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Požehnané Vánoce

mnoho radosti, pohody a osobních úspěchů
do roku 1989

přeje všem svým členům a příznivcům

Světové sdružení
býv. čs. politických vězňů
v exilu

Vánoce
Jaroslav Vrchlický
Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká;
dnes všechny struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.
Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledně křišťály,
rampouchy se střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly.

Zem jak by liliemi vzkvetla,
kam sníh paď, tam se zachytil;
Bůh úsměv v tvářích, v oknech světla,
a v nebi hvězdy rozsvítil.
A staré písně v duši znějí,
a s nimi jdou sny jesliček,
kol hlavy mé, jak ve závěji
hlas tratících se rolniček.

Můj duch zas tone v blaha moři,
vzdech srdcem táhne hluboce.
a zvony znějí, světla hoří Ó Vánoce! Ó Vánoce!
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Oslava 70. výročí vzniku republiky v Curychu
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Je to již počtvrté, kdy Sdružení býv. politických vězňů bylo pořadatelem těchto
oslav. Letošní matiné se uskutečni lov neděli, 23. října 1988. Muselo být přemís | Postbox 28
těno ztechnických důvodů ztradiční auly gymnasia Rámibúhl. Volba padla na
i CH-8804Au/ZH
větší, moderní koncertní sál hotelu Spirgarten. Přednost této volby spočívala
mimo jiné také v tom, že bylo možno rezervovat restaurační místnost přímo v
budově, kde stovka krajanů mohla pak poobědvat, posedět a popovídat si v
přátelském prostředí.
Vzdor různým protivenstvím, hlavně se strany krajanského měsíčníku Zpravo
Do tohoto čísla
daj, který - ač jindy vycházívá v první polovině měsíce - došel tentokráte i s
přispěli:
oznámením podniku s křížkem po funuse, přišlo vzpomenout založení státu na
Dr. F. Schwarzenberg
600 krajanů. Zásluha o to patří především <curyšské muklovské bojůvce> na
(Vídeň)
čele s br. Bímem, která rozeslala pozvánky na třináctset adres.
Evžen Hoffmann
Hosté byli přivítáni předsedou pořádajícího Sdružení br. inž. Vlád. Křepelkou,
(Curych)
který závěrem upozornil na chystaný krajanský zájezd do Francie po bojištích
obou válek, kde bojovali i Čechoslováci.
Stanislav Koutek
V kulturní části jsme byli svědky dobrých, až znamenitých vystoupení, z nichž
(Winterthur)
největší potlesk sklidilo melodramatické pásmo Seifertových básni o Praze,
sestavené a recitované spisovatelkou Blankou Kubešovou, za klavírního
Božena Jindrů
doprovodu dr. Branné. Škoda, že selhal projektor a nemohli jsme tudíž přitom
(Československo)
shlédnout sérii romantických záběrů Prahy.
Zdeněk Šedivý
Stejný úspěch mělo i profesionální duo houslového virtuosa Jana Tomeše a
(Mnichov)
švýcarské koncertní klaviristky Christiny Meyerbauerové, kteří přednesli bra
vurně Smetanovu skladbu <Z domoviny>.
Vladimír Křepelka
Pak vystoupil taneční soubor Foklor 75, který se propracovává na těleso profe
(Basilej)
sionální úrovně.
Karel Kukal
Velmi působivě vyzněl přednes Milana Moravce. Vybral si Marešovu aktualizo
(Curych)
vanou parafrázi Vergilových Bukolik.
Dále jsme vyslechli 1. a 2. Slovanský tanec na klavír pro 4 ruce v podání inž. ŠilZdeněk Slavík
hánka a Šárky Černochové. Šárku jsme znali jako zpěvačku; přesedlala nyni na
(Kanada)
klavír. Následovala Koťata, sestávající ze dvou děvčátek-zpěvaček, které
Josef Herman
doprovází klouček na harmoniku a sedmiletá holčička na půlové housličky.
(Kanada)
Vystupuji v národních krojích, s náramnou kuráží a elánem.
Na prkna vkročil také Vladimír Škutina a seznámil publikum s chystaným pro
a ostatní členové
jektem učebnice dějepisu. Mládež totiž klade otázky a mnohý rodič si neví
redakční rady
s odpovědí rady, protože mu ve škole byly předkládány jen zpotvořené dějiny
třídních bojů. Iniciativu lze jen vitat, jsou tu již i mecenáši. Než věc přijde na trh,
může mládež leccos najit ve Vlastivědě, kterou vydal dr. Ivo Poláček ve I
Skautské edici SKAUTED. Její cena je SFr. 6.-.
(Pokračováni na str. 4) ' PROSINEC 1988
3

z exilu
Slavnostní projev pronesl ředitel Svobodné Evropy
Zdeněk Šedivý (jeho projev uvádíme niže).
Není ani hřímajícím ani pathetickým řečníkem,
zato obsah projevu byl velmi hutný. Zdeněk
Šedivý má k dispozici daleko větší množství infor
maci z domova než běžný smrtelník. A dovede je
velice dobře analyzovat a vyvodit z nich důsledky.
Zastavil se u podstatných milníků 7Oleté historie
státu, ale především rozebral situaci současnou.

Zabýval se též podrobněji požadavky, které vznesla
k 28. říjnu ve vlasti novězaložená Demokratická ini
ciativa a za exil se s nimi plně ztotožnil.
Uváděni programu připadlo na autora tohoto refe
rátu. Ve foyeru nabízeli skauti své časopisy, Arbeiterbuchhandlung knihy s čs. tématikou v němčině a
krajan Cimburek, který má své knihkupectví přes
ulici, zase v češtině. Spolky zde také oznámily své
nejbližší podniky.
K. Kukal

K československým sedmdesátinám
Zdeněk Šedivý, ředitel čs. vysílání rozhlasu Svobodná Evropa, Mnichov
Českoslovenká federálni vláda pod tlakem veřejnosti a po 40 letech rozhodla, že obnoví opět 28. říjen jako státní
svátek. V rámci glasnosti se tedy soudruzi rozhodli přiznat, že existuje Českoslovenká republika a že 28. říjen nebyl
vždy jen dnem znárodněni klíčového průmyslu. Ovšem československá federální vláda nemá s 28. říjnem nic spo
lečného. Nijak, ani v nejmenším se o něj nezasloužila. 28. říjen 1918 byl triumf dlouholetého národního zápasu a
výsledek bojů našich legii. Byl to triumf odhodlání a boje.
Tento den se schází téměř stejná skupina lidi, kteři jako by byli těmi posledními, jimž ještě stále záleží na osudu
našich národů. Jsme opravdu těmi posledními? Náš, třetí exil, je neporovnatelně větši a rozsáhlejší, než ony dva
předcházející dohromady. Avšak lhostejnost a často apatie neni jen charakteristická pro mnohé situace doma. Totéž
piati o mnoha exulantech a emigrantech. Od únorového puče v roce 1948 narodily se a doma také vyrostly nové
generace, pro které stát byl nástroj útlaku, byl to nepřítel, který ničil rodinný život a existence tak mnohých. Pro pří
slušníky těchto generaci byl 28. říjen maximálně dnem znárodněni československého klíčového průmyslu. Byl to
tedy pojem nejasný. Nakomandovaná oslava, která si nezasloužila žádné zvláštně pozornosti. Od únorového puče
1948 28. řijen, jako den československé nezávislosti, prakticky neexistoval.
Národy Československa za oněch 40 let prošly vývojem, který se často vymyká všem možným představám a
chápáni. Rodiny i jedinci byli vystaveni utrpěni, které přesahovalo jakékoliv meze. Koncentráky, věznice, mučirny,
popravy nevinných lidi, po několika letech opět rehabilitovaných, to byl denní úděl těch, kteři žli v socialismu, repre
sentovaném Komunistickou stranou. Po skončeni druhé světové války mnozi lidé věřili, že socialismus by mohl být
jakýmsi všelékem na hospodářské neduhy, jimiž svět trpěl v 30. letech i později. Někteří odvážlivci, kteři dokazovali,
že socialismus hlásaný komunistickou stranou, povede k diktatuře, že bude předpolím zkázy pro národy a jejich
politickou opozici, byli označováni za fašisty. Tehdy to byla velká móda, která se udržela v některých kruzích a mezi
některými lidmi do dnešního dne. Komunisté ještě dnes, když vyčerpají argumenty dialektiky, s velkou oblibou
označuji politické odpůrce za fašisty. Po válce to byl neodmyslitelný dodatek k argumment m politických stran, které
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v tehdejším Československu zapomínaly na svoje poslání, zaručené ústavou: být totiž státotvornými organizacemi.
Snad bychom mohli na jejich obranu řici,žetzv. Košická vláda, která se vrátila v květnu 1945 do Prahy, pramálo dbala
na ústavnost a ústavu Československé republiky vůbec. Byla to vláda z Košic, ale utvořená již v Moskvě. Vládním
diktátem z Košic stalo se Československo poskokem bolševické říše s hlavním městem Moskvou. Košická vláda při
jela, aby nastolila tmářstvi komunistické strany, do něhož za necelá tři léta uvrhla naše národy. A důvěru, v tuto vládu
kladenou, složila tak do rukou státní bezpečnosti. Řekněme dnes po pravdě a při oslavě 28. řijna, že sovětský nátlak
nebyl tehdy rozhodujícím činitelem, který umožnil komunistické straně nastolit v únoru 1948 diktaturu proletariátu
v neokupované zemi.

Národ, který se rozhodne pro boj, může zvítězit nebo být poražen. V případě, že se bránil a zápasil o svoji exi
stenci i když prohrál, zůstala mu národní integrita, sebevědomí, cesta hrdost, a to jsou, jak jsme se přesvědčili, velké
hodnoty. V opačném případě je nebezpečí, že si totiž osvojí filozofii prežitia kolaborace. Pro co jsme se rozhodli my v
oněch sedmi dekádách od prvého 28. řijna 1918, neni zapotřebí vykládat. Bylo to mnichovanstvi a kapitulanstvi.
Počátek této katastrofy je v oněch tragických dnech Mnichova a ústupu od hranic, kdy jsme rozhodně odkazu 28.
řijna věrni nezůstali. Nezůstal mu věren ani dr. Edvard Beneš, když v prosinci 1943 podepsal sovětskočeskoslovenskou smlouvu, kterou zpečetil osud československé demokracie na dlouhá léta a z Československa
udělal sovětského vazala. Únorový puč v roce 1948 byl již jen vyvrcholením události, které se daly do pohybu o pět
let dříve. K letošní oslavě 28. řijna dochází v době, kdy je zapotřebí se rozhodnout a říci si konečně, kde vlastně
stojíme. Máme-li přispět k zápasu proti komunismu a k osvobozeni našich národů, pak se musíme dostat z područí
promarxistických monologů, vedených na stránkách různých tiskovin, které jdou v balicích do Československa a
kupodivu vždycky dojdou. Jasně formulovat program jejednou z nezbytných zásad a předpokladů našeho zápasu
za oslavy 28. řijna jako dne nezávislosti československého lidu v osvobozeném státě. Často se zamýšlíme nad
lethargií, která zavládla v Československu. Co jiného však máji lidé doma po tolika letech a po svých zkušenostech
dělat ? Jen si připomeňme, když jsme jako národ opustili pevnosti a vydali svoji existenci bez výstřelu do rukou nepří
tele? Kapitulovali jsme. Stejně bez výstřelu jsme vydali samostatnost státu v únoru 1948. Od té doby národy prošly
kalvárii koncentráků, kriminálů a likvidačních středisek. Z této rakoviny likvidace třídního nepřítele se vylíhnul reformismusv roce 1968 a sním přicházelo Pražské jaro. Byl to záblesk naděje, jehož jas záři dosud v očich těch, kteří byli
oslněni několika dny svobody, zatímco rachot tanků bratrského Sovětského svazu dosud nezanikl. Národ se po
těchto zkušenostech stáhl do vnitřního exilu. Do ulity svoji rodiny a svých nejosobnějšich zájmů a uchýlil sek mlčeni.
Byla to jediná, i když nebezpečná cesta. Tem, kteŕi znormalizovali situaci, se naše národy obrátily zády a daly jim
jasně najevo, že neni argumentu, že neni slov ani slibů, na které by slyšely a jimiž by se nechaly znovu přesvědčit. Ti,
kteří dnes přicházejí a slovy medovými liči činy Gorbačova a vývoj v Sovětském svazu, jen dokazuji, že nepochopili,
že si mylně vykládají omezeni, která si národy Československa uložily. V roce 1938 za vedeni Hitlera hrozily invazi do
Československa stejné státy, které již roce 1968 za vedeni Sovětského svazu a soudruha Brežněva skutečně pro
vedly. V roce 1938 se nebojovalo. Vše se svedlo na zradu západních mocnosti, nikoliv Sovětského svazu, který hnul
prstem teprve tehdy, když podepisoval smlouvu o neútočení s mimstremzahraničnich věci nacistického Německa,
Ribentropem. V roce 1948 se také nebojovalo. Sokolici se neslétli. Flinty dostaly tedy závodní milice. Tentokráte se
všechno svedlo na prezidenta Beneše. V roce 1968 už vůbec nikoho ani nenapadlo bojovat, jen Dubček se rozplakal
nad zradou soudruhů a Praha za krátkou dobu poté vítala za velkého jásotu ty, kteři se vraceli z Moskvy, kdepodepsali ortel normalizace nad našimi národy. 28. říjen se neslavil. Nikoho to nepřekvapilo, dělo se tak přece již dvacet let
od komunistického puče a pokračovalo se v tom dalších dvacet let za komunistů. Letos to bude snad poprvé po 40-ti
létech existence komunismu. Je to opravdu něco nového v dialektickém myšleni, je to nějaký ústupek? Rozhodně
neni. Komunismus, je-li v defensivě, dovolává se vždy národního cítěni svých poddaných.
Vzpomeňme si jen na velkou vlasteneckou válku. Ati, kteři ji vyhráli a dobyli Berlína, strávili řadu let v koncen
trácích na Sibiři. Mlčeni a zdánlivá lhostejnost, to je ovšem také výsledek dialektiky, vzájemného zaujetí pozic, z
nichž národ nepotřebuje ustoupit a za něž nepotřebuje bojovat. Je to ovšem také výsledek postoje lidu vů či třídní
ideologii. A v této třidni ideologii jetemnýzdroj tragédie nás, našich národů a koneckonců itěch, kteři ji šiři. Mluvime-li dnes o oslavě 28. řijna, o Československu, musíme konstatovat, že snad nikdy tak nadaný národ, který měl k
dispozici nerostné bohatství (stačí se zmínit jen o rozsáhlých ložiskách uranové rudy) dosáhl za posledních 40 let tak
málo s tak velkými oběťmi jednotlivce. Zdá se, že na východ od Aše se vývoj zastavil. Nikoho již nepředstihujeme,
zůstali jsme 20 a více let za západními státy. S nikým také nesoutěžime. Jeto výsledek ideologie balistických střel
s atomovými hlavicemi, která mluví o revoluci a šiři ekonomickou katastrofu. Jako národ nemůžeme být svobodni,
nemůžeme se osvobodit, připustime-li, abychom byli ovládáni falši, aroganci a desinformacemi, jejichž cílem je
zardousit i jakýkoliv možný odpor. Ideologie, na niž je založen sytém Gulagu, se vyznačuje arogantním sebevě
domím, podle něhož jen tato ideologie odhalila pravdu a pochopila historické souvislosti a výrobní vztahy. Komu
nisté nikdy nepochybovali o tom, že exekuce svobody a lidskost byla pro ně historickou nutností, založenou na cen
trálním principu likvidace třídního nepřítele.
Žijeme tedy v době, kdy, jak jsou mnozí přesvědčeni, dochází na široké frontě k pokusů m o překonáni praktiko
vané formy sovětského socialismu, která se v denním životě projevuje jako hrubý teror, jež provádí komunistická
strana, jako předvoj proletariátu, jehož jménem vládne. Jen naivkové se mohou domnívat, žejakýkoliv reformismus
by mohl dát socialismu konečně jeho podobu a učinit z něho nástroj příštího vývoje. Zatím neni na světě jediný socia
listický systém, který by byl schopen funkce. Není takový příklad. Reálný socialismus, který ovládá střední a
východní Evropu, je možno udržet jen za pomoci nepřehledného množství bodáků. Přesto však dialektika reformismu nabyla u některých lidí sily skupinové hypnosy. Ohloupilaje natolik, že nejsou schopni myslet v jiných
intencích než v těch, které jim byly naprogramovány, nebo které si sami vsugerovali. Nejsou schopni zbavit se reáI5

