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V CÍRKVI BOŽÍ I LIDSKÉ SE TOHO DĚJE HODNĚ…
Jako všude, i v rozhlase se uplatňuje perestrojka a postupně mizí
některé porady, aby uvolnily místo jiným. Naše redakce právě zahajuje
nový seriál o evangeliu podle Marka, který dělám společně s vedoucím
Náboženské redakce Jiřím Zajícem. Od listopadu nám přibude krátká
myšlenka na den, taková blesková tříminutovka od pondělí do soboty.
Získali jsme tuto zajímavou možnost proto, že podle průzkumů je tak zv.
Nedělní zamyšlení
(7.20 - 7.25 na Praze) spolu s bohoslužbami
nejposlouchanějším křesťanským pořadem, což znamená okolo 900.000
posluchačů! Začíná se “třídit" mezi rozhlasovými pracovníky a ti
nejneschopnější a nejzkompromitovanější se přece jen pomalu ocitají
mimo dění. Probíhá ověřování rozhlasových legitimací ( je jich prý v oběhu
několikanásobně více, než je všech zaměstnanců) a naše redakce právě v
těchto dnech navazuje styky s rakouským rozhlasem s cílem společného
vysílání. Jednání není snadné, ale už to, že je vůbec možné a že si je
vedení rozhlasu v Praze přeje, je obrovským pokrokem. Největší brzdou
všeho je nedostatek profesionality náboženských redaktorů. V okamžiku,
kdy bylo redakci dovoleno přibrat dalšího redaktora, podařilo se jednoho
profesionála najít; to je pochopitelně solí v očích všem, kdo jsou proti ná
boženským pořadům. Naštěstí jsou tu statisíce
posluchačů, kteří neváhají do rádia napsat, i
občasné úspěchy. Např. pořad "Láska je čin" o
sestrách Matky Terezy, které zahajují v Praze
svou činnost, vyhrál anonymní soutěž Cs. rozhlasu
a bude reprezentovat náš rozhlas v soutěži "Italia
91". Vytvořila ho dvojice J. Zajíc - O. Bednářová.
Druhá část mé činnosti se týká výchovy jezuit
ského dorostu. Jsem spolupracovnikem českého
provinciála a v rámci tohoto úkolu jezdím po
Evropě při vyjednávání studijních pobytů a
udržuji styk s našimi studenty v cizině. Z vlastní
zkušenosti vím, jaké těžké chvíle může prožít
ten, kdo se ocitne sám v cizím prostředí, v jiné
kultuře, v jinak žijící církvi.
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Tento úkol mi dává určitou naději i na setkání s Čechy ve Francii, kde
sice zatím nemáme žádného studenta, ale kde přece jen máme určité
"zájmy".
V církvi boží i lidské se toho tedy děje hodně, a přes všechny zádrhele
je vidět a cítit pohyb kupředu...
s mnoha pozdravy Váš
NEPŘEHLEDNETE I

NEPŘEHLEDNETE I

V SOBOTU 26. ŘÍJNA 1991 VE ČTVRT NA SEST VEČER ( 17 h 15 )
BUDE PRO NÁS SLOUŽENA OTCEM KOLÁREM V KAPLI DOMU CENTRE
SEVRES - 35, rue de Sěvres, 5.patro, 75006 Paris, metro Sěvres-Babylone
ČESKA MSE SV.
Po mši sv. společné setkání a beseda v sále č. 5 ( přízemí domu)
INFORMUJTE SVÉ ZNÁMÉ A PRU ĎTE VŠICHNI I
MONS. JAROSLAV SKARVADA ODCHÁZÍ DO PRAHY !
Pražský arcibiskup Mons. Miloslav Vlk dne 28. srpna t.r. oznámil, že
Svatý otec jmenoval novým českobudějovickým biskupem Mons. Antonína
Lišku, a pomocným biskupem pražské arcidiecéze Mons. J. Skarvadu.
ThDr. Jaroslav Skarvada, titulární biskup litomyšlský, se narodil 14. září
1924 v Praze. Po maturitě na reálném gymnáziu (1943) studoval tajně
teologii; po válce odjel s první skupinou studentů do Ríma, kde získal v r.
1950 doktorát teologie, do vlasti se však - chtěl-li se stát knězem nemohl vrátit V r. 1955 byl jmenován profesorem teologie v semináři ve
střední Itálii, když však v r. 1965 přijel do Ríma, jako vyhoštěnec,
kardinál Josef Beran, stal se jeho sekretářem. Po smrti kardinála (1969)
byl pověřen Svatým stolcem koordinací duchovní péče o české úprchliky a
Jan Pavel II. ho pro tento apoštolát jmenoval biskupem.
Mons. Skarvadu jsme osobně poznali právě v tomto období této činnosti,
dvakrát navštívil i naši M isii a seznámil se s našimi nadějemi i těžkostmi.
Také o naší současné krizové situaci je dobře informován ( Oběžník č.2 a
č.3 1991). K jeho jmenování blahopřejeme, těší nás, že máme v pražském
Arcibiskupském paláci někoho, kdo nás zná, má nás rád a Oběžník čte
"od A do Z".

