehabilitiyí svého vůdce

“Novina” dovršila svůj třicátý sedmý ročník. Byla a je vydávána těmi, kteří
cítili, že zákaz Čs. Republikánské (agrární) strany v roce 1945 byl
nespravedlivý a krutý. Ve svém posledním čísle přináší mimo jiné řeč Rudolfa
Berana před Národním soudem. V této řeči bývalý ministerský předseda
Ludolf Beran obhajuje více svou stranu než sebe. Při přelíčení u Národního
soudu bylo zřejmé, že Rudolf Beran je nevinen. Byl odsouzen politicky.
Osuský napsal, že je obětí politické msty, byla s ním odsouzena i strana, která
byla páteří politiky čtyřiceti let. Po komunistickém manévrování svých
partnerů z vlády v roce 1948 byl rozmeten a zničen rolnický lid. Stalo se tak i
zradou humanitních ideálů Masarykových, některými dAnokraty. Uvedené je
zkráceným obsahem úvodního článku “Noviny” od Martina Hrabíka,
předsedy Republikánské agrární strany v exilu. Bohatý a poučný obsah je
rozhodně přínosem pro knihovnu každého z nás.
Rudolf Beran prošel za války dvanácti německými kriminály. Byl zatčen
14, května 1945 a po dvacetiměsíční samovazbě odsouzen na 20 let. 28. února
1954 zemřel ve vězeňské nemocnici v Leopoldově. Ti, kdo s ním seděli,
vyzdvihují jeho čestnost a přímý charakter.
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MÍRA SE DOVRŠUJE
JOŽKA STANĚK, HOLANDSKO
Časopis “Severské Listy’’ (č. 2-86) vycházející ve
Švédsku, přinášejí následující zprávu: “Londýnské Listy
přinesly zprávu, že Německa Spolková Republika začala
odebírat západoněmecké občanství těm čs. uprchlíkům,
kteří si dodatečně nechali vystavit československý vystěhovalecký pas. Tito lidé mají velkou vinu na změněném
přístupu západních zemí k novým žadatelům o politický
asyl. V části krajanského tisku a některých organizacích
sílí tendence, aby krajanské organizace tlačily na vlády
svých zemí, aby vůči těmto lidem stejným způsobem za
kročily.”
Této iniciativě lze pouze zatleskat!
Kdo na “úpravě vztahů” vydělává - finančně i politic
ky -je jen a jen režim v Československu. Ten, kdo na my
šlenku “úpravy” přišel, dostal jistě řád z rukou pana
místodržícího Husáka. Ještě nic tak exil nerozdělilo jako
tento počin.
Chtěl bych zdůraznit, že má slova jsou mířena proti
těm, kteří sem přišli jako političtí uprchlici, zde vypravo
vali na policii hrůzostrašné pohádky o svém pronásledo
vání a politické antikomunistické angažovanosti - a teď s
prosíkem, sice vnitřně zahanbeni, ale přece jen jdou na
čsl. ambasády, aby tam zodpověděli dlouhou řádu otá
zek, které mohou mít záporný dopad na spoluobčany zde
i v bývalém domově. Jejich jednání je hluboce odsouzení
hodné!
Citové, ne vždy upřímné výlevy a la “já tam mám ne
mocného strejčka” jsou šedou kulisou, za kterou se scho
vává svědomí toho, kdo tento krok podnikl. Nejsme jistě
daleko od pravdy, odhadneme-li, že 95 procent těch,
kteří se jezdí do rodné vlasti ukázat, mělo naprosto jiné
důvody nežli svému okolí prezentují. Vezměme si případ
(naprosto skutečný), kdy matka jednoho z těch, kdo ví
proč jsou zde, nedostala 11 let (až do své smrti) povolení
smět se sem přijet podívat na své vnuky a pravnuky, ale v
době, kdy tisk doma ve všech tóninách licoměrně útočil
na city těch, kteří zůstali doma a měli své rodinné příslu
šníky na Západě, napsala: “Ne, abys sem přijel, oni tu
stejně na tebe čekají!” Čili je věci politického emigranta,
aby své rodinné příslušníky přesvědčil o tom, že jeho
rozhodnutí odejít bylo a je správné!
Je zajímavé sledovat jakých zbraní používá česko
slovenská propaganda vůči nerozhodným kolísajícím
emigrantům. V Holandsku na př. založili “Spolek holandsko-československého přátelství” a na různých set
káních, která jsou organizována pracovníky ambasády
dostanou účastníci kromě “dobrých” rad (“Nestýkejte se
s politickými uprchlíky”, “Nečtěte exilové noviny”, “Ne
kupujte exilové knihy”) též duševní stravu v podobě rů
žově lakovaných propagačních materiálů a i originální
pražský řízek s bramborovým salátem a plzeňský Pra
zdroj .
Pražská propagační mašinérie jede na plné obrátky:
“Upravte si poměr a požádejte si o důchod!" Samozřej
mě: jen ten, kdo má upravený poměr může očekávat, že