socialistické vú le. Nemají odvahu k svobodě, vidi lež, ale nejsou schopni poznat pravdu. Budovali tak zvaný socia
lismus a neuvědomili si, že buduji berlínskou zed, která bude stát v jejich cestě k demokracii. Ovládáni ve svém vyjadřovánitotalitnim jazykem,zaminovali předpolí před berlínskou zdi zakódovanými pojmy aabsencíjasných formu
laci. Odřízli se, izolovali se od světa na druhé straně zdi. Stali se zajatci vlastního systému. Neexistuje nyni ideolo
gická pesticida, která by byla schopna zabránit zhoubě, jež se šiří na združstevněných lánech prázdných slibů a lži.
Postup komunistické strany vůči všem bez výjimky, nikoliv jen proti třídnímu nepříteli, vyvolal strach, který měl
za následek všeobecnou kolaboraci, jež zachvátila a ovládla všechny vrstvy národa, včetně všech členů komuni
stické strany. Kolaborace jednotlivců, skupin i pracujících jako celku vytvořila třídu kolaborantů, která jako kolektiv
je ovládána z jednoho politického ústředí a zbavena schopnosti politické akce. Sami reformisté, kteří vyšli z komuni
stických řad, svoji akci nemohli nikdy domyslet. Nedokázali se projevit jako státotvorná politická sila. Proč? Protože
komunisté a komunismus nebylí nikdy schopni po odstraněni svobodného tržního hospodářství nastolit svůj
vlastni fungující systém. Nikdy. Neni výjimky. Komunistická plánovaná, zcentralizovaná a zbyrokratizovaná ekono
mika nemůže působit jako motor vývoje a inovace. Důvod této neschopnosti je v dogmatice rozhodováni. Pro
Sovětský svaz jsou za těchto okolnosti Spojené státy s jejich komunikacemi, technologichými možnosti, hospo
dářstvím, bohatstvím a průmyslovým potenciálem silou, pro kterou kroměnadávek okapitalismu a buržoazii, nemá
dialektické vysvětleni. Spojené státy jsou pro sovětský komunismus po všech stránkách sila, která se vymyký
jakýmkoliv dialetickým poučkám.
Imperialistický systém Sovětského svazu spočívá totiž na velkoruskýcn nacibnálnich zájmech, které vylučuji ve
své podstatě pluralismus a jakékoliv jiné formy, které by se k pluralismu přiblížily. Tento imperialistický systém sle
duje od dnů říjnové revoluce co největší, možno říci globální rozšířeni svého vlivu a moci. Byli jsme proto svědky glo
bálni vojenské expanse Sovětského svazu, která však postrádala nadřazenosti politické a sociálni. A tento nedosta
tek, který neni možno vyčíslit, je zdrojem nejen starosti, ale také strachu kremelských vůdců. Nynější krize, kterou
prochází Sovětský svaz s ostatními komunistickými státy, byla zčásti způsobena nákladným exportem revoluce na
straně jedné a postupným rozkladem vnitřních struktur na straně druhé. Rozsah této krize nuti Gorbačova a ostatní
činitele v Kremlu, aby alespoň na čas opustili svůj cil globální ovládnutí světa pomoci rozkladu a ničení, a hledali v
mezinárodních otázkách cesty zdánlivé spolupráce. Nenechme se však mýlit, centralismus přes všechny nynější
jevy současné politiky Sovětského svazu vůči ostatnímu světu je alfou a omegou sovětského imperialistického
systému, jeho existence i moci. Centralismusje nezbytnost. Katastrofálni hospodářská situacev Sovětském svazu a
velký rozmach technologie na Západě přinutil tedy Moskvu, aby myslela na změnu taktiky. Nikoliv však na vyklizeni
pozic, jak se někteří domnívají. Gorbačov sice dnes předstírá, že vyklizi ve světě pozice, které Brežněv získal. Ustupuje-li však vůbec, pak ustupuje velmi, velmi pomalu. I když je v defenzíve, zápasí o čas, aby zabránil velké krizi. A
aby mohl splnit tento nesnadný úkol, potřebuje k tomu pracující masy,nebo alespoň jejich míněni a to tentokráte na
obou stranách železné opony, nehledě k tomu, že k tomu potřebuje i západní kapitál, který, jak všichni vime, plyne již
do Sovětského svazu z celé řady zemi a velkých mezinárodních bank. Proto Gorbačov nabízí glasnost a zavádí perstrojku a na západ rozdává úsměvy a oslňuje svým šarmem a elegantními obleky z Paříže a z Říma. Dokonce odstra
nil asi 5 procent z celkého počtu balistických střel s atomovými hlavicemi, které až do včerejška byly namířeny na
západní Evropu. Toto gesto je stejně neupřímné, jako bezvýznamné, vezmeme-li v úvahu počet ostatních balis
tických střel, které zůstaly na svých rampách. Co to však znamená pro národy střední a východní Evropy? V
podstatě nic. Nebo téměř nic. Bez ohledu na to, co říkají ti, kteři by nás chtěli přesvědčit o velikosti těchto prázdných
slibů. Nezapomínejme, že perestrojka neni všeobecný zjev, ale proces pečlivě plánovaný a vedený vládou. Neza
pomínejme, že perestrojka vznikla z iniciativy komunistické strany a že je to komunistická strana, která ji taky vede.
Perestrojka, tedy přestavba nebo rekonstrukce, neznamená v této době dalekosáhlou decentralizaci, nýbrž jen
takové přeskupeni sil, které by vedla k lepšímu využiti výrobních zdrojů, nikoliv tedy k uvolněni s politickými
důsledky.
Elita politické moci, promítnuta svými zájmy do ideologie vládnoucí třídy, se přece nijak nezměnila a ani nezmění
své dlouhodobé plány. O tom konec konců svědčí dnešní Československo, stejně tak jako Československo z
roku 1968 spolu s neměnným stanoviskem Sovětského svazu k Pražskému jaru nebo k požadavku odchodu sověts
kých jednotek z československého území. Poslední události v Praze, ve Varšavě a v ostatních satelitních státech
dokazuji, že sovětizace Československa a střední a východní Evropy bude pokračovat. Gorbačov mluvi o perestrojce
a mysli na záchranu komunismu. Projevy, které odzněly v diskusi na nedávném sjezdu strany v Moskvě, mohly vypa
dat jako přislib nastávajících velkých změn. Ve skutečnosti nešlo o nic jiného, než o ideologickou terapii. O vypuštěni
páry z přetopeného kotle. Byly tím zabity dvě mouch jednou ranou. Političtí snílkové na Západě si pochvalovali,
zatímco soudruzi v Moskvě si mnuli ruce, že kotel zůstal přece jen celý.
Před lety západní veřejnost zachránila samotnou říjnovou revoluci, když v rámci NEPu zásobovala Sověty, jinak
revolucezmizela v hladomoru. Po druhé se tak stalo za druhé světové války, když v rámci půjčky a pronájmu vyzbro
jila sovětskou armádu počínaje tkaničkami do vojenských bagančat. Po třeti tomu bylo v rámci dětente. V té době
Západ investoval do tohoto snu o spolupráci se Sovětským svazem přes 120 miliard dolarů, aby se jednoho probudil
a hleděl do atomových hlavic SS 20 a SS 25 namířených na západní Evropu. Mohl se ovšem alespoň na vlastní oči
přesvědčit, do čeho vlastně ty miliardy dolarů investoval. A nyní jsme opět svědky velké akce, která je zatím nejdokonalejši, jakou svět kdy viděl. Sovětský svaz nechce komunismus zlikvidovat, ale zlepšit a hospodářsky zajistit. A k
tomu potřebuje západní kapitál. Perestrojka a glasnost — tato nová erose procesu demokratických hodnot, je přijí
mána a interpretována jako projev nadcházejících změn, inspirovaný reformami z roku 1968. Je mezi námi dost
těch, kteří si nechtějí přiznat, že perestrojku naplánovala strana a vláda a že vznikla z iniciativy komunistické strany.
A totéž platí i o glasnosti, která m že jit jen tak daleko, jak to strana a vláda ve vlastním zájmu připustí.
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Bude-li svět přijímat bez výhrady filosofii perestrojky a glasnosti, tak jako až dosud, může to ovlivnit politické a
společenské myšleni na dlouhou dobu a prodloužit na řadu dalších desítek let existenci komunistických systémů.
Glasnost nabádá důvěřivce a naivky, jak na Západě, tak i na Východě, aby vytvořili novou filosofii politických kom
promisů, která by byla mostem přes bezednou propast komunistické neschopnosti. Také v Československu usiluje
část občanských iniciativ o novou filosofii politických kompromisů, kterým však stoji v cestě nedůvěra širokých
mas. Naše národy se zajímají pouze o demokracii bez oněch honosných přívlastků reálsocialismu. Chtějí demokra
cii, která neni ani socialistická, ani kapitalistická, chtějí demokracii a žádnou filosofii politických kompromisů.
Dokud však bude náš politický exil a zčásti i domov stichým obdivem přijímat stranickou frakci a tajnou policii pře
dem dohodnuté a připravené dokumenty klamu a vydávat je za morálně hodnotné projevy občanské iniciativy,
nebude naděje na život, stejně tak v pravdě, jako v demokracii a svobodě.
Letošní 28. říjen, sedmdesáté výročí vzniku Československé republiky připomínáme si tedy v době, která je
přeplněna úvahami o reformách. Perestrojka a glasnost jsou námětem politických úvah na stránkách denního i
odborného tisku, jak zde na Západě, tak také na východ od železné opony.
My, kteři si dnes připomínáme vznik československé nezávislosti před sedmdesáti lety, můžeme se ptát, zda
perestrojka, čili přestavba, skutečně by mohla přinést lidu Československa jiný způsob života, zda by mu opravdu
zajistila nikoliv z koláče diru, ale také kus koláče, a hlavně svobodu, tedy žádný demokratický centralismus. Má
vůbec reformismus, ať ten z roku 1968, nebo perestrojka, čili přestavba z roku 1988, naději na úspěch? Ve svých
důsledcích nemá, protože sekularizovaná doktrína spásy, která zajišťuje vedoucí postaveni strany ve společnosti, je
totiž nepřekonatelnou překážkou a zůstane ji i nadále. Kdyby komunisté, kteří stojí v čele hnuti, chtěli reformu,
opravdovou přestavbu, museli by se smířit s likvidaci samotné komunistické strany, anebo alespoň s likvidaci jeji
vedoucí role, kterou si ve společnosti přivlastnila.
Závádět totiž tržní principy do takzvané príkazní ekonomiky, bez změny v ústavě, a bez odstraněni paragrafu,
který zaručuje straně vedoucí úlohu ve společnosti, znamená předem zajistit totálni neúspěch reforem a rekon
strukce. Stačí v této souvislosti poukázat na takzvané sociálni tržní systémy. Jak vypadá například dnes Jugoslávie,
neni zapotřebí nijak rozvádět. A v Jugoslávii je socialistický tržní systém. Byla doba, kdy Jugoslávie prosperovala.
Bylo to v době, kdy liga komunistů Jugoslávie potlačila princip vedoucí úlohy strany a tim zajistila přiměřenou pruž
nost výroby a organizace hospodářství. Jakmile se v 70. letech vrátila k leninskému principu vedoucí úlohy strany a
tim také k demokratickému centralismu, byl konec s prosperitou, i když dopad těchto následků se zmírnil dik decen
tralizaci rozhodování do svazových republik. Maďarská reforma, můžeme-li použit vůbec tento výraz, vypadá jako
úspěch. Nicméně mnoho občanů zoufale zápasí o existenční minimum a žije na pokraji bidy. Jinými slovy:
Maďarsko nemůže do budoucnosti existovat bez vážné změny v nynějším politickém systému. Za daných okolností
musi buď uvažovat o návratu k centralismu nebo o odtraněni vedoucí úlohy strany ve společnosti. A Maďarsko se
rozhoduje. Je však dost důkazů o tom, že vedoucí úloha strany zůstane také v Budapešti nedotčena.
Reforma by byla myslitelná jedině tehdy, kdyby se strana vzdala své vedoucí úlohy a přistoupila k likvidaci
nomenklatury, vzdala by se tedy totální moci, na kterou si čin i nárok. Myslite si skutečně, že je něco takového možné?
Decentralisace, tržni hospodářství, vlastní samospráva a financováni podniků, to přece neni nicjiného,než pouštěni
žilou totalitní moci a to způsobem, který by ohrozil její eixistenci. Reformisté jsou přesvědčeni, že je zde řešeni, že
existuje způsob, jak prodloužit komunismu život a národům jejich utrpěni. Dik organizační a byrokratické neschop
nosti vládnoucí třídy podniky pracuji totiž s katastrofálně zastaralým strojovým parkem, stechnologii, která zůstala
za vývojem ve svobodných demokratických státech, nikoliv jen několik let, ale desítky let. Československo je v době,
kdy oslavujeme 70. výročí vzniku nezávislého státu a 28. říjen, přes 25 a vice let na přiklad za Německou spolkovou
republikou. Za těchto okolnosti komunistická strana by si mohla dovolit vyjmout tento úsek z totalitní moci a přis
toupit k modernizaci zastaralého strojového parku a výroby. K tomu by totiž nepotřebovala demokracii, stačila by
takzvaná demokratisace, kdo vůbec přesně ví, co to je, a o niž strana také mluví. Tedy jenčástečné,nebo dokonce jen
předstírané uvolněni, které by se asi maximálně projevilo ještě větším partajním schůzováním a diskusemi na pře
depsané a kontrolovanéthéma. Jetotedy omezená modernisace výroby, obnova, rekonstrukce, která by mohla být
cestou k prodlouženi existence komunismu ve státechna východ od železné opony.Modernizace a rekonstrukce by
totiž nevyžadovala, aby se strana vzdala své vedoucí role, tudíž jeji totální moci. A přemýšlite-1i se mou, jasně si uvě
domujete, že k tomuto vývoji komunismus směřuje,to je to,co dělá a co také plánuje. Nikoliv tedy vice demokra
cie, vice životního prostoru a trochu více spokojenosti.

Gorbačov sice jednou řekl, že přestavba se rovná revoluci, z čehož někteří pozorovatelé vyvodili, že snad sku
tečně přemýšlí o strukturální reformě. Zatím tomu nic nenasvědčuje. Právě naopak. Nový sovětský zákon o pod
nicích nemá nic společného s tržní ekonomikou a tím také ne s přestavbou, tudíž nemá dokonce nic společného s
modernisaci zastaralého způsobu výroby, totální moc zůstane tedy i nadále totální a to jak v Moskvě, tak také v
Praze. Změny v Československé federální vládě jsou totiž projevem nástupu neostalinismu a nikoliv glasnosti nebo
perestrojky. Nikde neni ani stiň po nějakých reformách, aťjiž vjakékolivformě. Naopak. Změny znamenají zhoršení
situace.
Praha by měla opět posloužit Západu,aby se probudil ze své iluze o perestrojce a glasnosti. A neni to jen přiklad
Prahy, který nabádá k zamyšleni a k co největší opatrnosti. Stejná tendence se projevuje ve všech komunistických
státech, včetně Sovětského svazu.
Všechna moc pochází z lidu, nikoliv z partaje, a už vůbec ne z jejího předvoje, který svou byrokratičnosti, dialek
tickým dogmatismem, nízkou vzdělanosti svých kádrů stojí v cestě pokroku, rozvinutí demokracie a svobody všech
a pro všechny.
Utuženi totality změnou vlády v Praze se téměř okamžitě projevilo vznikem dalších iniciativ. Jedna z nich, která
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oznámila svoji existenci v neděli 16. října, se nazývá (Demokracie pro všechny), s podtitulkem (Hnutí za občanskou
svobodu). Její manifest je dokument, který je pokusem o politický program. Je to nový prvek ve vývoji v Českoslo
vensku.
V manifestu se praví, že tvú rči potenciál společnosti je trvale dušen centrálni manipulaci a vyzývá občany, aby
byli připraveni k otevřené rozpravě a byli také odhodláni se přímo politicky angažovat. Tento požadavek by bylo za
potřebí také vnést do řad exilu. Na jiném místě v manifestu se praví, cituji: Jako stoupenci demokracie jsme proti
tomu, aby v ústavě byla zakotvena vedoucí role komunistické strany Československa nebo jakékoliv jiné politické
skupiny, či sdruženi nebo organizaci. Konec citátu. Z principielních důvodů odmítá tedy tato iniciativa povýšeni jaké
koli společenské skupiny nad jiné. Nomenklatura a kádrové stropy musí být zrušeny.
V manifestu se také uvádí, že je nevyhnutelná plná obnova soukromého podnikáni ve sféře živnosti, řemesel a
středních podniků, z části i zemědělství a kultury.
Toto podnikání musí mít ovšem právní základnu, která bude zárukou svobody. A manifest hnuti za občanskou
svobodu se skutečné také pokouši o tuto formu láci. Manifest podepsalo přes 120 osob: Je to pokus, o němž nevíme
v této chvíli, jak se bude nadále vyvíjet. Je možné, že z něho opravdu vznikne politické hnuti, které najde odezvu v
širokých vrstvách obyvatelstva. V každém případě jeto začátek a dochází k němu v době 70. výročí vzniku Českoslo
venské republiky a nezávislosti našich národů.
V pátek, 21. října, vydala jiná organizace — Demokratická iniciativa, následující prohlášeni:
U příležitosti státního svátku dne 28. řijna připravuje Demokratická iniciativa podpisovou akci, která má podpo
řit projednáni a přijeti jejich dosavadních návrhů a požadavků. Text se nazývá: (Jubilejní rok Československa 1988
je rok požadavků Demokratické iniciativy). Zni:
Jediný uskutečněný požadavek Demokratické iniciativy z prosince 1987-28. řijen je státním svátkem. Žádáme,
aby se bezodkladně uskutečnily i tyto požadavky, které Demokratická iniciativa předložila loni i letos vrcholným
orgánům československé společnosti: — zrušit kádrové řízení a tzv. nomenklaturu — vyhlásit amnestii pro všechny
politické vězné — odstranit privilegia členů KSČ a funkcionářů společenských organizaci — zrušit politicky zneuži
telne paragrafy trestního zákoníku — uvolnit možnost cestováni do celého světa — odvolat (Poučeni z krizového
vývoje ve straně a společnosti) — zrušit pracovní povinnost. Žádáme o odpověď zejména na tyto požadavky a
návrhy, které předložila Demokratická iniciativa. Žádali jsme: — reorganizaci Národní fronty a přijeti nového
spolčovacího zákona — odluku církve od státu a uznáni základních principů náboženské svobody — právo pra
cujících na vytvořeni odborové samosprávy — obnoveni drobného soukromého podnikáni — vytvořeni podmínek
pro co nejrychlejši odsun sovětských vojsk z Československa - nahrazeni Zákoníku práce civilními pracovně
právními předpisy - ustaveni nezávislé komise pro vyšetřeni okolnosti smrti Pavla Wonky a poměrů v českoslo
venských věznicích. Demokratická iniciativa vyzývá účastníky slavnostní manifestace na Václavském náměstí dne
28. října 1988, aby svým podpisem podpořili jeji dosavadní požadavky a snahu pokračovat v úsilí o vytvořeni
demokratické, svobodné a všestranně sociálně zabezpečené společnosti v naši zemi.
To jsou tedy první politicky formulované požadavky větši svobody, které přicházejí z Československa, a jsou to
požadavky utlačovaného lidu, nikoliv strany a jejího předvoje.
Formulace obou prohlášeni dvou iniciativ jsou důkazem toho, že lidé doma odmítají komunismus jako ideologii,
která byla národů m Československa vnucena násilím. Odkaz 28. řijna 1918 vylučuje třidni a stranickou nadřazenost
a čini ideologii třídního boje pro naše národy nepřijatelnou. V tento den, kdy si připomínáme 70. výročí vzniku naši
svobody znovu prohlašujeme, že i my zde odmítáme jakoukoli ideologii, která sleduje cizí, nikoliv naše vlastni zájmy.
Ovšem pochopit odkaz 28. řijna 1918 znamená poučit se z národních chyb a politických katastrof posledních něko
lika desítek let. Jako národ si musíme skutečně uvědomit, že naše misto je vedle demokratických a vyspělých
národů a podle toho také jednat. Nečekat, že někdo jiný bude jednat za nás a rozhodně nepřipouštět, aby to dělali
právě ti, před kterými jsme před lety utíkali.