K Ř E S Ť A N S T V Í
Ä EKOLOGIE
Po léta upozorňují představitelé přírodních věd na neustálé zhoršování
globálního životního prostředí, ale ani aktivní politika, ani církve - až na
několik vzácných výjimek - nepřikládají těmto varováním podstatný vý
znam, nepokládají toto nebezpečí za akutní.
A přece, již Legenda o konci světa (vytištěná v 18. stol. v Mnichově) po
jednávající o létech těsně před koncem druhého tisíciletí se s fundovaný
mi zprávami o základních nebezpečích, která hrozí světu a lidem z rapid
ně se zhoršujícího prostředí, nápadně shoduje:
Země se otráví sama. Tráva sice zůstane zelená, ale plna jedu a bude
jedem i pro dobytek, který se j í živí. I maso dobytka se promění v jed. A
člověk bude jed vdechovat a veškeré jeho vědění mu nepomůže odehnat
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nepřemožitelné neduhy. I obloha bude otrávená a nad obydlenými městy
se rozprostře závoj jedovatého plynu, který mnohým přinese smrt. Ty jedy
vyrobí člověk a sám na ně taky zahyne. Bude to konec zohavené, lidm i
otrávené přírody, která s sebou strhne člověka do zkázy.
Pak přijde Bůh, aby oddělil dobré od špatných, jako sedlák odděluje plo
dy shnilé od plodů dobrých.
Literární noviny 03.01.1991.
Lidé způsobili, že ochranná ozónová vrstva naši planety se rozpadá
dvakrát rychleji než vědci původně předpokládali. Rozpad ozónu může v
příštích padesáti letech usmrtit statisíce lidí, kteří onemocní rakovinou
kůže. Ozónovou vrstvu, jako přirozený filtr absorbující škodlivé složky
ultrafialového záření, narušily oxidy dusíku, metan a chlórfluorokarbony
proto američtí vědci bijí na poplach a doporučují zakázat sloučeniny
chlóru a fluóru, používané ve sprejích a chladících systémech.
Další problém je v oteplování planety emisemi plynů v atmosféře (tzv.
plyny skleníkového efektu), způsobené koncentrací kysličníku uhličitého,
uvolňovaného spalováním pevných paliv. Hlavními původci jsou především
průmyslové země, i když vypalování a spalování tropických lesů obyvateli
třetího světa také k emisím kysličníku uhličitého přispívá. (Záměrné
zapálení naftových vrtů ponechme raději stranou).
Oteplování klimatu, porušování ozónové vrstvy a pokračující znečisťování
ovzduší stále více ohrožují rovnováhu v atmosféře a tím také existenci
života na Zemi. Od zahájení průmyslové revoluce v 19. stol. se obsah emisí
oxidů uhlíku v ovzduší zdvojnásobil, což způsobuje pokles srážek v
obsáhlých oblastech a tím k zmenšování vegetačních pásem.
W.M.O. (Světová meteorologická organizace).

" Skleníkový efekt" (...) zvýší kolem r. 2030 průměrnou teplotu o 1,7 - 5
stupňů C. Uvedené zvýšení teploty se rovná změnám, které v teplotě
světové atmosféry nastaly postupně během posledních 125.000 let. Je vy
soce pravděpodobné, že to povede ke zvýšení hladin oceánů až o 6 metrů.
(Táním polárních ledovců, pozn.Oběž.)
Mizení deštných pralesů (1/2 ha za 1 vteřinu) se děje kácením a pále
ním při rozšiřování ploch orné půdy, neboť nekontrolovaný populační růst
v zemích tzv. třetího světa (v r. 1980 zde žilo 3,3 miliard, v r. 2025 to bu
de při dnešním tempu přírůstku 7 mld lidí) potřebuje získat další plochy
pro zdroje potravin. Ztráty způsobované v této souvislosti mizením druhů,
na něž jsou tropické pralesy nesmírně bohaté, jsou nepředstavitelné. Prá
vě onen půlhektar pralesa, m izící v jedné vteřině, může obsahovat až 60
různých druhů stromů, při čemž každý druh stromu na sobě může nést až
400 druhů hmyzu. (...) Stabilita klimatu je však závislá nejen na schopnosti
světových oceánů vázat rostoucí masu C02, ale i na tropických pralesích.
George J. Mitchell,