mu buae čsl. důchodový systém sypat dolary, marky,
guldeny nebo franky. Věříte tomu? Prosím - proti gustu
žádný dišputát, jak stojí v “Babičce”. Že již někdo do
stává penzi z Československa v “tvrdé” valutě? No ... Že
v korunách? Pak mu to za to ponížení s “úpravou” jistě
stojí: za Kčs 100,00 dostane - pokud dostane - v Holand
sku Kčs 7,00, t.j. 5 západoněmeckých marek, nebo 3
švýcarské franky, nebo 2 US-dolary. K “úpravě” tedy
důvod nad důvody.
Je potěšitelné, že vlády západních států se (pomalu,
velmi pomalu) brání proti těmto upravencům. V Ho
landsku budou v případě očekávaného konfliktu
internováni (jak znám Holanďany, jistě v přepychovém
hotelu...!), v Západním Německu chtějí odebírat pasy
těm, kdo mají i čsl. pas a ve Švýcarsku je otázka dvojího
občanství (a udělování pobytu čsl. uprchlíkům) na pro
gramu vlády. Bylo by velmi zapotřebí, kdyby se exilový
tisk sjednotil v této otázce a zkoordinoval velkou, trvají
cí akci proti upravencům a uvědomil o tom oficiálně
vládu země, ve které tisk vychází. Tito lidé stejně jejich
noviny neodebírají.
Spolehlivá politická budoucnost naší rodné vlasti by
si takovouto akci plně zasluhovala!
Tento dopis došel po uzávěrce, ale pro jeho závažnost
jej přednostně zveřejňujeme.
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Z DOŠLÉ POŠTY

šenosti a musí vědět, co je a není dobré. Jestliže zodpo
vědně nerozlišují, běda jim. Žádný už v budoucnu neoči
stí jejich jména jak se stává někdy některým politikům,
protože muklovské zájmy vymřou s mukly, nebude násle
dovníků, neboť dnešní mukli nejsou mukli našeho raže
ní. Jsme jim k smíchu, neměli jsme Chartu, neměli jsme
Samizdat a neměli jsme oficiální podporu k “deserci”
přes hranice. A nejsme odměňováni - ani starou natož
novou vlastí! Jsou to chudí duchem a jest jim závidět,
neboť mají zaručeno království nebeské. My se o ně
musíme perně usilovat.
Kruci tyrgl, to se mi ulevilo. Nemám tady komu bych
se vypovídal ze smutku nad rozkolem a ze zlosti nad
vinníky, tak jsem využil první příležitosti zařvat do éteru
i svoje NE! A budu ho opakovat vždycky, když rozpoz
nám, že se děje něco nekalého, neslušného, nedobrého,
nějaká “bejkárna” že se šíří, která ale nemá nic společ
ného s bejkem-hrubejkem.
Nezlobte se, že jsem si vás vyvolil za oběť, někam
jsem ale ten nářek nad duševním smetím zdánlivě inteli
gentních lidí musel odreagovat.
Moc pozdravujú všechny ze Sdružení. Rukystisk a
pozdrav.
Josef Herman, Kalifornie