***
Pomník obětem komunistického teroru
v Československu
Jak jsme již svého času informovali exilovou
veřejnost, uspořádal exilový časopis Nové Obzory
spolu s několika dalšími exilovými spolky a organi
zacemi dne 27. února t.r. v hornorakouském Nagelbergu, necelých 300 metrů od československorakouské hranice, pochod mlčících a tryznu za oběti
stalinistického běsněni po puči v únoru 1948. Při té
příležitosti byl vedle místního kostela vztyčen velký

hliníkový kříž s korunou z ostnatého drátu, který při
vezli býv. čsl. političtí vězňové z Curychu.
V Nagelbergu se shromáždili zástupci četných exi
lových a krajanských organizací z Rakouska,
Německa a Švýcarska, aby se zúčastnili odhaleni
pomníku vedle již stojícího kříže. Je to velký žulový
kámen s kovovou deskou hlásající ve třech řečech česky, německy a anglicky - své posláni: (Obětem
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komunistického teroru v Československu). Vedie
pomníku byly zasazeny tři kanadské cedry, dar byv.
čsl. politických vězňů v Kanadě, symbolizující
pospolitost a spojení s kamarády-spoluvězni v
Evropě.
Odhalení předcházela česká svatováclavská mše sv.
celebrovaná Otcem Dr. Josefem Valeriánem z Lince.
Ve svém dojemném kázáni poukázal na výchovu sv.
Václava jeho babičkou sv. Ludmilou, najehočinnost
jako křesťanského vladaře, která byla později příkla
dem řadě českých králů. Svatováclavská tradice se
stala pojmem a zapustila hluboké kořeny v českém
lidu, který dodnes ve svých těžkých chvílích hledá
útočiště u světcovy sochy na Václavském náměstí
v Praze. Kazatel dále vzpomněl demokratických
zásad první republiky, zejména na pevné právni
základně spočívajícího soudnictví. Po bouřlivém
převratu před 70 lety, 28. října 1918, kdy se někdy
už dálo, že se mladý stát octne na stezce vedoucí
nakonec k ateismu, národ začal opět znovu hledat a
konečně nalezl cestu k Bohu, která zejména v po
sledních letech zpevněla. Otec Valerian připomenul
nevinné oběti komunistické hrůzovlády v padesá
tých letech a děkoval všem těm, kdož přinesli svou
osobni obětv boji za svobodu a viru, jmenovitě nejen
přítomným, ale i všem ostatním bývalým politickým
vězňům komunistického režimu, jimž se podařilo
přežít. Chorál <Svatý Václave) zpívaný asi stem
přítomných se velebně nesl nagelbergským koste
lem a zakončil bohoslužbu.
Po úvodní básni přednesené předsedou Sdruženi
býv. čsl. politických vězňů v Curychu, se na pro
stranství před kostelem ujal slova slavnostní řečník,
spisovatel Dr. Antonín Kratochvíl z Mnichova, autor
známé trilogie (Žaluji), a generálni tajemník exilo
vého PEN-klubu. Ve svém obsažném projevu po

ukázal mimo jiné na určité spojeni mezi oběti a
mučednickou smrti sv. Václava a utrpením a pronás
ledováním demokratických vlastenců v Českoslo
vensku komunistickou policií a justici od února 1948
až podnes, zejména duchovních, intelektuálů, spi
sovatelů a básníků. Zdůraznil naši oprávněnou
naději v mladou generaci v naší vlasti, která nejen že
plni kostely a náboženské poutě, ale i správně chápe
a rozeznává politické rozdíly mezi demokracii Masa
rykovy republiky a naivními pokusy reformních
komunistů udělat z tzv. Pražského jara jakousi
demokratickou oblevu.
Je to ta mládež, která - ač vychována pod komuni
stickou diktaturou - neskandovala letos v srpnu
<Dubček>, nýbrž <Masaryk>. Ti mladi lidé, kteří dávají
neostyšně své podpisy pod petice žádající plnou
svobodu a hájeni lidských práv.
Po odhalení pomníku Dr. Uhlem, společně s místo
předsedou Svazu čsl. spolků ve Švýcarsku, oznámil
vedoucí přítomného oddílu rakouské skupiny čsl.
skautů v exilu, že skauti s radosti převzali patronát
nad tímto nově vzniklým památným místem a
budou v budoucnu pečovat o křiž, pomník a zasa
zené kanadské cedry. Mladý junák-praporečnik z
Vidně zarecitoval pak s mladickým elánem Dykovy
verše. Důstojná a pro čsl. exil jistě významná slav
nost byla zakončena zpěvem čskoslovenské státní
hymny.
Účastnici se rozcházeli svědomím, že v Nagelbergu,
300 metrů od ostatným drátem zostuzené hranice,
vzniklo nové symbolické místo, které vyjadřuje
nedělitelné spojeni exilu s vlasti a které bude navště
vováno nejen těmi, kdož musi dosud žit v emigraci,
ale i návštěvníky z Československa, kteří navštíví
Rakousko nebu budou projíždět touto zemi.

D r. F. U h I (St. Gallen)
Snímek pomníku na str. 17.

***
Praha 1968 - nesmíme nikdy zapomenout!
carsku. Konferenci řidil známý redaktor švýcars
kého rozhlasu, pan H. P. Meng, který prožil ve funkci
korespondenta srpnové události 1968 v Praze.
Iniciátorem zmíněné tiskové konference a vůbec
všech rámcových vzpomínkových programů byl
pan Ernst Činčera, Nationalrat (člen švýcarského
parlamentu v Bernu), velký přítel československých,
demokraticky smýšlejících uprchlíků a znalec
Československa před únorovým komunistickým
pučem.
K thématům: (Jak jsem prožil 21. srpen 1968?) (Proč jsem šel do exilu?) - (Jak se daří uprchlíkům z
let 68/70 dnes?) - (Dnešní situace v ČSSR a per
spektiva do budoucna), promluvili pánové Karel

<Praha 1968 - nesmime nikdy zapomenout!) - To
byla základní myšlenka různých podniků, které
uspořádal (Výbor 21. srpen 1968-1988), sestávající
z čelných představitelů švýcarského veřejného
života, Svazu čs. spolků ve Švýcarsku a Světového
sdružení bývalých čs. politických vězňů v exilu.
Vlastni vzpomínkové slavnosti předcházela tisková
konference dne 10. srpna v curyšském hotelu St.
Gotthard. Přibližně 50 účastníků, novináře ze Švý
carska, reportéry z rozhlasové stanice Svobodná
Evropa, jakož i další švýcarské přátele Českoslo
venska, uvítali jménem pořadatelů Dr. Ing. J. Anděl
za Světové sdružení bývalých čs. politických vězňů v
exilu a Ing. J. Dvořáček za Svaz čs. spolků ve Švý
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Kukal, Stanislav Bóra Dr. Felix Uhl, kteří zodpověděli
navíc i několik zajímavých dotazů přítomných novi
nářů.
Značné překvapení způsobila zdravice, určená této
tiskové konferenci, kterou v noci předtím telefo
nicky tlumočila nově vzniklá oposice v Českoslo
vensku, (Demokratická Iniciativa), do rozhlasové
stanice Svobodná Evropa v Mnichově a kterou na
této tiskové konferenci přednesl přítomný mistoředitel čs. oddělení RSE, pan Miroslav Neoveský.
V neděli, 14. srpna, vysílal švýcarský rozhlas pořad u
(kulatého stolu>, dotýkající se srpnových událostí v
ČSSR. Za vedeni pana Menga diskutovali německy
Stanislav Bor, Ing. J. Dvořáček a Dr. F. Uhl, vydavatel
časopisu <Nové Obzory> za Communio Nova Bohemica.
Z celkového programu ve dnech 19.-21. srpna je
nutné se zmínit o setkání čs. exilové mládeže s mlá
deží švýcarskou, včetně promítáni filmů pro děti,
vysoce zhodnocené výstavě čs. umělců v exilu a o
koncertech čs. rozhlasu (DUNAJ> ze Švédska. Zvlášť
dojemně působily folkloristické vložky a zpěv
národních písni krojovaných děti pod vedením d.p.
J. Šimčika.

Hlavní část večera uvedl krajan Dr. M. Mičátek, před
seda Svazu čs. spolků ve Švýcarsku, který se zabýval
otázkou, jak je pro uprchlíka možné zakotvit
v nové vlasti, aniž by se přitom musel zříci své staré
původní národní příslušnosti.
Jako první ze slavnostních řečníků nastínil poslanec
švýcarského parlamentu, Ernst Činčera, přítomným
hostům stručně dějiny čs. státu. V dopise čs. vládě
žádal pak propuštěni tří členů Charty 77, kteří právě
před několika hodinami byli v Prazezatčeni. Předve
dením starého zvukového týdeníku z NDR ze srpna
1968 si mohl každý znovu připomenout stupidní
propagandistické lži (bratrských) komunistických
stran o (kontrarevoluci) v Praze á la Goebbels. Pan
Činčera posléze ve svém projevu zdůraznil, že touhu
po svobodě, uplatněni lidských práv a práva
sebeurčeni národů Československa je nutno
západní veřejnosti trvale připomínat. Tato přirozená
lidská práva Čechů a Slováků nesměji nikdy upad
nout v zapomnění.
Po áriích z českých oper, znamenité přednesených
sestrami Roubalikovými, se ujal slova prof. Dr. Fran
tišek princ Schwarzenberg, nestor české šlechty
(jeho úplný projev přinášíme na jiném místě).
Nejprve v německé a posléze v české řeči zopakoval
nejdůležitější dějinné události národů Českoslo
venska za posledních 150 let, z nichž jen málo bylo
radostných. K těm radostným patřilo i období první
republiky 191 8-1938. Zdůraznil, že po stránce kul
turní Československo nespadá do sféry východní
Evropy, protože už svými dějinami, přijetím
křesťanství, dokonce dvěma směry (Řim-Byzanc) a
založením první university severně od Alp (1348)
bylo ve střední Evropě ležící království Koruny české
vždy pokládáno za nedělitelnou součást Západu.
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Řečník zdůraznil, že je nutné trvale poukazovat na
bezpráví, jehož se Sověty dopouštějí ve všech jimi
podrobených zemích od začátku 2. světové války i
po ní, a navrhl, aby autor <perestrojky> uskutečnil
staženi sovětských jednotek z čs. území a tím tak
uvedl svoji myšlenku v čin. Přes všechny dnešní
svízele v naši staré vlasti, musíme myslet na mládež,
která navzdory každodenní intensivni marxistické
indoktrinaci od r. 1948 zásadně odmítá komunismus
a vidí svou budoucnost v křesťanském humanismu.
To je naše naděje a posila. Potud stručný obsah pro
slovu prof. Dr. F. Schwarzenberga.
Po závěrečném zatančeni národních tanců se před
curyšským Kongresshausem shromáždil dlouhý,
imposantní pochodňový průvod přibližně 800
účastníků, k nimž se přidávali další nadšenci z při
lehlých ulic. Přes hlavní curyšskou tepnu, Bahnhof
strasse, dospěl průvod k Můnsterplatz, kde ke shro
mážděni promluvil poslanec švýcarského parla
mentu, pan Walter Frey. Připomněl utrpení národů
Československa v letech 1948-1968, i v letech ná
sledujících po roku 1969, které plně opodstatňuje
heslo (Nikdy nezapomenout), a vyzval švýcarské
občany, aby poskytli čs. uprchlíkům novou vlast se
všemi přirozenými lidskými právy.
V neděli, dne 21. srpna, se konala další vzpomínková
slavnost na Můnsterplatz v Curychu, na místě, kde
byla před 10 lety odhalena pamětní deska, dar čs.
uprchlíků ve Švýcarsku městu Curych, symbolický
to výraz diků své nové vlasti. K této desce byl nyní
položen velký věnec s nápisem (Nikdy nezapo
mene). Ing. Jaroslav Hájek, starosta Sokola ve Švý
carsku, připomněl, že Švýcarsko se nestalo
uprchlíkům pouze novou vlasti, nýbrž umožňuje jim
zde i nadále svobodně pěstovat mateřštinu a rozvíjet
kulturu staré vlasti. Švýcarský spisovatel, Ernst
Borer, poukázal též na skutečnost, že v komunis
tických zemích nejsou utlačováni jen intelektuálové,
jak se všude píše, ale také dělnici a odboráři. Spo
lečně zazpívanou národní hymnou byla slavnost
ukončena.
Švýcarská televize promítala ve všech svých
večerních zprávách obšírné záběry z pochodňového
průvodu a vzpomínkové slavnosti na Můnsterplatz.
Celá curyšská vzpomínková akce, již se zúčastnilo
přibližnětisic krajanů, zanechala i u domácího oby
vatelstva hluboký dojem pro obrovskou spontánní
účast, dokonalou organisaci a vysokou úroveň
všech kulturních vystoupeni včetně přednesených
projevů.
Naše skromná, ale důrazná připomínka všem čes
koslovenským uprchlíkům: Kdyby bývalo nebylo
února 1948, nebylo by došlo k srpnu 1968. A ti, kteří
se dnes v exilu vydávají za (hrdiny) tzv. (Pražského
jara>, jsou titíž komunisté a jejich prisluhovači, kteří
připravili a zosnovali komunistický puč v únoru 1948
a nesou tak plnou zodpovědnost za dosud čtyřiceti
leté nejtemnějši období čs. dějin - včetně srpna
1968. Ani oni nesměji nikdy upadnout v zapomnění.
FU/EH

z exilu
K 21. srpnu 1988
Dr. František princ Schwarzenberg
V tomto prostředí jistě nemusím zdůrazňovat, že my všichni exulanti, stejně jako starousedlí krajani v Ame
rice se stále považujeme za nedílnou součást svého národa, kterému chceme dle svých sil sloužit.
V našich dějinách bylo přemnoho významných letopočtů, končících osmičkou.. „ale ty tři poslední byly
věru nešťastné: 1938,1948,1968.
Doma jsme říkávali: do třetice všeho dobrého i zlého a tak si myslím, že ty tři nešťastné osmičky stačí a že
nic horšího již čekat nemusíme. Ba právě naopak!
Mnoho dnes slyšíme o velikých změnách v Sovětském svazu, o perestrojce a o glasnosti a tážeme se, jak
máme posuzovat význam těchto novot.
Rád bych Vám řekl svůj názor.
Často a právem slyšíme o podobnosti tohoto vývoje s událostmi <Pražskéhojara>, o podobnosti se sna
hami v Československu v měsicich, předcházejících invasi vojsk členů (Varšavského paktu>, jejíž výročí si
dnes bolestně připomínáme.
Podobnost je nepopiratelná.
Nezapomínejme však, že hnuti v Československu vycházelo zdola, kdežto perestrojka je nakazována
zhora.
Mějme na paměti, že nadějný vývoj v Československu byl násilně přerván brutálním zásahem (velikého
bratra>, kdežto Sovětský svaz žádného velikého bratra nemá, který by přišel na pomoc, udržet při vládě
nomenklaturu či gerontokracii starého režimu. Připomeňme si ve vši stručnosti, co se tenkráte v Českoslo
vensku stalo.
Široká základna obyvatelstva naprosto ztratila víru v samospasite/nost ideologie vládnoucího komu
nismu stalinistického ražení; veliká většina lidu ztratila viru v neomylnost vůdčích osobností komunistické
strany - pokud ji kdy měla; většina lidu ztratila důvěru ve všechnu činnost komunistického režimu v praxi.
Tehdejší politické vedení v Praze se k tomuto celonárodnímu, obrodnému hnutí připojilo - snad ne tak z
vlastního přesvědčení, ale spíše ze snahy, získat si důvěru lidu a tak se udržet u moci. Vskutku bylo na chvíli
méně zle, ale ještě zdaleka nebylo dobře. Vime však, že bez cizího zásahu by v Československu bylo došlo ke
změnám podstatným a pak by bylo bývalo dobře.
Dnes mnozi doufají - a já také doufám - v možnost podstatných změn i v Sovětském svazu.
Podstatné změny by nastaly, kdyby pominul monopol marx-leninistické ideologie; mocenský monopol
jediné naprosto nedemokratickésřra/7y,7/bovů7e režimu vprax/; představa tzv. omezené svrchovanosti sate
litních států, známá pod jménem <Brežněvovy doktríny), nárok na komunistickou světovládu pod vedením
Moskvy.
Teprve zánik tohoto všeho bychom označovali za podstatnou změnu. Všechno jiné a tedy také to, co
dnes vidíme, jsou pouze úpravy kosmetické - méně zle, ale dávno ještě ne dobře.
Při výpočtu podstatných změn uvádím na prvním místě zánik monopolu jediné ideologie. To z toho
dů vodu, že tato ideologie je založena na domnění, že neexistuje Bůh, že člověk není stvořen k obrazu a podo
benství božímu a že lidká duše není nesmrtelná. Tato ideologie vylučuje úctu k člověku a k lidským právům,
protože - dle slov Masarykových - jen (věčné věčnému nemůže být lhostejné, věčné nemůže věčného
zneužívat, nemůže ho vykořisťovat a znásilňovat).
Tato ideologie stejně vylučuje pravou demokracii, protože - opět dle Masaryka - (demokracie pravá,
založená na lásce a úctě k bližnímu a k bližním všem, je uskutečňováním božího řádu na zemi).
Dnes se tedy tážeme, zda nám perestrojka slibujezměnu ideologie i pominuti všech nám nepřijatelných
příznaků dosavadního světového komunismu.
Můžeme doufat ve změny vskutku podstatné?
Jistě nám nic takového neslibuje perestrojka sama o sobě, protože perestrojka sama o sobě je pravověrně komunistická, byť s větší dávkou politického a hospodářského realismu. Podstatné změny však
mohou a snad i musí vyplynout z nevyhnutelných následků dnešního vývoje.
Nenechme se však šálit!
Nemůžeme mit dosud důvěru k vedení Sovětského svazu, které si dosud z každé tzv. oblevy snažilo
získat jen hospodářské či vojenské výhody.
Důvěru vkládejme jen ve všechen lid, žijící v zemích za (železnou oponou) a v jeho mládež. Tam totiž žije
všelidká touha po svobodě a pravdě, tam žije víra v Boha, která především umožňuje obnovu úcty k lidským
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právům; víra, která umožňuje vzájemnou lásku, humanismus a toleranci k odlišným názorům; postoj, který
vytváří úctu k vlastním zákonům a k mezinárodním smlouvám - a hlavně zajištuje svobodu.
Prozatím však nevěřme pouhým slovům.
Za podpory lidu a bez cizího zásahu, který v tomto případě nepřichází v úvahu, musí i v Sovětském svazu
dojit k podstatným změnám. Násilná diktatura a mocenský monopol se na věky u vlády udržet nemohou,
když bylyjednou vzaty v pochybnost. Při rychlém růstu všeobecného vzděláni v Sovětském svazu se již lidé
nemohou spokojit se lživými odpověďmi, které dosavadní režim dával na nejzákladnější otázky, jakými jsou
například smysl života, původ zla a utrpěni, náprava křivd našeho pozemského života atd. atd.
Jak se tedy stavíme k dnešním změnám v celém sovětském impériu? K těmto změnám se stavíme
kladně. Jistě již nyni vítáme každou úlevu, a těch přibývá. Hlavně však tento vývoj vítáme, protože i přes
všechny pravděpodobné, ale jen dočasné zvraty musí nevyhnutelně vést ku změnám podstatným - i když je
třeba perestrojka sama o sobě na mysli nemá.
A jen pro tuto pravděpodobnost podstatných změn vítáme dnešní vývoj. •
Já osobně v tuto pravděpodobnost věřím.
Dojde-li k podstatným změnám v Sovětském svazu, bude určitě následovat podobný vývoj i ve všech
porobených národech, ať dnes jsou či nejsou na mapě zakresleny jako součást Sovětského svazu. Pak se
určitě navrátí vláda věci vlastních do rukou národa, jak se kdysi modlil náš předchůdce v exilu - Jan Amos
Komenský. Pak se dočkáme toho, že doma Pravda Páně opět zvítězí.

