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V PRVNÍCH LETECH TVRDÉHO STALINISMU
šlo skutečně o bytí a nebytí. Před ničivou nenávistí totality neexistovala
ochrana. Presto nebylo možno jinak než podle příkazu svědomí jít do ne
rovného zápasu. Prvořadou vděčnost a úctu si zaslouží ti, kdo přitom ztra
tili život; stali se symboly. Další tisíce přišly o život v zásadě proto, že teh
dejším vládcům člověk sloužil jen za stavební kámen utopického nebe na
zemi. (._) Statisícům byla uloupena svoboda ve vězeních a pracovních tábo
rech, o vlast přišly statisíce exulantů. (...)
Proč tyto věci připomínám : není lepší je zapomenout ? Není to lepší a
není to možné. Neodčinčná bezpráví a neusmířené vlastní a cizí viny i sel
hání "bloudí v těle společnosti dál jako infekce" ( Are. M. Vlk). Neuzdrave
ná minulost se hlásí pocity ublíženosti, zklamání, nedůvěry, rezignace. Z
tohoto podhoubí vyrážejí příkré odsudky, radikální hesla a jiné prvky roz
kládající společenskou tkáň. V této neklidné době se daří demagogům, ti
zde ve vlastním zájmu rozdmýchávají hněvivé emoce.
Jen zdánlivě poskytuje lék na tento nezdravý stav všeobecné a bezpod
mínečné odpuštění. Milosrdenství nemůže nahradit spravedlnost (...) Pu
dová pomstychtivost je nemravná, jedině Bohu patří pomsta, tj. konečné a
plné vyrovnání všech nespravedlností a vin. Ale obnovit spravedlnost po
kud to je v našich silách, je naše povinnost
ThDr. Oto Mádr
v katedrále sv. Víta 7. 3. 1992.

Je na pováženou, že křesťané se málo angažují
v politice. (...) Sociální encykliky posledních
papežů je nabádají k větší starosti o obecné blaho
tam, kde právě žijí. Společnost potřebuje i
křesťanské politiky i křesťanské podnikatele, a
ne jen křesťanské charitativní ústavy, přes jejich
obrovský význam. (...) Zodpovědným přístupem ( k
volbám ) naše občanská angažovanost začíná, ale
nesmí jím končit. (...) K našim tužbám po větší
poctivosti a slušnosti ve společnosti, musíme
právě my, křesťané, připojit i příslušné činy.
Teprve potom budeme oprávněně spoléhat na
Z.M ézl Sv. Cyril a Metoděj,
Boží pomoc tam, kde jsou naše síly příliš slabé...
Petr Kolář, Nový život - březen 1992.

dřevoryt
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K ŘE SŤ AN ST VÍ
Ä IK0LÔ61E
Ke změně hodnotových struktur může významně napomoci křesťanství.
Jde totiž proti konzumnímu způsobu života, jeho hodnoty jsou jinde - v
lásce, solidaritě, přátelství... Může se tak odpoutat od pomíjivých konzum
ních hodnot. Žádná jiná ideologie ( a zejména ne politika ) nemá k dispo
zici takovou argumentaci.
Velký význam tu může m ít i příkaz lásky a soucitu. V Novém zákoně je
zakotvená služba bližním, láska k lidem, zejména k lidem slabým. Jakkoli
je křesťanství komplementární s evropskou kulturou, s evropským myšle
ním v tomto bodě se od nich odchyluje : evropská kultura oceňuje lidský
výkon, uplatnění silného jedince, křesťanství naopak směřuje k soucítění,
ke službě znevýhodněnému bližnímu. To je z hlediska snah ochrany příro
dy velice šťastný m odel Dá-li se však, teologicky a psychologicky vzato,
tento princip lásky přenést na oslabenou přírodu, tím si nejsem jista.
RNDr. Hana Librová.