předseda senátního Výboru pro životní prostředí USA.
(pokračuje)

Zajímavosti z domova i ze světa
Stoletá jubilejní Všeobecná čs. výstava se projevuje jako
finanční katastrofa (odhadovaná ztráta je 600-700 miliónů
Kčs) a není vyloučeno, že bude předčasně ukončena.
■ Dne 30. září t.r. zrušila čs. vláda povinnost nákupu pohonných hmot
zahraničními návštěvníky na poukázky Tuzexu a talony Čedoku. Až do
31.03.92 mohou turisté nakupovat za poukázky i koruny, poté budou
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některé organizace poukázky vykupovat.
■ Předseda SNR F.Mikloško a premiér J.Carnogurský se v dopise mini
strovi zahraničí J.Dienstbierovi odvolali na vznik Slovenské republiky v
březnu 1939, vyhlášené v "souladu s tehdy platnou ústavou CSR"; nesouhla
sí tedy s částí preambule připravované čs-německé smlouvy o vzájemných
vztazích, v níž se uvádí, že právní kontinuita Československa trvá nepřetr
žitě od r. 1918. Slovenská republika byla diplomaticky uznána mnoha státy,
za svůj stát j i pokládaly milióny Slováků (...); máme úctu před tehdejšími
občany, kteří krátce po jejím vzniku dobrovolně odevzdávali svoje šperky
na zlatý poklad státu, doložili v dopise.
Právníci i historici se však shodli v tom, že slovenský sněm neměl pra
vomoc vyhlásit samostatný stát (navíc pod Hitlerovým ultimátem); kdyby
stát právně existoval, byl by na straně poraženého Německa a musel by
platit reparace. Vypuštění pasáže o nepřerušené kontinuitě by mohlo vést
ke zpochybnění neměnnosti čs. státních hranic a celistvosti státního úze
mí.
■ VELEHRAD, české náboženské středisko (Via Concordia 1 - 00183
ROMA, Itálie) svolává letošní sjezd do Ríma ve dnech 25. až 29. listopadu
t.r. Program sjezdu: Schválení bilance, řešení problémů vzniklých novou
politickou situací. Bydlení je zajištěno v Poutním domě, příspěvek na režii
je dobrovolný. Přihlášky k účasti na sjezdu se posílají na Velehrad, Via
delle Fornaci 200 1-00165 ROMA, Itálie.
■ Ve spolupráci s pražským arcibiskupstvím pořádá farnost Norte-Dame
de Clignancourt u příležitosti druhého výročí kanonizace sv. Anežky
České sérii přednášek:
V pondělí 11. listopadu........................Z dějin české církve (prof. Peška)
V úterý
12. listopadu.......... Česká církev dnes (P. Beguin, P. Hrdlička)
Ve středu 13. listopadu................................. Sakrální umění (diapositivy)
Ve čtvrtek 14. listopadu........................ O rodině (M. Kaplanová, posl. FS)
Přednášky se konají v Salle Albert le Grand, 228 rue Faubourg-StHonoré, 75008 Paris, vždy v 18.00 hod.
V pátek 15. listopadu t.r. setkání a společná modlitba v 19.00 hod. v
kostele Notre-Dame de Clignancourt 2, Plače Jules Joffrin 75018-Paris
(M°: Jules Joffrin, linka 4).
Tento "Týden české církve" bude však zahájen již v neděli dne 10.11. tr.
slavnostní mší svátou v katedrále N.D. v Paříži v 18.30 hod. za účasti české
delegace.
■ AMITIÉ FRANCO-TCHÉCOSLOVAQUE vás zve na přednášku Otce
Petra Kolářě "O situaci v Československu." Přednáška s besedou se koná
v neděli 27. října tr. v 15.00 hod. v sále JEAN XXIII, 18 rue de Varenne,
75007 Paris, schodiště B, 3. patro.