***
z domova
O korupci
Pod názvem (Rodinné vztahy> psal v 10. čísle švýcarského Zpravodaje František Vaněček o tom, jak si
komunističtí darmošlapové v <ČSSR> navzájem vpravdě soudružsky vypomáhají. Tady na Západě se tomu
říká korupce. Pro závažnost obsahu přetiskujeme článek Františka Vaněčka v plném zněni:
Je to stále stejná hra na pána a hlupáka, kterou hrají
vedoucí funkcionáři KSČ s občany. Zasa znovu, tak jako
vždy před tím, si nechávají od mnohých patolízalů psát
o sobě, jak skromnými lidmi jsou, jak spravedlivá usne
seni a opatřeni přijímají a jak starostlivě nabádají nižši
funkcionáře k příkladnému i nezištnému chováni a roz
hodování. Snad každý den se nyni připomíná usneseni
předsednictva a v souvislosti s nim i obsah dopisu,
který před časem zaslal sekretariát UV KSČ všem zá
kladním organizacím, s jakou rozhodnosti mají zakročovat v případech zneužíváni funkci, protekcionářství a
rodinkařeni.
O tom, jak snadno a čim dobyl v padesátých letech Ale
xej Čepička pražský Hrad, kolovaly desítky anekdot,
které se nehodí říkat. Pravdou je, že poté, co si vzal za
ženu dceru Klementa Gottwalda, vylétl nahoru mezi tu
nejvyšši stranickou nomenklaturu, z četaře se stal čtyřh
vězdičkovým generálem, ministrem národní obrany a_z
venkovkého předsedy ONV členem politbyra ÚV KSČ.
Tak příkladně se postaral Klement Gottwald o svého
zeťáčka. Prezidentský synek Antonína Novotného byl
pouze generálním ředitelem Artie. Ani zeťLudvíka Svo
body doktor Milan Klusák neprodělal na přiženění do
rodiny a stal se ministrem kultury. Ján Husák, syn sou
časného prezidenta, když už mnoho let přesluhoval v
aparátu Svazu mládeže a modrá košile, kterou nosil, už

byla na něm pro smich, byl jmenován k nelibosti mnoha
zaměstnanců ministerstva zahraničí a bez předchozí
diplomatické praxe velvyslancem v Jugoslávii a je jim
dodnes. Také bratr předsedy vlády ing. Strougal se octl
v diplomatických službách. A když si redaktor Mladého
světa Janoušek vzal dceru Lubomíra Štrougala, stal se
rázem generálním ředitelem Filmexportu. Jiný Lubomír,
tentokrát Jakeš, syn generálního tajemníka UV KSČ, je
ředitelem Krátkého filmu, a nějaký Kunovjánek,
nedávno jmenovaný ředitel Institutu marxismu-leninismu, který byl letos kooptován za člena ÚV KSČ, vděčí
za svou kariéru stýci Miloši Jakešovi. To Vasil Biľak
zaměstnal svého syna Dmitrije přímo u sebe. Nedá se
prý o něm řičí, že pracuje. Ani označeni, že působí, neni
správné. Prostě, chodí jako referent pro Itálii a Středo
zemí do zaměstnáni a pro nemalou výplatu na ÚV KSČ
do mezinárodního odděleni, které řidi jeho otec.
Biľakúv zeťJosef Švec byl před nedávném převeden z
kandidátů na člena ÚV KSČ a stal se vedoucím odděleni
školství, vědy a kultury.
Dlouhý, předlouhý by byl seznam těch, jimž kariéra,
výnosná funkce a sladký život spadli do klina jen proto,
že patři do rodiny některého vedoucího funkcionáře ÚV
KSČ. Nějaký Novák, syn zámečníka ze Škodovky, by se
hned tak ke slavé prvního československého kosmo
nauta nedostal. Stačilo ovšem být synem generála
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Remka, velitele Československého vojenského letectva
a člena ÚV KSČ. Mladý Remek si však život na výsluni
ještě pojistil tím, že si vzal dceru předsedy Svazu Československo-Sovětského přátelství Václava Davida.
Všude, kam se podíváme, šedi v dobře placených
funkcích přibuzni soudruhů z vysoké nomenklatury.
Miloslav Vítek, současný zástupce šéfredaktora Rudého
práva, je vyhlášený novinářský antitalent. Nevadí.
K jmenováni do funkce stačilo příbuzenství s Oldřichem
Švestkou. Někdy jde opravdu až o anekdotické případy,
kdy se vysoce specializovanému závodu vnuti do funkce
ředitele člověk, který o vlastni výrobě nemá ani zdáni.
Například ředitelem Laboratorních přístrojů v PrazeDejvicich se stal dúustojnik Pohraniční stráže z Chebu
Jan Obrhel. Že nebyl odborníkem? Nevadí, ale zato byl
sešvagřen s Antonínem Kapkem. Samozřejmě, že dosa
zováni rodinných příslušníků a blízkých příbuzných do
výnosných funkci není jen záležitosti Prahy či Bratislavy.
Podle vzoru nejvyššich si počínají i krajští a okresní
vládci ve svých revírech. Sotva lze předpokládat, že by
se na této praxi něco změnilo. Halasné řeči o demokrati
zaci představuji umělou mlhu, vypouštěnou na okla
máni veřejnosti.

Co k tomu dodat. Nic - jen rozšířit Vaněčkův článek
o další zajímavosti. Kdysi letni sídlo dr. Beneše v Sezimově Ústí si <odkoupil> dřívější nejvyšši <fizl> - Lu
bomír Štrougal, který před převzetím funkce mini
sterského předsedy byl za Brežněvovy éry minis
trem vnitra. Další z jeho kumpánů Hofman, který

k nám soudružsky pozval bratrské hordy z Varšav
ské smlouvy v roce 1968, si <zakoupil> v obci Cihelny
u Karlových Var celý zámeček. Aby se tam mohl stě
hovat nábytek, musel být postaven nový most, pro
tože dřívější dřevěná lávka by nebyla unesla ani Tatry
111 s materiálem, ani masivní stylový nábytek. A co
bývalý ministr zahraničí Chňoupek, zapletený do
aféry se soudruhem Babinským? Nuže - ten Babinský dodal soudruhu Chňoupkovi nábytek v hodnotě
Kčs 300 000.-. Když se pak korupční aféra na Slo
vensku nedala skrýt, (vysvětlil) soudruh Chňoupek
na ÚV KSČ, že ten nábytek už zaplatil. Nemohl
prý v té době nalézt složenku ... Babinského odsou
dili, ale už nežije. Ve vězeni na něho při práci pod le
šením náhle spadl uvolnivši se trám. To je náhodička! A nikdo nemůže obvinit StB. Jenže i <malé
ryby> tyji z bolestných ran národa. Jistý Joža
Lokajíček sen., kdysi výpomocný učitel, po srpnu
1968 tajemník MěstNV v Karlových Varech, vyhlá
šený pro svou (bdělost a ostražitost a bojem proti
ideologické diversi), si přivlastnil vilku po mladých
uprchlicích v Karlových Varech, kde bydleli rodiče
těch mladých lidi. Ony staré pensisty donutil z moci
úřední k opuštěni vilky, kterou nechal nově<ocenit>a
za směšnou sumu pak onu vilku <zakoupil>.
Patrně ji potřeboval na to, aby měl kde hostit sou
druhy z KGB, pracující na sovětském konsulátu v
Karlových Varech. I tento soudruh Lokajiček patři do
skupiny lidí z Brežněvovy éry. Ajaci to byli lidé - o
tom píšeme na jiném mistě, v rubrice <Z říše zla>.

***
Krvavá minerálka
Lázně Jáchymov zvyšují dnes léčebnou kapacitu
snadještě rychleji a efektivněji než v padesátých
letech rozsah koncentráčnictví a těžby uranu.
Bývalé mukly z jámy Svornost bude zajímat, že
všechna patra jejich někdejší šachty byla zatope
na vodou. Ta má důkladně vylouhovat hlušinu a
nabrat do sebe zbytky radioaktivity. Po nasycení
radiacíje sváděna do údolí - do bazénů a van lé
čebných ůstavů.
Pacientům (převážně soukromým, devizovým)
se tak dostává léčivých koupeli v drahocenné
<minerálce>, která kromě mírné radioaktivity ob
sahuje ve stopových dávkách nepochybně také
krev, pot a exkrementy tisíců muklů z padesátých
let.
Není to příliš vábné pomyšlení; myslím, že bych si
takovou koupel velice rozmyslel. Nicméně po
přejme nevinným a nic zlého netušícím
pacientům, aby jim ta zvláštní tekutina sloužila
ku zdraví.
j; y; /_oeWy (Právo lidu 2/88)

"Člověče, kdybyste strávil celej život
mezi sviněma, tak byste se díval na
věci úplně jinak."
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z říše zla
Lidé zvláštního ražení
0 mravních kvalitách sovětských předáků
Šaraf Rašilov, šéf KS Uzbekistánu - sebevražda v
říjnu 1983. 9. Achmatsan Adylov, ředitel průmyslo
vého závodu v Uzbekistánu -zatčen v roce 1984. 10.
Genadij Brovin, Brežněvův soukromý tajemník, v
lednu 1988 odsouzen k 9letému žaláři.

<My komunisté jsme lidé zvláštního raženi!) - prohlašoval o sobě a svých souvěrcích Josef Džugašvili,
bankovní lupič a mnohonásobný vrah, známý jinak
pod jménem Stalin. Rovněž jeho dřívější kumpán,
Vladimír lljič Uljanov, zvaný Lenin, takto kavárenský
povaleč, vydržovaný kdysi na Západě pobloudilými
petrohradskými šlechtičnami, za skromný peníz
pěti milionů zlatých říšských marek, se dohodl v
době 1. světové války s německou špionáží a dorazil
se svými soukmenovci v zaplombovaném dobytčím
vagonu do Helsink a odtud do Petrohradu. Dlužno
říci, že si těch pět milionů nenechal pro sebe. Vyplatil
jimi část petrohradských mariňáků a místní solda
tesky, nechal vystřelit z Aurory a dal povraždit své
odpůrce včetně carské rodiny s dětmi. Jakmile se
pevně usadil v křesle, vyhlásil <Dekret o miru>. Tedy
za těch pět milionů. Jenže výstřelem z Aurory zapo
čala tragédie všech slovanských národů na východ
od Haliče až po neslovanské národy v Asii. Společ
nou barvou všech komunistů se stala červená barva kn/e, kterou ovšem soudruzi nechali prolévat
svým odpůrcům. Hvězda v jejich emblému symbolisuje všech pět světadílů, kteréjimjednohodne měly
spadnout do klina. A pilně školili další vrahy. Také ty
od nás. To nebyl jen řečnický obrat, když Kl. Gott
wald prohlašoval z tribuny čs. parlamentu, že se do
Moskvy jezdi učit, jak svým odpůrcům <zakroutit
krkem>. A tak v roce 1917 započala ona kalvárie,
trvající až dodnes. Galériesovětských vůdců a jejich
souputníků v jimi podmaněných zemích je extrava
gantní přehlídkou politických zločinců, tedy (lidi
zvláštního ražení).
Jeden z předposledních, Leonid Brežněv, tvůrce
dodnes trvající okupace Československa, byl šéfem
gangu, v němž z 10 členů bylo 10 (deset) zlodějů,
podvodníků a vrahů. Německému reportéru Ulrichu
Kleinovi z týdeníku QUICK to potvrdil 55letý býv.
vyšetřující soudce Jindřich Něžnanskij z moskevské
Generální prokuratury.
1. Hlava gangu: LeonidBrežněv, sovětský šéf a gene
rální tajemník KSSS (zemřel 10.11.1982). 2.Jeho
dcera Galina, t.č. v domácím vězení. 3. Jurij Čurbanov, manžel Galiny Brežněvové, šéf moskevské poli
cie, zatčen v roce 1987, obdržel právě 12 let
<Gulagu>. 4. Semjon Cwigun, Brežněvův švagr,
náměstek ministra KGB - sebevražda 19.11.1982
pomocí cyankali. 5. Jurij Sokolov, top-manager,
popraven v roce 1983 zastřelením. 6. Anatolij Kotevatov, ředitel moskevského státního cirkusu, odsou
zen v roce 1983 k 13 létům žaláře. 7. Nikolaj Ščocholokov, býv. ministrvnitra, sebevražda 13.12.1984, 8.

*
Galina Brežněvová se zdobila při diplomatických
přijetích v Kremlu diamanty osázenou vzácnou
broží, náležející kdysi carevně Kateřině Veliké
(1729-1796). Brož pocházela z lupu v kremelské
státní klenotnici. Dva zadržené mladé lupiče vyše
třoval osobně Jurij Čurbanov, šéf moskevské poli
cie. Onu brožsi ponechal a<věnoval>svéženěGalině
Brežněvové, vyhlášené v moskevských partajních
kruzích svým <sportovním> soutěžením o nejkrásnějši brilianty a kožešiny.
Jurij Čurbanov - jako 20letý navštěvoval hereckou
Školu. Jeho učitelé o něm říkali, že <pro proviněni
divadlo to postačí). Rozhodl se proto jinak: vstoupil
do Komsomolu a stal se jako tisíce podobných policistou. Usiloval o přijeti ku kriminálce. Což se mu
podařilotím, že dodával svým policejním představe
ným do postele hezké komsomolky. Nakonec se stal
Čurbanov tělesným strážcem Brežněvovým. Zde se
seznámil s jeho dcerou Galinou. Jak? Zadržel ji opi
lou při noční jízdě Moskvou. Přivedl si ji domů,
postavil na nohy a položil do postele. Galina se poz
ději za něho provdala. A zde započala Čurbanovova
závratná kariéra: tato Brežněvová gorila byla jmeno
vána vedoucím politické správy na vnitru. <Papa
Leonid mně co nevidět udělá ministrem) - říkal
údajně Jurij před svými přáteli. Později ve funkci
šéfa policie se stal hlavním dodavatelem finančních
prostředků celé Brežněvové rodině. Z úplatků, přiro
zeně. Nynější žaloba Čurbanova vini,žejen z úplatků
získal 650 000 rublů (asi 1,7 milionu západoněmeckých marek). Ve skutečnosti však přijal nejméně
10krátvíce, což však nelze prokázat, protože všichni
<dárci> sveřepě mlčí.
Leonid Brežněv - před svou smrtí dlouholetý šéf
sovětského státu a generální tajemník KSSS (tedy
<lic’í zvláštnihoražení)), autor stejnojmennédoktriny
((Ochrana socialistických vymožeností je svátou
povinnosti všech socialistických zemi, bez ohledu
na jejich suverenitu)), které se sveřepě drži i čs.
komunisté s Milošem Jakešem v čele. Taktéž
Honecker v NDR se svou bandou, v niž vynikal ze
jména Míša Wolf, dřívější šéf východoněmeckého
ministerstva státní bezpečnosti, a dodnes vyniká
supergangster Kurt Hager, šéfideolog východoně
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meckých bolševiků, stejně tak jako Ceausescu a
jeho rodinný podnik, zvaný Rumunsko, Fidel Castro
na Kubě atd. atd.
Brežněv věděl o všech špinavých obchodech svého
zetě i celého příbuzenstva. U Brežněva a jeho dcery
končily svou cestu kufry, plné svazků rublových
bankovek. Byl nepřetržitě připraven přijímat dary

všeho druhu. Zejména pak automobilů. A holčiček,
se kterými trávil tajně příjemné chvíle se svým zetěm
Čurbanovem na utajených kavkazských dačách. A
tak bychom mohli nekonečně pokračovat. Kterýkoli
ze sovětských předáků Brežněvovy éry a jim dosa
zení vládci podmaněných národů (celé čs. polit
byro), jsou lidé téhož raženi. Jak dlouho ještě?