Milí bratři a sestry:
Už bych si býval začal sypat řežavé uhlí na hlavu pro
muklovskou příslušnost, když v tom, zčistajasna, přišel
blesk z modrého nebe. Před chviličkou došel “MUKL” s
článkem “Na ukončenou”. Kromě toho, že s vámi ouplně souhlasím, tedy s jeho obsahem, zuřivě vítám
ukončení polemik, názorových výměn a vůbec špinění se
záležitostí, zasluhující jen a jen odsouzení. Vzhledem k
prostředí, ve kterém žijeme, jsem jistě nebyl sám, komu
bylo stydno z postupu, ke kterému došlo. Bylo mi líto
pozměněných charakterů a bolelo mě, že jsem pořádně
neveděl, proč vlastně k rozkolu došlo. Teprve v tomto
čísle se dočítám od B. Synkové a ujasňuji si podstatu vě
ci.
Nyní, když vím, co je skutečnou příčinou, třesu vám
všem co proti tomu jdete, pravicí. Vidím totiž situaci
úplně stejně, jako když jsme chodili vědomě do kriminá
lu, nebo když jsme vědomě do kriminálů nechodili. Je a
byla to otázka svědomí a osobní cti, jejíž podstata se
nemění časem, okolnostmi či osobními potřebami a chtí
či, ješitností a vidinou zisků. A zase vystupuje do popředí
viditelně otázka slušnosti, jak žádat o to, co považuji za
správné a jak se brát o dobro - i když to správné a dobré
není. Vzpomínám tak často na poslední rozhovor s dr.
Růženkou Vackovou, když při nějaké příležitosti říkala:
“Víš, nám hrozně chybí noblesa. Říci se dá všechno a
udělat také, ale vždycky záleží na tom jak, jestliže dobré
má být prosazeno.” Dodávám, že daleko nutnější je kul
tivovaný projev jednotlivce i celku tam, kde se nota bene
ví, že se beru o něco méně, než je sto procent.
Ti co rozkolem mukovské hnutí rozpoltili, museli vě
dět předem, že jdou do boje za nepravdu, neb spojeni s
jistými nezaručenými “bývalými vězni” aspoň měli vědět,
na čem s nimi jsou a kam mohou zajít - a nikdy nikam
jinam, taky “na věčné časy”.
Nejtragičtější na celé věci ovšem zůstává, že
tolerance, či jak tomu říkali ve spolupráci s Radou
“pacifikaci” se rozrůstá, stále větší díl exilu si upravuje
poměr a ti všichni vždycky půjdou proti zásadovým,
nesmiřitelným odpůrcům pokrytectví a falše, osobního
prospěchu a šplhání po ohebných hřbetech menšiny. Jim
totiž nezáleží na tom jako všem nepoddajným - umřít
jednou ve cti, s nenarušenou páteří. Jsou to ti, kteří se
neohlížejí na nic a nehledají štěstí tam, kde o nich nikdo
neřekne: “Byl to dobrej kluk. Je ho škoda. Takových lidí
se moc nerodí.”
Na pazoury a bomzáky se ani v kriminále otevřeně
neplivalo, třebaže toho zasluhovali. Kdo stáli morálně
nad nimi, sešli o kousek níž a snažili se vysvětlením, ale
hlavně příkladem a poukazem na dobré / praktickém
životě ukázat jim, kam vede cesta, na kterou se dali. V
exiluje situace ovšem jiná, poněvadž shovívavost by byla
jen podhoubím dalšímu zlu. Jsou to dospělí lidé, se zku

Celosvětové setkání
bývalých Československých politických vězňů v exilu
koná se od 3. do 6. července 1986 ve Švýcarsku
u příležitosti Sokolského sletu v Curychu.
Čtvrtek, 3. července 1986: Příjezd všech zahraničních
účastníků. Ubytování v hotelu “Blumenstein” ve Frauenfeldu. (Přímé vlakové spojení z letiště. Hotel proti nád
raží.) - Společná večeře ve Frauenfeldu s rodinnými pří
slušníky. - Přátelský večírek s Českou hudbou.

Pátek, 4. července 1986: Celodenní autokarový výlet po
Švýcarsku. Prohlídka Luzernu. - Společný oběd v Morschahu v restauraci pana Bendy. (Česká kuchyně, Plzeň,
Budvar.)
Sobota, 5. července 1986: Slavnostní schůze všech vězňů
za účasti pozvaných hostů z řad Sokola, CSU, ČSVU,
Svazu spolků a dalších exilových organisací, tisku a pod.
- Pracovní schůze výboru Sdružení. - Prohlídka Curychu,
okružní jízda autokarem. - Možnost účasti na Sletové
akademii v Curychu.
Neděle, 6. července 1986: Individuelní program. Návště
va přátel a pod. - Účast na hlavním sletovém vystoupení
Sokola v Curychu. - Účast na sletové veselici Sokola v
Curychu.
Pondělí, 7. července 1986: Návrat domů.
Švýcarské Sdružení zve všechny sestry a bratry, tedy
nejen členy Sdružení z celého světa k účasti na tomto set
kání.
I
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SDRUŽENÍ 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

ASSOCIATION F.C.P.P.I.E.
P.O. Box 246, Station “V”,
Toronto, Ontario, Canada
M6R 3A5

(Vyplň hůlkovým písmem!^

DOTAZNÍK

Jméno

Číslo domu

Přymení

Ulice

Apartment

□

1
Stát, Provincie

Místo

1
Směrovací číslo

Zem

(Area Code)

TELEFON:
Člen Sdružení:

Kanadského

Švýcarského

Čtenář “Mukla”

1) Prvotním úkolem Sdružení bývalých čsl. politických vězňů má být
činnost, jež by usilovala o znovunastolení demokracie v Československu
C pomoc bemocným či sociálně slabým členům
2) Posláním “Mukla” ná být
□ posílení ideových cílů exilu, zejména cílů bývalých spoluvězňů
poskytování informací organizačního rázu a vzpomínek na léta prožitá ve vězení
obojí jak uvedeno shora
3) Iniciativa švýcarského a kanadského Sdružení vedená k ustavení České světové unie
povážili pro ozdravení exilových poměrů za
prospěšnou
□ nutnou
_ nežádoucí