Zaznamenali jsme
pro rozumné lidi: seznamujeme je s fakty a názory a ponecháváme jim
volnost, aby si utvořili vlastní úsudek.

■

S oslabením, ne-li rovnou výpadkem Sovětského svazu jako
velmocenského činitele, se bi polarita takřka přes noc proměnila v
unipolaritu. Spojené státy a jejich spojenci, ať chtějí nebo nechtějí, se
staly ochránci a ručiteli mezinárodního pořádku.
Pavel Tigrid
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... Západoevropské vlády byly po léta zvyklé na pouhou ekonomickou a
fiskální koordinaci. A také na žabomyší místní politikaření, z velké politiky
kde se hraje o osud světa, byly prakticky vyloučeny. Nyní nejsou schopny
docenit převratnost současného dění a přiměřené na něj reagovat. Zmate
né chování v průběhu puče v Rusku je toho názornou ilustrací. (...) Chováni
těchto zemí charakterizují sebezáchovné a obranné reflexy: vzdor všem
rozmáchlým deklaracím o pomoci a solidaritě, není tento klub ochoten
vpustit mezi sebe východoevropské šupáky. (...) V postkomunistických ze
mích jsme svědky jakési groteskní puberty národů, jež připomíná dějiny
19. století přepsané do rodokapsu. Nikdo neví, kam až nás, při absenci
velmocenského tlaku a při slabosti režimů, tato puberta dovede.
Martin Hybler, Limoges.

_. Naše četné parlamenty a vlády (celkem máme těch útvarů asi sedm)
mají vznešenější problémy než v Anglii. Po debatě o státním znaku a o
pomlčce, po vleklém sporu o rozdělení kompetencí mezi pražskými a
bratislavskými úředníky i po obrovské ztrátě energie v lustrační aféře
slyším, tu že se projednává otázka přeložení státního svátku z 9. na 8.
květen, tu že proběhla debata o znění do bronzu vyrytého nápisu na čele
sněmovny nebo že byl poslanci natřen tank na růžovo. Nemám rád tvrzení,
že naše nové vlády a parlamenty vlastně nic neudělaly. Ale občas nevím,
jestli mají jasnou představu o prioritách, ani jestli si dost uvědomují, jak
brzy jim bude předložen účet z každé minuty.
Ivo Možný.
... Když jsem se loni na jaře rozhodl, že se vrátím do ČSFR protože
nějaké nedostatky mi nebudou vadit (pracoval jsem dlouho v zemích
třetího světa a přežil i tři měsíce bez chleba), přecenil jsem situaci. Jak
rok šel, dostával jsem jednu studenou sprchu za druhou. Např. mi přišel
pas Československé socialistické republiky s trvalým pobytem v Praze, a
čs. londýnská ambasáda mě informovala, že pas nemohou opravit ( i když
na opravy v pase je rezervována celá strana). Mezitím vydali zákonodárci
různé zákony, z nichž devizový zákon ze dne 28.11.1990 v §5 vymyslel
nový druh občana, totiž "devizového tuzemce". Ten prakticky ztrácí právo
svobodně nakládat se svými penězi a majetkem který v cizině nabyl, neboť
- podle §9 - je povinen nahlásit všechno, co v cizině má. Takový zákon
mohli vymyslet jedině ti, kteří mají socialistickou školu v okrádáni svých
spoluobčanů. Tento zákon společně se zákonem restitučním znemožní
trvalý návrat úspěšným exulantům, často nejlepším vlastencům.
Dr. ing. B. Kobliha, Londýn.