***
Politická abeceda
Devisy a cestování
Píši si poměrně dost s určitým kruhem dobrých přá
tel tam za železnou oponou. Nedávno jsem obdržel
dopis, kdevedle obvyklých zpráv a úvah byly řádky s
následujícím obsahem: (Příbuzní nebo přátelé, žijící
na Západě, nám mohou poslat devisy, které nám
podstatně ulehčí, či dokonce umožni prožit dovole
nou na Západě, třeba i v Turecku.) Tato poznámka mě
dost překvapila, protože to jsou dobří přátelé, kteří
normálně nic nevyžadují a kteří vedle toho již na
Západě, dik své lékařské kvalifikaci (i to se výji
mečně stává) služebně byli. Tak jsem si tu poznámku
přečetl několikrát a přesto jsem nevystihl, zda je to
jen obvyklá informace o změnách tam u nich, či
skryté přání o zaslání devis.
Nutno konstatovat, že tato nová akce pražských
komunistů bude mít dopad jak na exil, tak i na situaci
doma. Jistěže mnozí exulanti se budou snažit
pomoci těm svým k cestě na Západ; u těch doma se
však zvýší kontrast mezi těmi, co na Západě někoho
mají a mezi těmi nemajetnými. Počet nemajetných,
kteří přesto budou moci vycestovat na Západ, se
drasticky sníží, ne-lijiž letos, pak rozhodně v příštích
létech, bude-li možno vycestovat na Západ jen na
základě devisového konta. Ti první majitelé kont
vycestují rozhodně bez obtíží, ti pozdější budou
muset již trochu čekat, takže devisy na kontě bude
moci stát déle užívat, lem vždy odmítnutým budou
jejich devisy dobré jen na nákup v Tuzexu, kde ceny
úměrně zvýši.
Pamatujete se na obdobnou akci se stavbou druž
stevních bytů před 32 léty ? Ti první dostali byt obra
tem, ti pozdější zaplatili a čekali na byt až 15 let (stav
v roce 1968). Od státu přidělené byty se scvrkly na
minimum, resp. na plus-minus-nula a komunisté tak
zabili dvě mouchy jednou ranou: snížili drasticky
svoje náklady na bytovou výstavbu a zároveň odčer
pali část kupní sily obyvatelstva. Komunisté se při
tom nemusí ničeho obávat, protože mají-li za sou
časné asylové praxe malou šanci na status poli
tických uprchlíků i ti, kdož se s nasazením života
15

probili přes střežené hranice, jakou pak budou mít
šanci ti oficielně vycestovali?
Ti, kteří by chtěli svoji cestu k tomuto účelu využit,
poznají panující potíže a po návratu domů popsáním
stávající situace rozhodně sympatie pro Západ
nepozvednou.
A tak k milionům upraveneckých devis a peněz,
které <čs. cizinci) při návštěvách ČSR vydaji - musi
přece ten draze zaplacený upravený vztah využít přibudouteďdalši miliony na návštěvních kontech,
z nichž dvě procenta odečte stát jako manipulační
poplatek přímo a s nimiž můe obchodovat tak
dlouho, než majitele konta za hranice pustí, což opět
záleží pouze na státní libovůli.
Doufat, že náš exil tuto akci z výše uvedených
důvodů bude ignorovat, je nesplnitelné přání, a tak
nezbývá než přihlížet, jak devisové peníze rozpolcuji
jednotu v zahraničí i doma a současně pomáhají
zachraňovat zkrachované komunistické hospo
dářství.
Byl to opravdu opět dobrý komunistický nápad.
Stanislav Koutek

***
«Ze které veteše,

vybrali jste

Jakeše?»

Politická abeceda
Lidská práva
Dne 10. prosince 1988 oslavil svobodný svět
40. výročí vyhlášeni (Všeobecné deklarace lidských
práv). V Paříži bylo toto výročí vzpomenuto prezi
dentem Mitterandem také za přítomnosti polského
odborářského předáka Lecha Walesy a sovětského
akademika Sacharova.
Cesta k obsahu a formě lidských práv byla dlouhá,
trnitá a krvavá. Z minulosti vedla přes francouzskou
revoluci, osvícenství, Solferino, k prvé a druhé svě
tové válce. Nakupenými nespravedlnostmi tohoto
světa unavená lidská společnost se konečně vzcho
pila k přesnému formulováni práv, týkajících se kaž
dého jedince. Významní světoví myslitelé všech
směrů (René Cassin, Mahatmá Gándhi, PierreTeilhard de Chardin, Benedetto Croce, Aldous Huxley,
ale také Harold J. Laski a Salvátor de Madariaga) byli
intelektuálními spolutvůrci této <Deklarace>.
Hesla francouzské revoluce (Volnost, rovnost,
bratrství), pokud nebyla nikterak právně zabezpe
čena, nestačila. Na troskách býv. (Společnosti
národů) formulovala pak v r. 1948 Organisace spoje
ných národů práva každého jedince na této planetě.
Právo na život, zákaz týráni, nárok na právní jistotu
i ochranu, svobodné myšleni, až po svobodnou mož
nost volby, včetně práva opustit svou zemi a kdykoli
se do ní vrátit-to vše zahrnuje a jako normy lidského
spolunaživáni upřesňuje (Všeobecná deklarace
lidských práv> z roku 1948. Z ní pak je odvozena
(Evropská charta lidských práv>, kterou přijali
všichni členové Evropského společenství.
Aby se však tato všeobecná doporučeni, obsažená
v (Deklaraci), stala právně závaznými normami pro
všechny národy a státy, bylo třeba její schváleni
národními parlamenty. Západní svět převzal rela
tivně rychle do svých zákonů a především ústav,
pokud v nich dosud nebyly zakotveny, zásady této
(Deklarace). Ejhle- kdo však váhal, byly bez výjimky
všechny státy s diktátorskými vládami, zde pře
devším státy komunistické. Tedy i Československo.
Bolševické diktatury odmítly (Deklaraci) s odůvod
něním o (vměšování do vnitřních záležitosti). A to
činí dodnes. Kromě toho drze a licoměrné prohla
šuji, že ony samy nejlépe a nejdokonaleji lidská
práva chráni a uplatňují, odvolávajíce se na teorii
(plného žaludku). Svobodného člověka dodnes
pokládají diktátorské země za luxus. A trpí přitom
bídou a nedostatkem všeho druhu. S výjimkou
samotných diktátorů. Nechtějí vědět, že teprve svo
bodni lidé jsou s to vytvářet nové hodnoty a tedy
i odstraňovat bídu, nedostatek a nespravedlnost.
Bolševické země vytvořily ze svých států gigantické
žaláře národů. Včetně týráni a ubíjeni jedinců.
Fysicky i intelektuálně. Cas však pracuje proti
diktaturám a násilí všeho druhu. I v Českoslo

vensku.
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"Ty úpravy exilovejch vztahů, to není
historicky nic novýho. V českých
zemích se začaly prodávat odpustky
už ve čtrnáctým století."

***
Aforismy U. Davydovského
■ Komunismusje mor lidstva: jenti, kteří jej prodě
lají - jestliže to vůbec přežiji - jsou proti němu
imunní.
*
■ Přesvědčený marxista je odhodlán, je-li to nutné,
jit třeba přes mrtvoly - zatim co demokrat, nanejvýš
přes tu svoji.
*

■ Cos dělal v exilu
až se vlast otáže
- zbavena tyranů -,
řekneš: (Pln kuráže
pracoval pro stranu!)

pražském tisku posledních dnů:
(Vyměním balíkdámskýchvložekzabaliktoaletniho
papíru - značka „vdovec".)

• Insérât v

z naší minulosti
MILADA
Třicet osm let uplynulo od popravy Dr. Milady
Horákové, československé vlastenky. Je to
dlouhá doba, ale nic neubrala na sytosti
vzpomínky. Na svědomí národa.
Doma i v exilu.

Dvacátého šestého června roku 1950 bylo pondělí.
Ve městě ještě kvetl šeřík a bylo stejně krásně, jako
jiná léta za vlahého pražského podvečera. V tom
uspěchaném velkoměstě jako by dnes nikdo nespě
chal.
Na Soudním náměstí ostře zabrzdila čtrnáctka a na
věži pankrácké věznice hodiny právě odbily pět. Za
tou hromadou železobetonu a katrů mají političtí
vězňové již po večerní uzávěrce. Těžké dveře cel jsou
již pozamykány a zakolíčkovány. Stráže jsou vymě
něny a cvičeni psi vypuštěni do dvorů. Na strážni vě
ži si za spoušti samopalu nahýbá příslušník mini
sterstva vnitra pálenku, aby posílil své politické svě
domí jara roku 1950.
Večerní ticho ovládlo věznici. To jsou nejtěžši chvíle
pro vězně. Je čas na vzpomínky a to není dobré.
Vzpomínky rozteskňuji a oslabuji odolnost
politického vězně. Ticho přerušily okované boty
příslušníků ministerstva vnitra. Čtyři samopalníci v
čele s velitelem eskorty míří do posledního patra
pankrácké věznice. Tam, za dalším katrem, jsou cely
odsouzených, kteří čekají na smrt. Rachot zámku a
cela číslo 406 se otevírá. Napřažené samopaly zu
žuji dveřní průchod, jimž naposledy vychází žena.
Kdo uderil první do dveří své cely, nikdo nedosvědči.
Určitě ten, kdo viděl škvírou stát na chodbě oddě
leni <D> krásnou ženu. Milada Horáková jde na smrt.
Jde pevným krokem, s hrdě vztyčenou, krásnou a
ušlechtilou hlavou na pevné páteři.
Pankrác bouři. Dveře všech cel se otřásají mohutný
mi údery pěsti politických vězňů. Tri krátké, jeden
dlouhý. Victoria! Vítězství! Písmena Morseovy abe
cedy. Úvod k Beethovenově symfonii. Znělka lon
dýnské rozhlasové stanice svobody.
Dr. Milada Horáková, poslankyně Národního shro
máždění Republiky Československé jde na smrt.
Právnička a socioložka. Česká žena a matka. Vla
stenka. Dvěre všech cel, které na své poslední cestě
míjí, zesiluji údery. Tři krátké, jeden dlouhý. Za kaž
dými dveřmi je člověk. Člověk se stejnou vinou: lás
kou k vlasti.
<Sbohem, Milado! A dik. Za sebe—i žaty ostatní tady
doma i v exilu.) Výkřikům za mnohými dveřmi jsem
tam dole, ještě na soudní vazbě, nerozuměl. Zanika
ly v úderech pěstí. Milada Horáková kráčí na celu
smrti do podzemí věznice, kde bude trávit svou
poslední noc před popravou. Do kroku ji zni rytmus

úderů, jako každému před ní, kdo odcházel na smrt.
A režim věznice je pokaždé bezmocný proti této de
monstraci obdivu a lásky.
V úterý 27. června 1950 slunce ještě nevyšlo. Hlas
umíráčku pankráckého zvonce zni do nevlídného,
mlhavého rána. Praha se teprve probouzí. Dvůr
v blízkosti vězeňské nemocnice je zaplněn orgány
ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti. Na
strážních věžích zesílené posádky a na střechách
sousedních činžáků se černají hlavně samopalů Zá
vodních milic. Poprava veřejně oznámena nebyla,
režim se ale přesto boji oprávněného hněvu národa.
Milada Horáková jde na smrt statečně. Pevným kro
kem, s hrdě vztyčenou hlavou. Jen ty její skráně jako
by ještě vice prokvetly. Předseda senátu JUDr. Fran
tišek Trudák a prokurátoři JUDr. Juraj Viezka a Marie
Brožová asistuji popravě. Do jejich očí a do svědomí
národa a celého světa pronáší Milada Horáková svá
poslední slova: (Odcházím bez nenávisti k vám. Kdy
bych měla příležitost, dělala bych to znova. Protože
jsem to pokládala za svou národní a mravní povin
nost.)
Potom padla. Zavraždil ji světový bolševismus a Ko
munistická strana Československa. Pankrácký umí
ráček zněl ještě třikrát. Vedle ni toho rána položili své
životy dalši českoslovenští vlastenci: JUDr. Jiří Peci,
právnik, Jan Buchala, četnický strážmistr, Záviš Ka
landra, žurnalista.
Všichni byli vinni. Protože chtěli život lepši. Život
svobodný se spravedlivým sociálním řádem.
Zdeněk Slavík (Kanada)

OBĚTEM

KOMUNISTICKÉHO
TERORU
V ČESKOSLOVENSKU

ZUM ANDENKEN
AN DIE OPFER DES
KOMMINSTISCHEN
N DER TSCHECHOSLOWAKEI
IN MEMORY
OF THE VICTIMS
OF COMMUNIST TERROR
IN CZECHOSLOVAKIA
Exilový památník v Nage/bergu (Rakousko).
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Poesie
Božena Jindrů:

Výstup

Na břehu řeky samoten,
nahý stál.
Své bílé šaty, šaty vězné
do uzle svazoval,
a že je člověk k obrazu Krista stvořený,
svou dlouholetou nenávist
násilím ze srdce si rval
i s nejhlubšími kořeny.

Uzlíček těžce ke dnu dopadal...
Srdce mu jako prázdná mušle,
divokou ozvěnou hučelo.
Bylo to k ránu. Zlatými lokty
slunce se právě opřelo
o rozespalou, krásnou zemi.

Obloha studem zružověla
když z vysokého svévolného čela
stíral si těžce bahno poníženi.
Kolem něj bílé jiskry rosy
jak věčné lidské touhy zahořely.
Naposled ještě mládi v něm vykřiklo,
pohřbené navždy v tichu cely.

Žádalo pomstu. V tom však na horách
zahlédl, jak se kymácely
nesmírné misky Božích vah
ta jedna z nich pod tíhou zla
do hlubin rychle padala.
Pochopil smysl všeho i cíl.
V posledim boji napnul všechny síly.
Své utrpení v oběť proměnil,
misky se zvolna, lehce vyvážily.

(1958)

Otištěno bez vědomi autorky. ž//e v Československu.
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Z čs. minulosti
1938

RUNCIMANOVA MISE

1988

JUDr. František princ Schwarzenberg*

(Dokončeni)
Zde by snad bylo vhodné říci, jak a proč se stalo, že jsem byl v pravidelném styku s Runcimanovou
misi.
Když bylo oznámeno, že do Prahy přijede mise, vedená lordem Runcimanem, bylo nám - příslušní
kům české šlechty (i české občanské společnosti) — jasné, že mise bude vyhledávat objektivní informace
o celé naší národnostní problematice, informace jiné než ty, které uslyší z kruhů ryze vládních, či ze stra
ny sudetoněmeckého vedeni. Bylo nám dále jasné, že naši Němci byli velmi dobře připraveni k právě
takovému informativnímu úsilí, a to mnohem lépe, než byla připravena strana česká, která setrvávala
v postoji: chtějí-li něco vědět, ať se nás zeptají.
Byli jsme dále přesvědčeni, že se nám naskýtá jedinečná příležitost k užitečné práci — vždyť se jednalo
o nedělitelnost, o bytí či nebytí naší vlasti a o evropský i světový mír - k činnosti pro nás usnadněné
britskými společenskými zvyky venkovských weekendů a pod.

Na základě podobných úvah se Zdeněk Radslav Kinský, manžel mé matky, rozhodl pozvat manžele
Runcimanovy do Zdaru na Moravě, který tehdy patřil mojí matce. Doprovázel je Mr. Peto, nejbližší Runcimanův spolupracovník, se svojí chotí.
Mise přijela do Prahy dne 3. srpna 1938 a návštěva Zdaru (a zastávka v Chlumci nad Cidlinou) se od
bývala o weekendů 7. srpna. Tak se tedy stalo, že jsem se s lordem Runcimanem setkal skoro bezpro
středně po jeho příjezdu do Cech, když jsem v Praze domlouval tento zájezd.
Pro moji vlastní činnost v příštích týdnech přicházelo v úvahu několik dalších okolnosti.
Naše ministerstvo zahraničních záležitosti nechtělo misi přidělit stálého průvodce. Tuším, že se toto
rozhodnuti zakládalo na snaze, vyhnout se dojmu, že vláda přiděluje misi "hlídače". Já však v té době jak bývalo zvykem u mnohých elévú zahraničního ministerstva — byl pracovně přidělen Zemskému úřa
du v Praze. Nebyl jsem tedy přesné řečeno úředníkem zahraničního ministerstva a tak jsem se mohl při
poutat k misi na zcela neúředním, řekl bych skoro ryze osobním podkladu. Spolupůsobila také okolnost,
že u nás mnozí lidé, Češi i Němci, tehdy z cizích jazyků ovládali spíše franštinu než angličtinu a že tedy
bylo mnoho potřeby a příležitosti k tlumočení. Bylo také přemnoho úkolů společenského rázu, které tak jak se situace vyvinula - jsem zastával nakonec většinou já sám. Výhodou snad také bylo, že jsem
v té době byl jako doma na anglickém i francouzském vyslanectví a na našem zahraničním ministerstvu.
Byl jsem velice spřátelen s celou rodinou francouzského vyslance de Lacroix, který na Mnichov dopla
til svým zdravím (dělávali jsme u nich muziku); jeden z příslušníků vyslanectví R. Lalouette byl můj
vzdálený příbuzný; P. Monod, který nám později tolik pomáhal, se mnou spoluvlastnil kanojku a často
jsme sjížděli naše řeky; ředitel pražského "Denisova ústavu", prof. J. Pasquier byl ovšem také mým příte
lem (o těchto dvou posledních viz "Pláč Koruny české", str. 123-126); na britském vyslanectví to byl
především vojenský přidělenec Strong, který s námi naprosto spolucítil, uvědomoval si dosah krise a snad
jako jediný z Angličanů v Praze se po Mnichovu hlasitě styděl za chování Chamberlainovy vlády. Na na
šem zahraničním ministerstvu jsem měl ovšem bezpočet přátel, především dr. J. Jínu.