U zdroje ekologické krize leží některé přirozené vlastnosti, např. orien
tace na krátkodobé perspektivy. Zajímá nás, co bude zítra, nemyslíme na
to, co bude s našimi dětmi za několik desítek let V rovině sociální orien
tujeme náš zájem na své nejbližší rodinné příslušníky. To je psychologicky
zdůvodnitelné, ale ekologicky nebezpečné. I tyto lidské sklony mohou být
křesťanstvím korigovány, neboť náboženství obsahuje tendenci dívat se na
svět pod širším zorným úhlem a v dlouhých časových perspektivách, až po
ten příslovečný zorný úhel věčnosti.
Křesťanství vyvodilo z nové situace potřebné závěry tak, ja k to ostatně
dělalo vždy za dosavadních 2000 let existence. Bude ale trvat nějakou dobu
než se toto nové pojetí človčka-správce, člověka-pokračovatele v díle boží
ho stvoření dostane do vědomi lidí. Křesťanství nepochybně sehraje ve
změně našeho myšlení p ozitivn í roli, přispěje k n í možná rychleji než
světské ideologie.
PhDr. S. Hubík.
Bůh nám nabízí nový život a osvobozuje nás. Odpuštění však nevymaže ná
sledky minulých chyb a omylů. Jsme stále ztotožněni s minulostí a za situ
aci, která takto vznikla, musíme přijm ou t odpovědnost Jsme si vědomi
toho, že je žádoucí, aby se vytvořilo nové partnerství mezi člověkem a oStatní přírodou.
( Závěrečný dokument Evropského ekumenického shromáždění,
Qg'

Basilej 1989. )

Pokud není zvlášť uvedeno, k sestavení tohoto článku byly použity materiály z rozhovoru
Jany Plamínkové s PhDr. S. Hubíkem. CSc., z brněnského Ústavu pro výzkum
společenského vědomi, a s RNDr. H. Librovou, CSc., z katedry sociologie Masarykovy
univerzity v Brně.
Vyšlo ve VTM 16 / 1990.

Zajímavosti z domova i ze světa
14. dubna t.r. předstoupil se svým projevem prezident
■ V. Havel před poslance FS a oznámil, že se rozhodl zno
vu kandidovat na prezidentský úřad. Ve svém projevu
přiznal, že mnoho jeho původních představ "život pře
konal či usvědčil z naivity."
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■
Výtěžek únorového Koncertu pro Vendulu byl určen k zakoupení
invalidního vozíku pro PhDr.Vendulu Neumannovou, jíž byl její vozík ukra
den. Náklady na jeho koupi však koncert nepokryl ( cena vozíku je 39 000
Kčs ) a tak pořadatelé zřídili podúčet u Komerční banky v Praze a požádali
veřejnost o další finanční příspěvky buď na toto konto nebo osobně v re
dakci Respektu ( Praha 1, Bolzanova 7, 2. patro ). Díky řadě dárců - např.
paní Ivana Tigridová darovala 10 000 Kčs - byla již 20. března potřebná
částka vybrána, pořadatelé však vyzývají v pokračování akce, neboť dvacetiměsíční Marek Juras z Ostravy, tělesně postižený dětskou mozkovou obr
nou potřebuje speciální kočárek, jehož cena činí 42 000 Kčs.
■ Úspěšně probíhá sbírka léků pro ČSFR, krajané i francouzští přátelé
je přinášejí na naše pařížské velvyslanectví, odkud jsou pravidelně ( kaž
dých 5 - 6 týdnu ) odváženy do nemocnice Pod Petřínem, kde si je zájem
ci vyzvednou. Prosíme všechny lidi dobré vůle, kteří ve sbírce pokračují,
aby neodevzdávali léky s prošlým datem použití. MUDr. M. Adámek z Kon
federace politických vězňů vzkazuje všem dárcům upřímné poděkování,
my děkujeme paní Marii Šedivé, že tento způsob odesílání léků umožnila.
■ Izraelské ministerstvo zahraničních věcí oznámilo, že termín návštěvy
A. Dubčeka v Izraeli není vhodný, nový termín ale nenavrhlo. Na zhoršení
čs. - izraelských vztahů - kromě nesplněných slibů a špatně koordinované
činnosti čs. státních institucí - se nejvíce podílejí dodávky zbraní do Sýrie.
Přestože prezident Havel svému izraelskému protějšku výslovně slíbil, že
dodávky obnoveny nebudou, dodává ČSFR společně s Čínou, KĽDR a SNS
Sýrii další zbraně, hlavně moderní tanky T-72.
■ 18. března tr. byla znovuvysvěcena kaple sv. Františka v prostorách
býv. vězení v Bartolomějské ulici v Praze. "Toto místo je strašné pro svou
minulost. Stojíme v domě hrůzy, nenávisti a zla. Dnes se znovu stane do
mem Božím", zahájil biskup J. Skarvada slavnost vysvěcení za účasti desí
tek kněží a řádových sester. Objekt je v žalostném stavu a potřebuje celko
vou rekonstrukci, na kterou však chybí finanční prostředky.
■ Bihliothěque ďEtude et ďlnformation v Grenoblů uspořádala v břez
nu t.r. výstavu Samizdaty 1948 - 1989 v Československu. Výstavu připravili
X. Galmiche a J. Vladislav.
■ Organizace PHARMACIENS SANS FRONTIERES pořádala 9. dubna t.r.
v pařížském kostele S t Louis des Invalides koncert z díla W. A. Mozarta a
J. Haydna, v provedení filharmonického orchestru Janáček z Ostravy, ří
zeného J. F. Legerem.
U Dne 13. dubna t.r. byl v Polském institutu (31, rue Jean Goujon,
75008 Paris), za účasti autora Dušana Hanáka, promítán ve francouzské
verzi film J’AIME, TU AIMES (1980).
■ 9. dubna tr. zemřela po delší nemoci paní F. Choutková, dlouholetá
opora naší misie. Nám všem i mnohým z nás přišlým do Francie, pomáhala
svým přátelstvím, radou, pomocí, službou, vlídností.
( Rozhovor s paní
Choutkovou jsme přinesli v Oběžníku č. 1 / 1991). Pamatujme na ni v na
šich modlitbách !
■ III. FORFEST Kroměříž 1992, festival současného umění s duchovním
zaměřením, se koná v době od 22. do 28. června. ( Čeští a rakouští výtvar
níci, koncerty českých, rakouských a německých sólistů, sborů i orchest
rů ).
Předprodej a ubytování: Dům kultury, Komenského náměstí,
767 01 Kroměříž, tel. (0634) 23378.
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U Ředitel Slovenské katolické misie v Paríži, Otec František Reveš, slaví
v červnu t.r. své zlaté kněžské jubileum, neboť je tomu padesát let, co byl
vysvěcen na kněze.
pro rozumné čtenáŕe: seznamujeme je s fakty a názory a
volnost, aby si utvorili vlastni úsudek.