... Zřízení pěti regionálních univerzit v Opavě, Ostravě, Ústí n.L., Plzni a
C. Budějovicích je výsledkem spolupráce starých a tzv. nových struktur.
Soudnému člověku je jasné, že kvantitativní nárůst neznamená pozitivní
změnu, ale v podmínkách úsporného režimu vede k zhoršení toho. co už
dnes je hodnoceno jako špatné. Osudem nových univerzit bude pokleslost,
příležitost k poskytování privilegií i k ochraně zájmů a kariér kádrů z
jiných škol, které se rády zbaví lidí s minulostí, s níž se dnes nemohou
chlubit, budou chybět i schopní studenti. Regionální univerzity se stanou
nebezpečným precedentem jak řešit, resp. neřešit skutečné problémy
současného vysokého školství: místo řešeni těchto problémů budou
nastoleny problémy nové, místo kultivace koncepčního myšlení se
propracujeme k jistotě, že nejlepší způsob myšlení je nemyslit, a
připustit, aby nové zákony - pokud vyjadřují vůli a sametovost těch, kteří
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jsou momentálně u moci - byly schvalovány bez dokumentace a bez analýzy
situace.
Vladimír Čermák. Studentské listy č. 13. červen 1991.
... Z naší politické tradice, zejména z první republiky, jsme zvykli, že
strana zastupuje zájmy určité sociální skupiny a tyto zájmy prosazuje v
parlamentu. Politika se pak stává činností velmi podobnou obchodu. To se
mi na demokracii první republiky nelíbilo. Spolu s kolegy z Občanské
demokratické aliance se domníváme, že politická strana nemá být
reprezentantem zájmů pouze jedné skupiny, ale že má usilovat o formulaci
obecného zájmu společnosti. Proto jsme koncipovali ODA jako nástroj
určitých ideí a nikoli jako mocenský mechanismus, který se snaží
etablovat ve funkcích (...), orientujeme se na voliče, nikoli na masovou
členskou základnu (...). ODA má také jasnou představu jak postupovat v
případě neústavních kroků Slovenska. Hlavně ne zbaběle! To je jediné,
čeho bych se obával; zbabělosti českých a federálních politiků...
Daniel Kroupa , místopředseda ODA.

... Na trati česko-slovenských vztahů vystupuje česká reprezentace v roli
závodníka, který si na začátku závodu zapomněl tretry a obouvá si je v
okamžiku, kdy je rozhodnuto. V Trenčianských Teplicich jsme se začali
usmiřovat, chápat, vciťovat se a tolerovat. Se vším je konec. Neptejme se,
jaká byla česká politika v této otázce, odpověď je ponižující: žádná ! (...)
Místo toho, aby se česká politika soustředila na jedinou možnost, jak
podlomit nesmyslné ambice několika set slovenských politiků, totiž
prosazení referenda (...), preludovala na fujaru. V tom nemá čisté svědomí
ani Občanské hnutí, ani Hrad, ani ostatní české strany. Mezinárodní
důsledky rozdělení státu, kterými Praha dnes argumentuje, nepřeváži
přesný součet velvyslaneckých míst, míst jejich tajemníků, obchodních,
kulturních a tiskových atašé, které kynou bojovníkům za suverénní
Slovensko.
Společný stát Cechů a Slováků prohrává svoji existenci. Bude-li rozdělen,
zacouvá jeho východní část do balkánských poměrů, západní část bude
těžce bojovat o místo na slunci v Evropě. Jediná věc na této tragédii je
uspokojivá: prohráváme si to sami, bez cizího přičinění; i to se v Čechách
musí pokládat za úspěch.
Jiri Hanák
... Neprovedli jsme vyrovnání s minulostí a minulost na nás proto může
kdykoliv zaútočit Příliš lehkovážně jsme po listopadu 89 podlehli heslu
"Nejsme jako oni! " a neudělali to, co jsme udělat měli: dát najevo
některým lidem, že míra jejich provinění je tak velká, že novou
společnost S námi stavět nemohou.
/. Dejmal, m inistr životního prostředí CR.
... Jedním z hlavních důvodů vzrůstajícího znepokojení lidí je především
jev, který až příliš často vidíme kolem sebe: komunisté se svých pozic
nevzdali a z včerejších soudruhů se obratem stávají dnešní kapitalisté. (...)
Vůbec nejde o to, že by byli schopnější - svou kvalifikaci prokázali tím,
kam tuto zemi přivedli. Jsou jen dravější: jejich touha po moci a po
majetku je dříve přiváděla do KSC, nyní je čini prvními soukromými
podnikateli a šéfy akciových společností. A svou moci opět vzbuzují strach.
Bohužel jsme tomu nedokázali zabránit. A tak žehráme na vládu, na
poslance i na prezidenta, neboť je jisté, že se měla včas stanovit určitá
pravidla, která by více odpovídala pojetí spravedlnosti; to, že se zase
jednou vyplácí být nepoctivý a nečestný je zkušenost, která jisté
nepodpoří mravní ozdravění národa.