Tzv. pražskou společnost jsem ovšem také dobře znal, protože jsem po léta žil v jejím středu.
Dále mě pověřila Národní rada česká, abych zařizoval, co v zájmu věci za vhodné uznám. (V té sou
vislosti jsem také k Runcimanovi uvedl tehdejšího předsedu prof. dr. Kaprase a odevzdal spolu s dr. F.
Berdychem memorandum Národní rady české.)
Hlavně mi arci vývoj domácí i zahraniční nedal spát a tak jsem vítal možnost uplatnění, o kterém jsem
si namlouval, že by mohlo posloužit dobré věci.
Byl jsem, jak říkám, ve skoro každodenním styku s misí a měl příležitost k dlouhým soukromým roz
hovorům jak v Praze samotné, tak zvláště při zájezdech na venkov.
Krom příslušníků mise a jejich manželek jsem také navázal dobré styky s anglickými tajemnicemi,
které doprovázely misi (Miss Tillard a Miss Miller). Tak jsem prostě věděl, koho mise přijala, kdo se o při
jeti hlásí a hlavně jaký materiál (a bylo ho přemnoho) byl ze sudetoněmecké strany misi dodán.
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Dle toho by se zdálo, že česká šlechta ztratila zájem na udrženi nedělitelné celistvosti zemí Koruny
české, ač tato celistvost byla pro generace jejím předním zájmem i úsilím. Toto tvrzení bylo zřejmě čer
páno z nesprávných informaci.
Postoj české šlechty v předmnichovské době snad nejlépe ozřejmi státoprávní deklarace, kterou dne
17. záři odevzdala dvanáctičlenná delegace české šlechty presidentu Benešovi. Popud vyšel od Z. R. Kinského (Chlumec nad Cidlinou), text napsal můj bratr Karel Schwarzenberg (Orlík) a prohlášeni četl náš
stařešina, pozdější koncentráčnik František Kinský (Kostelec nad Orlici). Dalšími členy delegace byli:
Jan z Lobkowicz, Zdeněk z Kolowrat, Rudolf Czernin, Leopold Sternberg, W. Colloredo-Mannsfeld,
Karel Parish, Jindřich Dobrženský, a z Moravy Hugo Strachwitz a Karel Belcredi.

Znění tohoto prohlášení je následující:
»Pane presidente!
Za těchto dnů všechny stavy a třídy našeho národa svorně projevují svou vůli, zabránit porušeni
starých hranic našeho státu. Proto i řada členů starých rodů naší vlasti nás pověřila, abychom se
k Vám dostavili s podobným projevem. Věrnost k Českému státu, který naši předkové pomá
hali budovati a po tisíc let udržeti, je pro nás povinností tak samozřejmou, že jsme se rozmýšleli
ji výslovné zdůrazniti. Považujeme za svou povinnost, uchovati dědictví svých otců. Země koru
ny české byly pohromadě po tolik věků a přetrvaly spolu tolik bouří, že doufáme v přejiti i
těchto časů nepokoje a násilí. Naše přání, aby staré hranice České koruny zůstaly neporušeny,
vychází zajisté také ze starosti o budoucnost našich potomků i z pocitu odpovědnosti za svobo
du a blaho českých Němců. Naši předkové vždy usilovali o přátelský poměr obou národů v zemi
usazených a tak i my toužíme po tom, aby i naši krajané německého jazyka mohli sdileti s námi
lásku k nedělitelné vlasti. Důvěřujeme, že se tak může státi. Zejména doufáme, že zásady křes
ťanské udrží v této zemi pořádek a vzdělanost. Vyslovujíce viru v lepši budoucnost, ujišťujeme,
že jsme si vědomi svých zděděných povinností k vlasti a ke státu, který byl domovem našich
předků a jehož stará práva jsme vždy chtěli a i dnes chceme hájiti.«
Zdůrazňuji, že se jednalo pouze o delegaci. Celkový počet příslušníků české šlechty byl ovšem daleko
vyšší, jak dokazuje počet podpisů na národnostním prohlášeni české šlechty z roku 1939.
Prostě česká šlechta byla ochotna se "angažovat", a to v duchu své nejvlastnější tradice, tj. ve snaze o
zachováni odvěkých hranic a nedělitelnosti své vlasti a ve snaze o smírné, dělné soužití i německých oby
vatelů našeho státu.
V témže duchu též použila šlechta svých společenských styků a pohostinství svých venkovských sídel.
Nyní si povězme o těchto zájezdech na venkov. Budu rozlišovat mezi zájezdy "českými" a "němec
kými" podle národnostní příslušnosti hostitele. Rád bych ovšem dodal, že při weekendech "českých"
byli také někdy zváni přátelé či příbuzní jazyka německého, pokud to byli smířliví, konstruktivní lidé
dobré vůle. Vždyť se nám tentokráte jednalo především o přijatelné narovnáni, o hledáni a nalezení smí
ru, nikoli o priostrení konfliktu. Napomáhala tomu četná přátelská a příbuzenská pouta české a německé
šlechty v našich zemích usazené.

Zmínil jsem se již o prvním "českém" zájezdu do Ždáru na Moravě.
Zanedlouho po této návštěvě přijeli Runcimanovi, kteří v pražském horku nemohli dobře spát, na noc
do Chlumce nad Cidlinou, kde hostitelem byl Z. R. Kinský. Vzpomínám, že jsme seděli dlouho do noci
jenom ve třech a lord Runciman nám vykládal o svých prvních dojmech a rozhovorech.
Weekend 14. srpna byl "německý" na České Kamenici, kde hostitel Oldřich Kinský byl skoro jediným
z tohoto rodu, který považoval němčinu za svoji mateřštinu a kterého sudetšti Němci považovali "za
svého". Mise si odnesla tehdy dojem o jakýchsi "křivdách" páchaných na sudetských Němcích. Hned
nato mi bylo sděleno, že si lord Runciman přeje zase weekend český, abych se o to staral.
Mezi týdnem, dne 18. srpna došlo k návštěvě Červeného Hrádku, kde hostitel Max Hohenlohe byl
Němec a udržoval dobré styky s vedením sudetoněmecké strany. Chtěli jsme ovšem vědět, jak probíhalo
tamní setkání mezi Runcimanem a Henleinem. Na rozdíl od jiných rozhovorů byl Runciman v této sou
vislosti velmi zdrženlivý a nepodařilo se mi zvědět, co mu Henlein vlastně říkal. Pouze vím, že Henleinem
nikterak nadšen nebyl. Proto jsme se zanedlouho vydali se Z.R.Kinským na Červený Hrádek. Z rozhovo
ru jsem nabyl dojmu, že Hohenlohovo zaměření nebylo nikterak ideologického, ale mnohem spíše hospo
dářského rázu. Hovořil se mnou o možnosti navráceni lesů, o které přišel za naši pozemkové reformy.
Dodal, že by bylo zapotřebí gesta ve smyslu "odčinění hospodářských křivd" ještě před "parteitagem"
v Norimberku. Také mi vykládal, že to byl vlastně on, od kterého vyšel popud, aby britská vláda vyslala
do Prahy Runcimanovu misi. Správnost tohoto sdělení jsem si nikdy ověřiti nemohl.
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Mohl jsem tedy pravidelně informovat kabinet ministerstva zahraničních záležitosti a presidium mini
sterské rady o věcech, o kterých se odjinud nedovídaly (v presidiu ministerské rady to byl především
sekčni šéf Caha a v zahraničním ministerstvu vyslanec Čermák, kterým jsem pravidelně referoval); upo
zorňovat na potřebu dokumentace, či opatřovat dokumentaci, která by uváděla na správnou míru někte
ré misi dodané, zkreslené informace; sdělovat našim bezpečnostním orgánům, kam kdo z mise kdy poje
de; vyvolávat, domlouvat přijetí a uvádět rozličné české delegace a případně tlumočit (většinou z češtiny,
někdy také z němčiny, jako třeba při zájezdu pana Peto na Krumlov); dojednávat setkání s vedoucími
činiteli samosprávy, průmyslu, obchodu a české společnosti vůbec. Protože si mise přála, aby se pravidel
ně střídaly weekendy "české" s weekendy "německými", je nasnadě, že jsem většinou napomáhal při do
jednáváni weekendů "českých".
Nevím vlastně, jak se to stalo, ale od samého počátku mě mise přijala za jakousi neoficiální spojku
k celému českému prostředí krom vlády, za tlumočníka, průvodce Prahou, pomocníka při nákupech, za
zdroj informací o tom, kdo je kdo a za pomocníka, na kterého se stále obracela se vším možným i ne
možným.
Strávil jsem ovšem též mnoho času v rozhovorech s cizími novináři, kterých se v hotelu Alcron hodně
hemžilo — Packard, United Press; Steinkopf, Associated Press; Small, Chicago Tribune; a zvláště Walter
Kerr, New York Times, a z Londýna Robinson, Kadich, atd. (To vše snad také vysvětluje, proč mě po
Mnichovu generální štáb přidělil britské misi pozorovatelů při předávání území.)
Moje postaveni u mise snad ozřejmi tento malý příběh. Zas jednou jsem večeřel, jako častěji, s Runcimanovými v hotelu Alcron, kde mise bydlila. Tu mi lord Runciman povídá: »Zítra bude v London Times
zpráva o tom, že mise lorda Runcimana přijala a vyslechla několik delegací. Co čtenáři Timesů vědět ne
budou je skutečnost, že jste to byl stále pouze Vy, který jste mi něco povídal.« A tak to vskutku bylo,
protože jsem se snažil přesně tlumočit názory členů delegací, kteří angličtinu neovládali.
Zmiňuji se o tom všem pouze proto, abych vysvětlil, proč si činím nárok na vlastni úsudek o úmyslech
a postupu jednání Runcimanovy mise: úsudek vcelku kladný.
Řekl jsem, že se v literatuře vyskytují náznaky, jakoby se mise byla vyhýbala stykům s občanskými
kruhy, či že se mise stýkala především jen se šlechtou německou.
Navzdory tomu, co je psáno např. v Černého "Pláči Koruny české", je pravdou, že mise vyhledávala
styky s vedoucími kruhy společnosti občanské, jak české, tak i německé.
Zmíním se stručně o stycích českých, o kterých toho více vím. Zde nemyslím pouze na události ofi
ciálního rázu, jako byla např. recepce v Černínském paláci dne 12. srpna. Mám na mysli celou řadu
jiných styků, z nichž jsem mnohé domlouval já sám. Tak např. různé společenské události, jako účast na
svatbě mladší dcery a též velikou večeři na počest mise u generálního ředitele Kruliš-Randy (vzpomínám,
že jsem při tomto banketu seděl vedle dr. Petra Zenkla); recepci a přenocováni u paní Zdenky Havránko
vé na Hadovce (tu připomínám souvislost s Červeným křížem a se Škodovými závody); návštěvu Masary
kových domovů, kterou jsem domluvil s paní Pelantovou a Miladou Horákovou; všelijaké dámské schůz
ky (pí. Havránková, pí. Kruliš-Randová, pí Loewensteinová, pí. Morawetzová, atd.); návštěvy kulturních
institucí (doprovázel jsem při návštěvě barokní výstavy a divadla, při prohlížení gobelínů v arcibiskup
ském paláci či při návštěvě byzantologického střediska "Kondakoviánum", o které se hlavně zajímal zná
mý byzantolog, Runcimanúv syn Steven) a více podobných podniků. Tak dne 1. září byli Runcimanovi,
Peto-ovi a Mr. Ashton-Gwatkin např. na večeři u dr. J. Preise na Lavičkách (nade dnešní Orlickou přehra
dou), jindy zase pozval vyslanec Čermák lorda Runcimana na koroptve.
Je samozřejmé, že se návštěvy kulturních podniků neobešly bez seznámení se s vedoucími činiteli kul
turního života. I z předchozího kratičkého výpočtu a z citovaných jmen je jasné, že mise jevila zájem o
navázání styků s představiteli nejen tzv. "společnosti", ale s představiteli pražské městské samosprávy či
takových podniků, jako byly Českomoravská Kolben-Daněk, Škodovka, Živnobanka, atd. Ostatně chápa
la mise velmi dobře národohospodářské aspekty celé krise.
Dobře vím, že mise stejně udržovala styky s občanskými kruhy německými.
Prostě mohu dosvědčit, že se lord Runciman (sám původu občanského a vyšlý ze světa obchodního),
členové jeho mise a jejich manželky nikterak nevyhýbali stykům s občanskými kruhy ať už českými či
německými.

Nyní mi budiž dovoleno říci něco o stycích se šlechtou. Je snad více než pochopitelné, že nemohu
dobře souhlasit s následující větou, vyňatou z německojazyčné literatury:
„Die Tschechisch-nationalen Tories lehnten es ab, sich zu angagieren, und als die Prager Regie
rung an einige von ihnen herantrat, um sich für die englischen Gäste ihrer gesellschaftlichen Be
ziehungen wie der Gastfreundschaft ihrer Häuser zu bedienen, wiesen sie ein solches Ansinnen
zurück." (Christian Willars: Die Böhmische Zitadelle, Molden, Wien/München, 1965, str.290.)
(KONEC)
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Spolkové informace
Valná hromada Sdružení
Časopis MUKL byl rovněž předmětem obsáhlé dis
Valná hromada Světového sdruženi bývalých čes
koslovenských politických vězňů v exilu (organikuse a autorům bylo vysloveno všeobecné uznání
sace ve Švýcarsku), se konala na začátku léta 1 988
zásluh za nové švýcarské vydáni.
v Curychu.
Zpráva pokladníka vyzněla nepříznivě vzhledem k
Úvodem
zrekapitulovala
důvody
rozštěpeni
loňské krisi na newyorské burse a vzhledem k vyso
muklovského hnuti a znovu konstatovala správnost
kým nákladům v souvislosti s novou edicí MUKLA
rozhodnuti o neslučitelnosti současného členství ve
nedodržením smluvních podmínek ze strany kra
Svěrovém sdruženi a v K-231, a to na základě poz
janské tiskařské firmy. Bylo dohodnuto, že pro příští
natků br. Bíma, které si přivezl z Kanady. Znovu byla
číslo MUKLA musí být v této věci zjednána náprava.
schválena základni orientace Světového sdruženi,
Valná hromada učinila patřičná opatřeni ke koneč
odmitajici i nadále spolupráci s organisacemi, které
nému vyhotoveni nových členských legitimaci, jichž
udržuji styky s komunisty jakéhokoli zabarveni,
se mnozí členové z celého světa dožadují a jejichž
včetně komunistické prominence v exilu.
vydání bylo již v minulých letech urgováno.
Valnou hromadou byla současně schválena výpověď Posléze byl s uspokojením vzat na vědomi text
spolupráce na budování <Monumentu> organisací dopisu, který Světové sdružení zaslalo presidentu
K-231, protože (Památník? všem obětem komu
USA R. Reaganovi před jeho návštěvou v Moskvě.
nismu v Československu byl již postaven v těsné
Závěrem byla znovu všemi přítomnými schválena
blízkosti čs. zadrátovaných hranicavevhodnédobě
základní linie činnosti sdruženi do budoucna, spočí
vající v nekompromisním boji za osvobozeni Čes
čtyřicátého výročí únorového komunistického puče.
Stalo se tak pod patronátem Svazu čs. spolků ve
koslovenska od komunistické diktatury a za nasto
Švýcarsku za účasti významných exilových
lení parlamentní demokracie v duchu odkazu presi
organisací (Communio Bohemica Nova, Čs. poradní denta T. G. Masaryka, jakož i v důsledném hájeni
lidských práv a práva sebeurčeni národů a v odporu
sbor v západní Evropě, Organisace sokolské a
proti určitým nebezpečným projevům totalitarismu i
skautské a Světového sdružení býv. čs. joolitických
vězňů v exilu - organisace v Kanadě a Švýcarsku).
v exilu.
Dalším důvodem zmíněné výpovědi bylo odmítnutí V této souvislosti bylo vysloveno uznáni za mimo
námitek Světového sdruženi Klubem 231,
řádné zásluhy odstupujícímu předsedovi Dr. J.
týkajících se nevhodnosti umístění (Monumentu) v
Andělovi, který se mimo jinézasloužil ovypracováni
Masaryktownu a odmítnuti žádosti o přizváni k
nových stanov, odpovídajících současným poli
účasti členů sesterské organisace Světového sdru tickým podmínkám čs. exilu ve svobodném světě a
ženi v Kanadě, kteří by zastupovali v příslušném jemuž se shora zmíněnou politickou orientaci Světo
výboru i organisací švýcarskou.
vého sdruženi do budoucna v těžkých podmínkách
Br. Dr. J. Anděl pri této příležitosti zdůraznil zradu
silného vlivu různých oportunistických živlů poda
K-231 své vlastni minulosti a svého původního prořilo definitivně prosadit.
gramutim, žesevsoučasnédobězřikájakékoli poli V odpoledních hodinách byl pak zvolen nový výbor
tické činnosti a věnuje se výlučně činnosti sociálni
následujícího složeni:
(interview O. Rambouska s K. Jezdinským ve vysí
Předseda: br. V. Křepelka; 1. místopředseda: sestra
láni Hlasu Ameriky). Tímto prohlášením se organi- B. Hoffmannová; pokladník: br. M. Kežlimek; jedna
saci K-231 způsobený rozkol v muklovském hnuti tel: br. E. Hoffmann; kulturní referent: br. K. Kukal;
ukázal být zcela absurdním vzhledem k sociální čin sociálni referent: br. Ing. Z. Lukaštík; orgamsační
nosti Světového sdružení, která je zakotvena přimo referent: br. J. Nyčkalo; další členové výboru: br. M.
v jeho stanovách.
Sýkora, br. K. Šťastný, br. Dr. Ing. J. Zadrobilek;
Valná hromada sé dále zabývala funkci Světového čestný předseda: br. Dr. Ing. J. Anděl.
sdruženi ve Svazu čs. spolků ve Švýcarsku a v Čs.
E. Hoffmann
poradním sboru v západní Evropě se zřetelem na
nejnovějši vývoj v zemích za železnou oponou.
Účastnici s nadšením uvítali do svých řad nové
členy, a to pani Annu Kvapilovou z Oslo, pana Dr.
Lotu z Goteborgu a pana prof. Dr. Krejčího z Osna• V listopadu se konal v bernském podniku (Bůrbrúcku, jejichž přihlášky přivezl ssebou bývalý před
gerhaus) sjezd delegátů Svazu čs. spolků ve Švý
seda Sdružení br. Dr. J. Anděl ze svého úspěšného
carsku. Na sjezdu bylo zvoleno na dvouleté funkční
zájezdu do Skandinávie. Dalším novým členem
Sdružení se stal pan V. Vinický ze Švýcarska z pod
období nové předsednictvo. Do čela spolků byl opět
zvolen předsedou Dr. Mičátek.
(re)
nětu nové edice MUKLA.