4) Veřejné pranýřování politiky riemorúh.‘ho konám^v-^Muklu” považuji za
□ špatné
□ nesprávné
, /
J'Z' dobré
/71^

5) Moje komentáře a návrhy k obsahové a grafické úpravě “Mukla” jsou:

Datum:

Podpis

USA, Libye a ....
V měsíci dubnu USA konečně přikročily k akci proti centru mezinárodní
ho terorismu Libyi, aby zabezpečily světovou civilisaci. Velkým překvapením k
tomuto činu byl postoj dosud demokratických států západní Evropy - Francie,
Itálie, Španělska a Západního Německa. Zdá se, jako by tyto státy již zapom
něly, že je USA “vytáhly” z bláta a katastrofy ve dvou světových válkách.
Ve Velké Britanii se akce Spojených států nesetkaly s očekávaným všeobec
ným souhlasem. Je skutečné protiamerické smyšlení v důsledku liberálně levi
cové propagandy tak silné a neboje to nacionálni závist? Všeobecné mínění v
těchto zemích je, že akce Spojených států byla neopodstatněná.
Vydavatel londýnského Sunday Telegraph-u Peregrine Wosthome píše, že
nevysvětlitelný fenomén po Reaganově nájezdu na Lybyi způsobil zejména ve
Velké Britanii určitý stupeň smíšeného pocitu rozladění, pohoršení a žárlivos
ti. Z toho vyplývající hloupé a nerozumné tvrzení, že presidentova akce byla
zbytečná.
Worsthorne dále říká, že kdyby na lybijská sila útočila Royal Navy a brit
ská letadla místo šesté americké flotily, tak by obrovská většina Angličanů
řvala nadšením jako tenkrát, když z Plymouth vyplouvala britská flotila, aby
roztřílela argentinského generála Galtieriho.
Mnoho dalších důvodů však hraje podstatnou roli v západoevropském vá
hání, když tyto státy byly opožděně postaveny tváří v tvář americké formální
žádosti o pomoc proti “vzteklému Khadafy-mu.” Staré levicové myšlenky stále
pumpované do západoevropského výchovného systému armádou profesorů
skoro na všech západních universitách usměrňují myšlení velké většiny v tom,
že SSSR, který odsoudil americkou akci v libijských vodách, je hlavním čini
telem míru.
Takto nebezpečný stupeň pacifistického nesouhlasu se skutečností nemůže
být tolerován nikde jinde, než v uzavřeném malém kruhu západoevropských
demokracií.
Hlavní příčina západoevropského selhání v úpřimné srdečné podpoře vo
jenské strategie USA, jejich jediného, zatím neporazitelného spojence, koření
ze zastaralé myšlenky (úcty) jejich politiků, kteří neúprosně lpějí na státní su
verenitě.
Je skoro neuvěřitelné, že v čase ve kterém žijeme a který je ve varu příprav
radikálních politických změn v budoucnu, většina západoevropských politiků
dělá stále obstrukce k neodvratitelnému vytvoření Spojených států Západoev
ropských. Pod povrchem tohoto na pohled pěkného patriotismu však leží
vědomí nebo podvědomí strachu ztráty tučných politických posic, o tučné
příjmy tekoucí z posic ve 12ti armádách místo jedné, tučné příjmy z posic ve
12ti ministerstvech zahraničních záležitostí místo jednoho, 12ti ministerstvech
dopravy místo jednoho a tak dále k těm desítkám dalších.
Moderní metody eliminovaly jazykové problémy. Vědecký, průmyslový a
zemědělský vývoj velmi rychle eliminuje rozdíly v kultuře a charakteru
jednotlivých národů. Postavením tunelu pod kanálem La Manche absolutně
zesměšní argumenty, které separovaly Britanii a Francii od britské ztráty
Calais v roce 1558.
Jakmile se jednou Západní Evropa skutečně sjednotí, západoevropské stá
ty dnes tvořící hospodářskou unií, budou schopny během 10ti roků se vyrovnat
vojensky, průmyslově i zemědělsky dnes oběma mocným - USA a SSSR.
Pokud Spojené státy Americké a Spojené státy Západoevropské budou potom
v upřímném a pevném spojenectví, pak “Spojené státy sovětského Ruska” bu
dou muset zakolísat a upustit od svého ubohého plánu - globální komunistic
ké vlády se sídlem v Moskvě.
-Steiner-
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Romantický hrad Kokořín uprostřed
severočeských lesů.
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