7
Ale zároveň: nepodporujeme tento nezdravý stav společnosti i my,
křesťané, svou pasivitou? Jako křesťané si přece musíme být vědomi své
odpovědnosti za všechno, co nám bylo svěřeno (...) Jsou období, kdy je
právě angažovanosti třeba nejvíc, naše dnešní odvaha k ní může
rozhodnout o naší budoucnosti...
k . Neřadová

9~Cezkyčesky O d?Podtahy
... psal J. Petránek v Lidových novinách ( 9.
března t.r. ) o rozvoji čs. - japonských kulturních
vztahů, jehož duší je prof. EIlCl ClNO: Již deset
let vede v Tokiu lidové kursy češtiny a překládá
českou literaturu přímo z originálu ( Nerudu,
Havlíčka-Borovského, Husa, Komenského, ale i
Havla, Kunderu, Hrabala, K. Čapka ). Patří k
zakladatelům japonské Společnosti bratří Čapků a
od tohoto nového školního roku začne na tokij
ské Jazykové univerzitě vyučovat češtinu. Bude
tam mít každým rokem patnáct žáků, za čtyři
roky by měli první z nich promovat. Sám studoval
češtinu na Karlově univerzitě a žil v Praze v letech 1958 - 1967. "Čeština
je ďábelsky těžká, těžší než ruština nebo maďarština, studenti se mohou
zbláznit z ohňostroje možných koncovek. Ale čeština má perspektivu,
všichni studenti se velmi dobře uplatní," říká.
Soudě podle dopisů, časopisů i knih, stává se však čeština ďábelsky
těžkou i pro Cechy samotné. V knihách a novinách vydávaných v Praze
není totiž o pravopisné perličky nouze; budou-li si japonští studenti
doplňovat a rozšiřovat znalosti je jic h četbou, nebudou si českým
pravopisem jis ti nikdy. Např. zpráva o maturitních zkouškách v Lidových
novinách dne 11. června 1991 je může zmást nejen těžko pochopitelným
obsahem, ale i použitým pravopisem:
M A T U R IT N Í ZKOU ŠK Y na Střední zdravotnické škole v Praze. Poslechněme si názory maturantek: „M íst je mdlo.
některé nemocnice nové sestry neberou, nebo poíadují, abychom nastoupili u t v červenci. To se tddné z nás
nechce, vidy ť jsou to poslední prázdniny.'“

Ký div, vystaví-li jim pak některá z českých univerzit vysvědčeni s
následujícím negativním hodnocením: Japonci český jazyk nezvládly.

íľ) opisy
(...) Byli u nás zástupci ACATu a přivezli další, pro mukly nedosažitelné
léky. Od nich přicházejí denně z celé republiky zoufalé dopisy, jak jsou
špatně nebo nedostatečně léčeni. Napsal jsem na všechny západoněmecké
farmaceutické firmy, čekám od nich odpověď. Pomoc přislíbil i prezident
Havel („.) Ještě žiji a tak pracuji, lidé okolo mne dokonce říkají, že jsem
tou prací OŽiL.
MUDr. Miloš Adámek.
Jako nedoruručitelný se nám vrátil Oběžník od těchto adresátů:
J. Bárta
J. Doležal

5000 KÖLN 30 A.F.
75017 PARIS

J. Růžička
92000 PUTEAUX
P. Voskovec 75015 PARIS

Na Českou, katolickou misii a na Oběžník přispěli
Bemhardová
Challier
Kubů
Novotný Dr.
Schiffer W.
Řehák

Hasová
Komeda
Macourek
Pivoňka
Smutek
Scherer-Dolgoruky

Všem d á rců m u p ř ím n é

PÄN BŮH

Horných Dr.
Kříž V.
Nejedlý
Peška
Starý St

ZAPLAŤ!