Sjezd Svazu čs. spolků
ve Švýcarsku
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Setkání v Mariasteinu

Ve vlastní věci

V říjnu došlo k přátelskému setkáni členů našeho
Sdruženi v Mariasteinu u Basileje, těsně na hranicích
švýcarsko-francouzských. Na toto sekáni byli po
zváni i nečlenové, kteří se dostavili v hojném počtu
i přes nepříznivé počasí. Ve staroslavné bazilice
benediktinského kláštera koncelebroval Otec Birka
spolu s Otcem A.
Bernáčkem slavnostní
svatováclavskou mši svátou. Za zvuku varhan
vstoupily do baziliky v pestrých krojích ženy a děti a
zpřitomnily onu nezapomenutelnou tradici slav
ných svatováclavských posvíceni ve vlasti. Vedle
církevních zpěvů zazněl v bazilice hlas pani J.
Kupské, doprovázené absolventem pražské konser
vatoře, varhaníkem panem E. Theimerem. V hotelu
<Jura> zasedli návštěvnici k společnému obědu a
odpoledne páter Alban promítl diapositivy o mariasteinském klášteře benediktinů a životě v něm. Po
představeni se účastnici sešli v restauraci <Post>, kde
se pokračovalo v živých rozhovorech o současné
situaci doma a životě našich krajanů na různých
místech světa. Nechyběl ani humor, proložený čet
nými vtipy na těžkopádný komunistický režim
doma.
Jen těžko se hosté loučili s útěchou, že se zde příští
rok k svatováclavskému posvícení opět sejdou.
Nepříznivé počasí letos nedovolilo vyčerpat
všechny možnosti tohoto nádherného místa upro
střed luk a lesů. Pro děti byla připravena jizda na
ponících a mládež se chystala stanovat na nedale
kém tábořišti pod hradem. Doufejme, že přišti rok
nám bude i svátý Petrvice nakloněn.
V K

Vážení čtenáři,
dnes dostáváte <Mukía> ve formě dvojčíslí 3 a 4.
Ukončujeme tím prvý ročník 1988 našeho čtvrt
letníku. Opoždění bylo způsobeno změnou tis
kárny, onemocněním redaktora a návalem práce
Sdružení ve druhé polovině tohoto roku. Sdru
ženi se aktivně podílelo na uspořádání vzpomín
kové manifestace k 21. srpnu, jakož na setkáni
v Mariasteinu u Basileje a uspořádání oslav 70.
výročí vzniku Československa. Žádáme vás
zdvořile o omluvení tohoto zpoždění. Všichni,
kdož se podílejí na tvorbě <Mukla>, činí tak nezišt
ně a ve svém volném čase. Jsme toho názoru (na
rozdíl od některých exilových organisaci), že prá
ce pro vlast se neplatí. Tím vznikají samozřejmě i
určité
nesnáze,
protože
nemáme
tolik
prostředků, abychom mohli platit drahé sazby a
tiskárny. Děkujeme za porozumění.

Redakce <Mukla> a výbor Světového
sdruženi býv. čs. politických vězňů v exilu

Oznámení

Z činnosti Sdružení
v jubilejním roce
Kromě aktivní spoluúčasti na všech letošních jubi
lejních akcích vzneslo Světové sdruženi čs. poli
tických vězňů v exilu u západoněmeckých a rakous
kých televizních redakcí protest proti jednostran
nému líčeni situace v Československu během
Pražského jara> a srpnové sovětské okupace u příle
žitosti jejího dvacátého výročí výlučně z úst býva
lých komunistických prominentů, které zvrhlost
režimu, který sami vybudovali, přiměla podvacetiletém bezuzdném řáděni k opuštění korábu.
Mluvčím demokratické nekomunistické opozice v
exilu bylo zabráněno zaujmout k jejich výrokům sta
novisko.
Jinak tomu bylo v rozhlasové stanici (Svobodná
Evropa>, kde tajemníkovi našeho Sdruženi spolu s
vydavatelem (Nových Obzorů) a předsedou Čs.
poradního sboru pro západní Evropu byla poskyt
nuta možnost promluvit k domovu v rámci interviewu k 20. výročí sovětské okupace.
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Světové sdruženi bývalých československých poli
tických vězňů v exilu vypovědělo na základě usne
seni valné hromady ze dne 21. května 1988 svoji
původně schválenou účast na budování (Monu
mentu) organisace K-231 v Masaryktownu.
K tomuto rozhodnutí došlo s politováním v důsledku
briskního odmítnutí zásadních výhrad Světového
sdruženi ze strany K-231, formulovaných bývalým
předsedou br. Dr. Andělem, dotýkajících se naprosté
nevhodnosti umístěni (Monumentu) a žádosti o
přizváni členů sesterské organisace Světového
sdruženi v Kanadě, kteří by zastupovali i organisaci
švýcarskou, do výboru pro jeho vybudováni.
Památník, postavený pod patronátem Svazu čs.
spolků ve Švýcarsku, za účasti významných exilo
vých organisaci, jako Communio Bohemica Nova,
Čs. poradni sbor v západní Evropě, organisace
sokolské a skautské a Světové sdruženi bývalých čs.
politických vězňů v exilu, už stoji.
Byl postaven bez rozsáhlých peněžních sbírek a
dlouhodobé předběžné publicity nejen politickým
vězňům, ale všem komunismen pronásledovaných
Čechům a Slovákům na místě nejvhodnějšim, na
místě zřetelně viditelném ze zadrátovaného Čes
koslovenska, v blízkosti rakouského Gmúndu u
příležitosti 40. výročí komunistického Únorového
puče dne 27. února 1 948.
Na základě těchto skutečností považuje organisace
Světového sdruženi bývalých čs. politických vězňů
v exilu svoji účast na shora zmíněné akci K-231 za
bezpředmětnou.
F

Nezapomínáme
• KLOCOVÁ Růžena, major-parašutistka východní zahraniční armády. Ubita ve vyšetřovací
vazbě StB v Jihlavě,Hlubokául., v září 1949. Její vina spočívala v tom, že odmítla stát se člen
kou KSČ.

• KŘIVKA Petr, nar. 21.10.1897. Pocházel z Brna. Zahraniční voják, člen Hradní stráže. Sou
zen v případu Babice. Popraven mezi říjnem 1950 a říjnem 1951. Urna s popelem nalezena
v hromadném hrobě v r. 1968 v brněnském krematoriu.
• KŘIŽAN Jan, nar. 12.11.1915, technický úředník z Branek. Popraven mezi říjnem 1950 a
říjnem 1951. Urna s popelem nalezena v hromadném hrobě v brněnském krematoriu v roce
1968.

• KYSELA (křestní jméno neznámo), popraven za útěk z tábora Mariánská v roce 1950.
• LEIMHART Rudolf, nar. 12.1.1918, úředník z Uherského Hradiště. Popraven r. 1950 v
Uherském Hradišti.

• LUCBAUEROVÁ Božena, popravena nebo umučena ve skupině Hory Hostýnské.
• LUDVÍK Josef, příslušník SNB v Prachaticích. Popraven r. 1952 v Praze.
• LUKAS (k.j.n.), pluk, generálního štábu, ubit 1949 na Pankráci estébákem Peškem.
• ROUŠAR (k.j.n.), zastřelen při společném útěku z tábora 12 na Slavkovskú. Pohřben ve
společném hrobě ve Slavkově.

• RÁDL Alois, nar. 1906, úředník ministerstva, umlácen v Leopoldově dne 21.12.1957.
Vážení čtenáři, jak je vidět z výčtu popravených a umučených sester a bratrů, jsou naše
údaje mnohdy neúplné. Byli bychom Vám vděčni za sdělení jakékoliv podrobnosti stáří,
jména atd., týkající se zmíněných, ale i jiných obětí.
(e I k)

Zemřeli ve vlasti:
• Oldřich Havlíček, 29. června 1988 ve věku necelých 69 let.
• Prof. Dr. Vladimír Kubeš, někdejší děkan právnické fakulty brněnské university, ve věku
80 let.

Oba dlouholetí muklové z komunistických koncentráků a věznic. Čest jejich památce!
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Ze světa
J. P. Kedys:

Komunističtí političtí a váleční zločinci
by také měli být potrestáni
Hledá se: Materiál, vztahující se ke komunistickým provinilcům a jejich zločinům:
Od konce 2. světové války Simon Wiesenthal a jeho ústředí ve Vídni vyvíjejí dodnes úsilí v honbě nacis
tických válečných zločinců.
Následuje ta nejjasnějši otázka, proč se dosud nikdo nepokoušel vyšetřovat zločiny, spáchané komunisty.
Nacistická hrôzovláda trvala pouhých 12 let a je mrtva již více než 40 let, zatímco komunistická hrôzovláda
pokračuje od r.1917, rozšiřuje se každým rokem, její oběti dalece přesahují oběti nacismu.
Pro spravedlnost, lidskost a historické zachováni pravdy je nezbytné sestavit archiv komunistických politic
kých zločinů a jejich zločinců.
Proto NDI podniká první krok ve sběru všech druhů materiálů, týkajících se komunistických politických zlo
činů : původní doklady nebo fotokopie, prohlášeni svědků s podpisy a adresami, výstřižky nebo fotokopie z
knih vztahující se ke komunistickým politickým zločinům.
Materiály budou drženy v přísné tajnosti a bezpečnosti (v pokladně banky). NDI si vyhrazuje právo k vydáni
po přezkoušení věrohodnosti předloženého materiálu.
Prosím, odešlete všechen vhodný materiál nebo dotazy na adresu:
News Digest International, P.O. Box 535, Parramatta, New South Wales, 2150, Australia.

***
Supplement to <News Digest International)

Communist Political and War Criminals Should
be punished also
By J. P. Kedys
Wanted! Material Related to Communist Political Criminals and their Crimes

Since the end of WW2 Wiesenthal and his centre have developed an intensive campaign to hunt Nazi war
criminals. This campaign became especially controversial seven years ago when the U.S. Zionists succee
ded in <convincing> the Carter administration to establish the Organization for Special Investigation (OSI).
The most obvious question arises that nobody has yet tried to investigate crimes committed by commu
nists. Nazi terror existed for only 12 years and now has been dead for morethan 40 years, while the commu
nist terror has been continuing since 1917, expanding every year, its victims vastly exceeding those of the
Nazi terror.
For the sake of justice, humanity and historical objectivity it is necessary to compile records of the commu
nist political criminals and their crimes.
Therefore, NDI undertakesto makethefirst move in collecting all kindsof material relatedtocommunist po
litical crimes: originals of documents or photographic copies, statementsof witnesses with signatures and
addresses, cuttings or photocopies from books or articles including the names of the authors with names
and dates of publication, and other kinds of evidence relating to communist political crimes.
The material will be kept in strict security and confidentiality (in a bank safe). NDI reservesthe right of publi
cation after checking the authenticity of submitted material.
Please send all relevant material or inquiries to:
News Digest International, P.O. Box 535, Parramatta, New South Wales, 2150, Australia.
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Posta redakci
Vzpomínky
Dne 8. června 1 986 zesnul náš dlouholetý člen a osvědčený přítel v nouzi a utrpení, bratr Valentin Prekop,
který pro svůj nekompromisní postoj vůči komunistické tyranii a pro ideál svobody, pravdy, spravedlnosti a
lásky obětoval 1 5 let svého života v komunistických kriminálech a koncentračních táborech. K uctěni jeho
památky uveřejňujeme dopis, který krátce před svou smrti napsal jedné ze čtenářek svého literárního díla.
Milá a ctěná..
člověku dělá dobře, když slyší, že vykonal něco dobré
ho a krásného. Právě v ten den, nebo v ten okamžik,
kdy jste četla některou z mých řádek, bylo rozhodnuto
o tom, /ak dlouho ještě smím prodlévat na této zemi.
Byl /sem svědkem toho, jak se lidé sami svou vlastní
vinou uvrhli do dlouhodobého neštěstí. Byljsem svěd
kem, jak se lidé navzájem vraždili, jak z nenávisti řvali
a všechno kolem sebe ničili. Ale... také jsem byl
svědkem, jak si někteří lidé kolem sebe vybudovali
ostrov lidskosti, aby přežili a aby mohlijednou vypoví
dat, jak všechno ve skutečnosti bylo a jak to být nemě
lo!
Věřte mi, všude, kde žiji lidé, existuji také lidské pro
blémy. Věřte mi, neexistuji žádné hranice, žádné raso
vé rozdíly a žádné rozdíly mezi nevzdělanými a vzdě
lanými, konservatívmmi a pokrokovým/, pohlednými
a nepohlednými. Jsou prostě jen lidé se svými světlý
mi a stinnými vlastnostmi a se svými úzkostmi a
vítězstvími. Existuje jen radost a smutek, statečnost čí
zbabělost, slabost či sila v člověku.
Zaleží téměř vždy jen na nás, zda naše slzy tryskají ze
srdce, nebo jen z oči. Věřte mi, lidské srdce pláče dale
ko častě/i, než si připouštíme. Potlačujeme to v sobě,
protože /e to pro nas jednodušší a pohodlnější.
Člověk se muže přetvařovat. Muže život dlouho jen
hrát. Člověk se muže často smát, ačkoli mu mnohé
pusobi bolest a na druhé straně denně mnoho lidi plá
če a /ejich slzy nejdou od srdce.
Mnoho lidiisem vidě! kteří ze strachu o sebe anebo ze
soucitu se sebou samým plakali, protože nebyli tak
pohledni nebo mladílakotí ostatní, nebo že nevlastni
li automobil, nebo že měli menši obnos na kontě než
/ejich soused. Takové slzy ve mně vždy vzbuzovaly zu
řivost, ano, prostě zuřivost.
Proč tečou takové slzy, nejsou pro nic za nic?
Mužma plakatjen tehdy, kdyžje bezmocný, zcela bez
mocný. Když není schopen odvrátit neštěstí, když
musí nečinně přihlížet, jak jeho bližníje nevyléčitelně
nemocen a odkázán na cizi pomoc. Neboťnavzdory
svému přebujelému sebevědomí jsme se na této ze
mi ani na vteřinu nestali Pánem Bohem, a to ani pak
ne, jestliže někteří mezi námi nosí bitý plášť- ani oni
někdy už nemohou pomoci.
Všechny slzy, které roníme pro sebe, jsou slzami mar
nosti, vyschnou ve všednosti každodenního života a
jsou jednou provždy ztraceny. Neboťjenom ty lidské
slzy se vlévají do moře života pro vznik života nového,
které byly prolity za zmírněni bezpráví.
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Všechny ostatní slzy jsou výrazem náladovosti,
emocí, potřeby soucitu nebo lítosti nad sebou samým.
Jsou důkazem slabosti nebo nespokojenosti. Vím, že
kdyžjednou přijdu k Bohu, ponesu na svých rukou ře
tězy, které jsou posvěcen y trny a slzami mé dlouholeté
bolesti. A tyto řetězy budou jako ze zlata a mé slzy a
slzy mých zesnulých a popravených kamarádů budou
široko daleko zářit jako diamanty. Nebudu zde jistě
stát ubožeji, nežli ti, kteří již za svého pozemského ži
vota zdobili své ruce zlatém a diamanty.
A ja svému milému Pánu Bohu řeknu, že jsem často
nebyl srozuměn s životni cestou, kterou mi určil, že to
byla trnitá a kamenitá cesta, že často mé nohy bolestí
slábly a mé srdce, až do bezvědomí udupané, se pře
konáváním překážek často málem zastavilo. A řeknu
mu, že mu přináším zpět zbytek své zraněné, zubože
né a poplivané duše, a že /sem by! často s/áb a že jsem
se dopustil mnoha chyb -, neboťjsem byl jen slabým
člověkem v lidské dimensí. A také našemu Bohu
řeknu, že /sem často měl strach, že mě rán y a kopance
dozorcu moc bolely, že jsem velice trpěl hladem a zi
mou a že jsem své nepřátele, své mučitele a vrahy
svých rodičů až k smrti nenáviděl a jim nemohl a
nechtěl nikdy odpustit
ano, tovšechnomu povim,
protože před nim nemám strach.
On mějístěchtěl míttakového, to vím. Již často, velice
často jsem s nim hovořil.
On mě pokaždé znovu poslal zpět na tento svět, abych
žil dá! abych to všechno jednou mohl vylíčit, dosvěd
čit a abych Udi mohl, dokonce musel varovat.
Budte pozdravena!
Valen ti n Pre ko p

Pošta redakci
Dvoubarevný svět
Momentálně přijímáme svět jen ve dvou barvách.
Rudě, když se ohlédnem po patnících za námi.
Černě, kolem poodhrnuté roušky zítřka a dalších dní.
Klesáme na duchu, zmáhá nás nepříjemné zklamání,
zrcátko budoucna nás rozladuje dříve, než se dostaví.
Čím to?
Nejpravděpodobněji spočívá vína spíš na přítomno
sti, než by bylo slušné připisovat na vrub minulosti.
Bývaly přece doby, které nás držely k sobě podivným,
mimořádně účinným zákonem solidarity, a to od
prvního do posledního paragrafu obsáhlého kodexu,
jehož pravidla nebylo třeba formulovat a vyslovit. Tak
byla samozřejmá.
Vše za nás obstarala přepevná soudržnost, jejím
dílem byly neochabující víra v konec, vzácná vyrovna
nost a vnitřníjistota. Jakoby zas ten mukl zopakoval:
(Situace je nám nebezpečně příznivá.) Přitom velko
ryse přehlížel hlad a podvýživu, dřinu a buzeraci,
která do nás pražila výsměchem dostatku.
Následujícípřechod z menšího oploceni do většího byl
šokující. Mukl se otřepal jako pes na břehu. Velkory
sost pánů však měla tvar a vytrvalost mlýnských ka
menů -začalosemiláninejtvrdších semen, rovných a
nepoddajných, ba vzdorných. Kola zkázy mlela poma
loučku, potichoučku, zato s výsledky: leckdo odpadl.
Kdo setrval při vědomí povinnosti k zásadě a nezmě
nitelnému postoji, který dominoval <výběhu> menší
mu, i z toho většího odešli. Spousta všakneměla totéž
- dá se říci - štěstí. Polykají dál pilulky blínu a zapíjejí
je silným odvarem zeměžluče.
Nás přepadla kocovina z neomezených možnosti a
dobré bydlo.
Nejdřív prstem, potom rukou a nakonec i ošáleným
jazykem jsme začali štourat zde i támhle, na tapetu se
dostal Voháňka, VocásekiVopičákada/ší. Solidarita
padla K.O., což určitě není a neznamená náhod
nou přesmyčku O.K.