Zaznamenali jsme ponecháváme jim

•... I mezi námi jako v ostatních vrstvách společnosti byla řada těch, kteří
se v době komunismu dostávali do podobných situací jako Petr, povolili
nátlaku, strachu a spolupracovali s StB. Kromě těchto tajných vin byla i
spolupráce veřejná - Pacem in terris. Tím měl být vyvolán dojem, že cír
kev jde s režimem. Toto sdružení však k tomu nikdy nedostalo žádné ofi
ciální pověření od církve, naopak, papež Jan Pavel II. takové snahy odmítL
Bohužel se z tohoto hnutí nenašel nikdo, kdo by se omluviL (...) Poněvadž
cítíme v církvi svou spoluzodpovědnost za tyto slabosti, pády a hříchy,
chceme požádat celou společnost, všechny, které to jakkoli morálně i ji
nak poškodilo, za odpuštění. Zároveň chceme požádat všechny, kdo nás
posuzují, aby si vedle těchto slabostí všimli také Boží síly, která v církvi
zazářila na knčžích i řehoinících, vystavených pronásledování.
Biskupové Cech a Moravy.

• ... Jako někdejší politický vězeň jsem velmi ocenil vůli našeho parlamen
tu, že do půl roku po listopadovém převratu dokázal odhlasovat zákon o
soudní rehabilitaci včetně kapitoly o odškodnění. Dokázal jsem i pochopit,
že stát je ochoten vyplatit na dlaň odškodnění pouze za jeden rok vězení a
za ty mnohé další dát nám, kteří jsme "omyly“ komunistické ideologie byli
postiženi nejkrutěji, jen jakési pofidémí, prý zůročitelné "cenné" papíry,
splatné nejpozději do deseti let Je v tom dost cynismu, když uvážíme, že
v roce 1948 bylo nejmladším vězňům kolem dvaceti let Ale daleko cynič
tější je, že např. z nakradeného majetku KSČ bylo přednostně použito sta
milionových částek na odstupné ( tedy vlastně na jakési "doškodnění")
chudáků komunistických aparátčíků, kteří v plné životní síle museli opus
tit své nadprůměrně placené posty a jít se ( možná ) živit poctivou prací.
Jiří JeS.