A ť je smutno jen když je trochu veselo A f žije sam et!
Dopis z ČSFR, doručený dne 6. září 1991.
Na závěrečnou tiskovou konferenci pražského zasedání Rady pro
mezinárodní akci byli poprvé přizváni i vybraní zástupci světového tisku New York Times, Die Zeit a Lidové noviny.
Lidové noviny 3. 6. 1991.
Bez slovenských vzdelancov by dnes možno už českého národa ani
nebolo. Uvediem aspoň niektorých: M. B. Štětina založil v Plzni prvú
kníhtlačiareň v Cechách, Vavřinec Benedikt z Nedožier p ri Prievidzi bol
autorom prvej systematickej gram atiky pre Cechov, (...) Ján Amos
Komenský (...) pochádzal zo slovenských rod ičov a narodil sa na
Moravskom Slovensku, bol európskym pedagógom (...), Jan Kozina a jeho
"Psohlavci11, ochráncovia "českého" pohraničia na Chodsku, boli Slováci
pochádzajúci z Detvy, chodská valaška a dudy majú tiež slovenský pôvod toto dokázali českí lingvisti, no z "pochopiteľných" príčin to nepublikovali.
Hlas Slovenska - súkromné noviny č.20, 04.-10.09.1991.
Skoda - Volkswagen v Mladé Boleslavi má odbytové problém y: zkomplikoval se vývoz
do Jugoslávie a Sovětského svazu, Poláci zavedli tvrdá antiimportni opatřeni, v ČSFR jsou
velkým konkurentem zahraniční ojeté autom obily...
Lidové noviny - 02.09.1991.

Z mudrosloví jistého národa
středoevropského:

Máš-li Škodu,
o posměch se nestarej.
( Věnováno firmě Volkswagen )

OBĚŽNÍK

bulletin de la Mission Catholique Tchěque de la région parisienne
Certificat ď inscription n° 52316
P ériod iqu e paraissant 6 fois par an, abonnem ent : 20 F
Editeur responsable : P. Petr Kolář SJ - 35, rue de Sevres, 75006 PARIS - těl. 45 44 58 91
Les abonnements par cheque a 1’adresse :
MISSION CATHOLIQUE TCHĚQUE, CCP 201 38 63 M

Paris

ASSOCIATION

DES

VOLONTAIRES

TCHĚCOSLOVAQUES

«COMPAGNIE NAZDAR»
SDRUŽENÍ
1914 191Ö

ČESKOSLOVENSKÝCH
(FONDÉE

-

Siege Sociál:

<$t

«ROTA

EN

NAZDAR»

DOBROVOLNÍKU
en 1919)

£ ue Mathurin Régnier 75015 Paris

FRANCE

VE

FRANCII
1939 -1945

c.c. p. 8056 - 29P

V.Paříži, dne 5. října 1991*
Vážení krajané, sestry a bratři,
Výbor Sdružení Vás zve k účasti na pamětních oslavách pořádaných k uctění
75» výročí prohlášení československé samostatnosti 28.října 1918,
73o výročí vítězných bojů první samostatné Československé armády ve Francii

/1915-1918/
52. výročí ustavení Československé armády na jihu Francie v roce 1959,
V pondělí 28. října 1991 u Ľ A R C DE TRIOMPHE
18h 30

Sdružení oživí plamen u hrobu Neznámého vojína pod Vítězným obloukem
za účasti pařížského Sokola a celé krajanské obce.

18h

Sraz na rohu Avenue de Friedland a Champs Elysées, před vchodem do
podzemního příchodu.

V nátek 1.listopadu 1991 - DEN VŠECH SVATÝCH
Tradiční pout k pomníku čsl.padlých ve Francii, na pařížském hřbitově
PERE LACKAISE
lOh 30

Sraz na náměstí Gambetta, roh Avenue du Pere Lachaise /métro Gambetta/

líh

Položení věnců a pietni, vzpomínka na naše padlé bratry.
----------- 0000OOOO0000------------Paris, le 5 octobre 1991.

Mesdames, Messieurs et camarades,
A 1 occasion du 7še Anniversaire de la proclamation de la République Tchécoslovaque le 28 octobre 1918 et la fondation de 1 Armée tchécoslovaque en France
en 1959
notre Comité-directeur vous prie de bien vouloir honorer de votre presence les
cérémonies commémoratives suivantes:
Le lundi 28 octobre 1991 - A Ľ A R C DE TRIMPHE
a 18h 30 La Flamme a la tombe du Soldát Inconnu sera ravivée par notre Association, entourée par le Sokol de Paris et arnis.
a 18h

Le rassemblement se fera sur le musoir Friedland - Champs Elysées,
a 1 entrée du passage souterrain.

Le venredi du ler novembre 1991 - JOUR DE LA TOUSSAINT
Traditionnel pelerinage au Monument des Combattants Tchécoslovaques en France
au cimetiere parisien du PERE LACHAISE:
a lOh 30 Rassemblement plače Gambetta, angle Av.du Pere Lachaise, métro Gambetta
a llh

Dépot des gerbes et Hommage a nos Morts

Výbor Sdružení - Comité directeur

paris