Kde nebylo oplocení, vyrostlo a raději hned dvojí.
Patrně se nám stýskalo, nebo nám prostě přešlo do

krve a my ho postrádali. Celkem se moc nestalo. A
běží zábavná groteska. Smáli bychom se také, kdyby
nebyla k pláči.
Groteska určitě zkoroduje časem. Však - kolik nám
zbývá ?Ne mnoho, ocitáme se nebezpečně blízko měl
činy života. Na ní po nás zůstane jen prostinký křiž a
ten jednou vypoví, co my jsme zamlčeli. Jak výrazná
budou jeho slova, záleží na nesemtetých zrnech, do
kud v nich ptá pochodeň života.
Jen oni v daném čase dokáží ke kdysi hrdému praporu
svědomí odevzdaně složit jedinou, však nesmírně
cennou oběť- vlastni malost.
Uklidňující zůstává víra ve vědomi rozumu a dobré
vůle.
Josef Herman (Kanada)

***

Rok 1979: "Vaše žádost o legální
vystěhování nepřipadá v úvahu, ale
soukromně vám mohu poradit,
abyste odešel ilegálně a pak si
v zahraničí upravil vztah."

Sdělení našim odběratelům:
V našem čtvrtletníku můžete také inserovat.

Zavádíme rubriku "Malý oznamovatel", kde lze uveřejňovat koupi, prodej, seznámení, výměnu,
vyhledávání Vašich přátel, o nichž víte, že jsou v zahraničí, ale neznáte jejich adresu.
Pro podnikatele všech oborů
reservujeme příslušnou insertní plochu celostránkovou, půl- a čtvrtstránkovou, příp. osminovou.

Objednávky inserce zasílejte na adresu:
Světové sdružení býv. čs. pol. vězňů v exilu, Postfach 4111, CH-8022 Zürich, "MUKL", administrace
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Přečetli jsme za Vás
Bída a sláva exilu
Inka Steinská
90 let od narození dr. L. Radimského:
3. dubna 1898-9. září 1970

Exil je stav duše. To vysvětluje, proč data o něm hle
dám ve své duší... z lásky k svobodě jsem přece
exulantem... a tu smím jít ve své definici exilu
ještě kousek dále:
EXIL NENÍ JEN STAV DUŠE,
JE TO STAV DUŠE SVOBODNÉ.
Ladislav Radimský:
(Skloňuj své jméno, exulante!)

Kdykoliv nastane v ledové říší rudé hvězdy sotva
znatená obleva, začnou se v exilovém tisku objevo
vat vlaštovky článků a debat. Jejich námětjev pod
statě při všech oblevách stejný. Je vhodné či přímo
nutné, abychom změnili svůj dosavadní postoj k vlá
dě zemí východního bloku? Máme to činit zticha a
pokradmu prohlubováním t.zv. (kulturních styků),
tajnou úpravou vztahu či veřejnými prohlášeními, že
s probíhajícími změnami souhlasíme? Či snad se
máme radovat s komunisty, žijícími v zahraničí, že
pro ně třeba brzy nastanou šťastné chvíle, kdysejejich (lidské tváře) opět rozzáří na Hradě?
Pro exulanta, který (bloudi cizinou) už 40 let, zname
nají tyto debaty smutný povzdech: (To všechnotu už
bylo!)
Přesto však sáhne exulant do své knihovny, vyloví
své staré výstřižky z novin a časopisů a začte se do
myšlenek těch, kteří z našeho kruhu už odešli na
věčnost, svobody ve vlasti se nedočkavše.
Při této příležitosti jsem si uvědomila nad článkem
Pavla Želivana (České slovo, Mnichov 4.IV.1968), že
3. dubna t.r. uplyne devadesát let od narozeni jedno
ho z významných představitelů české esejistiky, dr.
LADISLAVA RADIMSKÉHO - PETRA DĚNA.
Narodil se v Kolíně v rodině uvědomělých českých
mlynářů. Jméno Ladislav dostal po svém kmotru při
křtu, kterým byl Dr. František Ladislav Rieger. Vystu
doval práva na Karlově universitě a stal se úřední
kem československého ministerstva zahraničí.
Působil na různých evropských vyslanectvích a při
mezinárodních, hlavně kulturních poradách. V roce
1939 odešel na dobu války z diplomatické služby a
po válce pracoval ve Spojených národech, do roku
1948 jako zástupce Československa a v násle
dujícím desetiletí jako exulant.
V roce 1932 se zúčastnil anonymní soutěže Melantricha knihou esejů (Tvůrcem snadno a rychle) pod
pseudonymem PETR DEN. Porotci, F.X. Šalda a Ota
kar Fischer, mu udělili první cenu. Byl pak literárně a
publicisticky činný nejprve v Československu (např.
28

v Lidových novinách, v Kritickém měsíčníku, v Naši
době atp.), po válce v zahraničí. Psal pod svým jmé
nem i pod pseudonymem do mnohých krajanských
a exilových časopisů (Nový život. České slovo, Skli
zeň, Studie, New Yorkské listy, Perspektivy, torontské Naše hlasy a Nový domov aj.). Rozhlas (Hlas
Ameriky) a (Svobodná Evropa) vysílaly jeho úvahy,
které také ukládal v létech 1964-1970 v časopise
Společnosti provědy a umění, jehož byl redaktorem
a spoluzakladatelem a spoluautorem jeho názvu
(PROMĚNY).
Esejistické dilo Radimského má proti mnohým sou
časným úvahám a literárním dílům jednu— po mém
soudu— nedocenitelnou přednost: vertikálni, metafysický rozměr. Řečeno prosté, Radimský byl inte
lektuál, věřící v Boha a nerozpakoval se o tom psát.
Vtýdeníku(Našehlasy)(Toronto,27. II.a6. III. 1965)
uveřejnil obsáhlou studii (Výzva k studiu metafysické otázky současné československé kultury.)

Jeho myšlenky jsou stále aktuálni. Cituji:
(Politika, velká politika, musi jit na úzkém provaze
metafysiky a nesmi spadnout ani do diktatury, ani do
anarchismu. Velcí češti vladaři od Karla IV. přes Jiří
ho Poděbradského až do posledního metafysického
vladaře Masaryka tomu rozuměli. Ano, Masaryk do
vedl říci Karlu Čapkovi, že je metafysický individuali
sta, že existence duši je pravým základem demokra
cie, že věčné věčnému nemůže být lhostejné, že jen
nesmrtelný může být nesmrtelnému roven. Jen Ma
saryk se nestyděl říci — jako se styděli ostatní češti
vzdělanci — že i demokracie musí vládnout Dei gratia ... zde podle mého mínění je kořen velikosti Ma
saryka a v této vlastnosti jej zradila většina českých
vzdělanců — včetně těch, kteří nejhlasitěji volali:
Věrni zůstaneme!... Většina našich vzdělanců se
ukázala bez odolnosti proti protimetafysické vlně,
jež se v devatenáctém století přivalila ze Západu do
našich zemi. Bylo by zajimavo zjistit důkladnou stu
dií, jak daleceobdobi positivismu připravilocestu ke
komunistické katastrofě... Vyžene-li se metafysika
dveřmi, vrací se oknem. Naštěstí se tak vždy děje,
není-li národ docela mrtvý... nejlepši český součas
ný spisovatel, Škvorecký, naplnil povídky svého
Sedmiramenného svícnu až po okraj metafysikou a
jeho Legenda Emoke je jakási moderní verse ma
riánského podvědomého kultu.)
V roce 1959 vydala Křesťanská akademie v Římě

Radimského studii <RUB A LÍC našeho národního
programu v atomovém věku>. První část této knihy

V čem tedy spatřuje dr. Radimský slávu exilu?

má název <Zpověďditěte svého národa>. Autor tu při
stupuje s pokorou ke zpytováni národního svědomí
a
vyznává
naše
hříchy:
politická
lenost,
hospodářská závist a sociálni nenávist, kulturní
nestřídmost, mravní relativismus, filosofická pýcha.
Po vyznáni hříchů pokorný kajicnik projevuje upřím
nou lítost a vůli k obráceni a nápravě. Cituji z Ra
dimského <Dostiučiněni>:

(Mýlí se však, kdo se domnívá, že sláva exulantova
tkvi v jeho vítězství nad protivníkem ... Sláva exu
lantova je v boji, nikoliv ve vítězství... "Hrdina", do
ma ověnčený a ořádovaný, je bytosti vždycky trochu
směšnou. Takovým "hrdinům" se bude zdát směšný
autor tohoto eseje. Nepsal jsem ho však, abych se
líbil, nýbrž abych hledal Pravdu. Nebot neosvobodili a nezachráni náš národ Pravda, nezachráni a ne
spasí ho nikdo a nic>.

Neučiníme totim, že pyšnězvedneme hlavu jako fa
rizeové a ukázavše na publikána-komunistu, řekne
me: Děkujeme Ti, Bože, že nejsem jako ti komuni
sté .. .To,conásledovalopoúnoru1948,bylojenpo
kračováním toho, k čemu jsme spěli před nim...
Neumějíce uskutečnit řád ve svobodě, dostali jsme
se do otroctví. Ve své pýše jsme se zřekli hledání věč
né pravdy, a proto jsme se umazali mravní
relativitou.. .>

Z exilového časopisu (Nový život)
* * *
BLAHOPŘEJEME břevnovskému opatu J. M. dr
Anastázi Opaskovi. který se dožil 10.4.1988 75 let a
11.7.1988 vzpomínal 50. výročí svého posvěceni
na kněze. Oslavil je u Svatého Bonifáce v Mnichově v
kruhu svých beneaiktinských a také českých spolu
bratři, kněží i přátel. Životni cestu opata Anastáze
vylíčil v kázáni opat Odilo Lechner; odsouzeni Opaskovo v nastrojeném procese proti řeholním předsta
veným ve Svatý týden 1950 mu bylo příležitosti zmí
nit se o situaci církve v naši vlasti. Opat Anastáz v dě
kovným slovech vyslovil dvě přáni: aby ještě řadu let
mohl pracovat na vinici Páněa aby sedožil opravdo
vé změny v stále nesnadné situaci církve doma. Pří
tomnost kněží českých i z řad našich bývalých ně
meckých krajanů byla Opaskovi projevem uznáni za
jeho úsilí a práci za vzájemné naše smířeni a novou
spolupráci. AD MULTOS ANNOS!

Radimský, který už v padesátých letech zpytuje ná
rodní svědomí a připravuje konverzi, měl by jistě
velkou radost ze zpráv, které nyní docházejí z Prahy o
statečném postoji věřících katolíků, o jejich podpi
sové akci, kterou žádají vládu o návštěvu sv. Otce u
příležitosti svatořečeni blahoslavené Anežky, o pro
gramu desetiletí sv. Vojtěcha, vyhlášeném kardiná
lem Františkem Tomáškem.
Plodem posledních let autorova života je sbírka ese
jů (Skloňuj své jméno, exulante!) (Edice Vigílie, Řím
1967). Obsah knížky naznačujejeji podtitul: Pokuso
pochopení bídy a slávy exilu. Mnohé myšlenky jsou
přímo prorocké:

* * *

(Obnoveni morálního stavu v národě nejen po
osvobozeni od komunismu, nýbrž již předtím, je
velkým úkolem i násexulantů. Musíme být přesvěd
čeni, že český a slovenský člověk, který nebyl kolek
tivní morálkou zkažen, je člověk patrici k vnitřnímu
exilu, že je našim nejvěrnějšim spojencem. Musíme
vědět, že kdyby se zítra do našeho domova vrátila
pravá morálka, že by se hospodářský a politický ko
munismus rozplynul jako pára nad hrncem. Komu
nismus žije jen z nemravnosti, z ničeho jiného...
Mravní lidé doma, patřící k vnitřnímu exilu, však ne
budou našimi spojenci a my nebudeme mit žádnou
možnost působit na obnoveni morálky doma, nebudeme-li mravní sami).

NA FOND BL. ANEŽKY přispěli od dubna 1988:
z Belgie 2000fr., ze Švýcarska 600fr.; z Kanady 350
dol.; z NSR 6300 DM a 50 US dol.; z Finska 5000 it.
lir; z Kamerunu 104 000 it. lir; z USA 205 dol; z
Norska 500 n. korun.

JAK POSLAT? Nikoliv prostřednictvím banky, která
si strhne své poplatky, ale u našich krajanských
misionářů, nebo přímo poštovní poukázkou, nebo
šekem na jméno: Mons. Jaroslav Škarvada / I00120 Cittá del Vaticano.

***

Mezi hříchy, kterých se má exulant vyvarovat, je i
nemravnost (kulturní výměny), protože umělci, kteří
takto přicházejí do kapitalistických zemi, jsou ne
svobodní.

Geniům loci primamque
deorum...

(Kultura odměřovaná na kapky a ceděná sítem poli
tiky není kulturou vůbec, protože to není svobodná
kultura. A je nemorální budit zdáni, že to svobodná
kultura je... Komunistéjsou přilišchytři, než aby byli
okatě komunistickými za hranicemi své moci).

(Vergilius)
Z projevu presidenta Gustava Husáka k 20. výročí
okupace CSSfí sovětskou armádou: <Před 20ti lety
jsme stáli nad propastí. Nyní jsme už o krok dá!.. .>
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Humor

ROK 1977: Důvěřiví občané podepisují něco
proti něčemu, aniž by věděli proč.

ROK 1851: Karel Havlíček Borovský se zamýšlí
nad nečekanou nabídkou tvůrčího pobytu v
zahraničí.

ROK 1985: České louhy a háje.

ROK 1987: (Soudruzi, buďme upřímní. Žijeme
si jako prasata v žité, ale musíme si uvědomit,
že nám dochází žito.>

ROK 1959: Náměsíčný ekonom podvědomě
hledá směr dalšího hospodářského vývoje.

Zde uveřejňujeme vtipy, pocházející z tvůrčí dílny Dr. Pavla Kantorka z Kanady, kde žije od roku 1968. Je pro
fesorem na technické fakultě Ryerson Institut v Torontu. Jeho kouzelný humor a půvabné kresby přejímají
mnohé světové publikace a tisk již plných dvacet let. Ve Švýcarsku vydal celou řadu svazků kreslených vtipů.
Lze je koupit v prodejně českých knih v Curychu u p. M. Cimburka, Badenerstr. 698. Zveřejněný humor
otiskujeme s laskavým svolením autora. Děkujeme.
(re)
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Politika na pokračovaní
Místo sáhodlouhých prohlášení:

Táhněte

domů.
Ivani!!!

1968-1988

Světové sdružení
býv. čs. politických vězňů
v exilu

Pozn.. Vystřihněte, okopírujte a posílejte sovětské a čs. politické prominenci.
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Děkujeme!

A. Z.
Postretouren an:

Weltvereinigung der ehemaligen
tschechoslowakischen polit.
Häftlinge im Exil
(MUKL)
Postfach 4111
CH-8022 ZÜRICH

"MUKL"

Čtvrtletník Světového sdružení býv. čs. polit, vězňů v exilu

"MUKL"

Presseorgan der Weltvereinigung der ehern, tschechoslowaki
schen politischen Häftlinge im Exil

"MUKL"

Quarterly-Revue - Editor: World Association of former Czechoslo
vak political prisoners in exile

"MUKL"

La revue trimestrielle - Editeur: Association mondiale des ançiens
prisonniers politiques tchécoslovaques en exil

Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce neručí za obsah inserce. Podepsané články nemusí
vždy vyjadřovat názor redakce.

Řídí redakční rada - odpovědný redaktor -an-

Předplatné pro nečleny Sdružení (ročně):

Švýcarsko:
ostatní Evropa:

ŠFr. 12,- včetně poštovného
ŠFr. 14,-

Vychází 4x do roka

Zámoří (letecky):

ŠFr. 24,-

Bankovni spojení:

SKA CH-8021 Zürich - Kto-Nr.: 63.404-10 (Weltvereinigung der ehemaligen
tschechoslowakischen politischen Häftlinge im Exil)

---------------------------------------------------------------- 2de odstřihněte------------------------------------------------------------------

Objednávám (MUKL)

Bitte
frankieren

□ na jeden rok
□ na půl roku
Adresa objednávajícího:

Příjmení:______ i__________________________________

Jméno:__________________________________________
Ulice a č.:________________________________________

Město:___________________________________________
(neopomenout směr. pošt, číslo)
Stát: _____________________________________________

An:
Weltvereinigung der ehern, tschechoslow.
polit. Häftlinge im Exil
Administration "MUKL"
Postfach 4111

CH-8022 Zürich
Switzerland