m ... U nás si - samozřejmě ne všichni - zvykli okrádat. Nejdříve okrádali
židy - to bylo jednoduché (...), protože po válce se většina nevrátila. Potom
okrádali tzv. buržoazii, sedláky. Vyháněli je z bytů, vzali jim co se dalo. Teď
- titíž - okrádají emigranty. (...) A emigranti oplácejí: ČSFR např. potřebuje
prodat hřebíky. V New Jersey je podnik, který by ty hřebíky koupiL Ale
rozhoduje o tom Cech a ten je raději objedná v Německu; proč by kupoval
hřebíky od lidí, kteří mu nechtějí vrátit domek? Pan S. už nikdy, ani
kdyby zaplatil dodatečně, co dal za domek předseda KSČ ( směšnou
částku ), podle platných zákonů svůj majetek nedostane. Můj příklad je
primitivní, ale pravdivý. Ti lidé měli šíleně těžké začátky a jestliže se k
něčemu dopracovali, dokázali to schopnostmi a velkým úsilím.

Arnošt Lustig.

•... Národy bývalého východního bloku mají na Západě své zájmové
skupiny, tvořené starou i novou emigrací, které účinně zasahují ve pros
pěch materské země. Jejich vliv je patrný v politickém i hospodářském
životě, nejnápadnější je však v tisku. Prostřednictvím veřejného mínění
lze nejsnadněji získat přízeň kompetentních činitelů, která se může
zhmotnit v přílivu kapitálů. ČSFR vlivnou zájmovou skupinu nemá. Příčiny
jsou různé - od vyloučení našeho exilu z restitučních nároků, až po mali-
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cherné osobní spory.
Zbyněk Petráček
• ... To, co bylo v komunismu mimořádné, byla jeho podivuhodná
schopnost překonávat svůj naprostý neúspěch. Bezpochyby díky útisku, ale
také díky pokažení myšlení a jazyka. (...) Totalitární řeč je řečí režimu, je
hož ideologie neuspěla v realitě, ale triumfovala ve slovech. Zbývá něco z
této řeči v postkomunistických režimech ? (...)
Čs. komunisté jsou v každém případě schopni klást rétorické pasti. Tím,
jak je kladou, čelí očistě, označované jako "hon na čarodějnice". Je to kla
sická taktika typu "měřit dvojím loktem". Uvažují a jednají takto :
1. Naši lidé jsou v postaveních, kam byli vybráni podle politických
kritérií.
2. Snažíme se zabránit tomu, aby byli postiženi, a to ve jm énu
zásad, které jsm e my sami porušovali.
Trik je jasný a abychom se nestali jeho obětí, musíme mít na mysli cíl,
tj. nestranný stát a jeho podmínky. K vystavění nestranného státu je třeba
nejdřív skoncovat se státem stranickým, a aby rozhodovala jen odborná
kritéria, musí se vyloučit následky kritérií politických. Očista neporuší
nestrannost státu, je naopak jeho první podmínkou. Idea komunismu je
mrtvá, ale zůstává úkol očisty všeho, co znečistila.
Philippe Bénéton.
• - Dnes se "osmašedesátníci" usazují v dějinách a vzpomínají na úžasný
srpnový týden (...) jako by ten odpor sami vedli a stáli mu v čele, jako by se
k němu neobrátili zády v Moskvě i později. Ani v tom OSN proti okupanto
vi neprotestovali, dali se cestou jednání, okupantovi vyjednali co potřebo
val a půjčili mu na svůj zánik své vlastní ruce. (...) Bolestně vnímali, že pán
je nepochopil. Tomu se stali trošku nepochopitelní a trošku směšní.
V debatě s nimi (...) jsem prožil útok dobře secvičeného politbyra a maji
telů pravd a především jsem viděl, že oni se chovají, jako by byli se svými
komunistickými spory u nás sami, a celý život na správné straně barikády.
(...) Fakt že dnešní doba jim není nakloněna, chápou jako další spiknutí.
Mluví o nové totalitě, jako by nás spíše nemořily zbytky té jejich staré. Na
dávají na tvrdost hospodářské reformy, jako by sami nevytvořili důvod té
tvrdosti. Jen jedno slovo nemají ve slovníku: odpovědnost za své dílo. Svůj
komunistický idealismus a svou komunistickou praxi s nynějším stavem
země nespojují. Domnívají se, že jejich vnitřní spor s Moskvou - v němž
prohráli a národu tak poskytli okupaci - je očistil od všech vin.
Karel Steigerwald o televizní debatě
s M. Galuškou, E. Goldstiickerem. V. Silhánem. O. Šikem a M. Kusým

«... Není pravda, že jediným teologickým pramenem liberalismu je kalvínství. F. A. Hayek ho vidí už u středověkých scholastiků, u španělských
jezuitů. Ekonomická teorie se s vírou v západním světě vyrovnala. Existuje
však jeden proud tradičnější katolické víry, který je s liberalismem ve
sporu, který se opírá o skupinovou solidaritu, sounáležitost omezuje např.
na lidi jednoho národa. To je falešný proud katolické teologie, která je
podstatou slovenského klerikalismu; v určitých souvislostech může mít
blízko i k fašistickým tendencím.
Tomáš Ježek m inistr pro privatizaci.
• ... Velkou překážkou^ pro zahraniční investory ) je státoprávní neuspo
řádání ČSFR, nic neškodí tolik, jako nejistota. Podoba budoucího řešení
této otázky je přitom pro zahraniční investory málo zajímavá, důležitější
je, aby se co nejrychleji nějaké stabilní řešení našlo. Řečeno cynicky - roz
dělení ČSFR jako určitá stabilní definitiva, by přílivu zahraničního kapitálu
prospělo víc než prodlužování dnešního neuchopitelného stavu.
Karel Kiihnl ekon. poradce předsedy české vlády.
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• ... Poslancům Federálního shromáždění ! Po svém zvolení jste odhlaso
vali výšku svých platů a místo práci jste se oddali prázdninám. Týdny, ba
měsíce jste ztráceli čas v pomlčkových šarvátkách. Absence mnohých z vás
často blokovala samu možnost hlasovat o zákonech. Mnohé z vás jsme
zhusta potkávali po Praze na nákupech v době, kdy jste měli pracovat Ne
okouzlila nás naivita těch z vás, kteří omalovávali smíchovský tank, a ro
zezlilo nás převlékání stranických dresů, neboť popřelo smysl naší volby.
(...) Aroganci, s níž přeslýcháte hlas voličů, jste dovršili nepřijetím zákona
o referendu, ačkoliv pod výzvou k němu byly podepsány milióny občanů.
(...)

Za Klub spisovatelů - nestraníků

M. Horanský.

• ... Koalice nebo jakákoliv naše spolupráce je vyloučena s levicí, do které
samozřejmě počítáme i OH (Občanské hnutí). Jiná věc je povolební spolu
práce. HZDS a ODS spojuje jistý typ odpovědnosti, protože to jsou dvě nejsilnější strany. Samotný fakt že na Slovensku možná vyhraje HZDS a v Če
chách ODS, ještě neznamená, že bychom měli na republiku hodit bombu.
(...) Na federální úrovni ovšem existuje nebezpečí, že levice, díky podstat
nému vítězství na Slovensku, bude schopna sestavit federální vládu sama.
Kdybychom stáli před volbou připustit návrat socialismu nebo rozdělit
stát ODS je rozhodnuta trvat na okamžitém vyhlášení referenda v České
republice o další existenci federace.
Josef Zieleniec, místopředseda ODS.

Přezky ČeskyOcčPodtahy
... si v Literárních novinách (5. 3. 92) stěžuje Jana Stroblová, co všech
no musíme - byť s horkostí v krku - spolykat v českých novinách, jaká polovzdělanecká spojení jsou v nich běžně užívána (zmiňuji to a to; aby mi by
lo rozuměno; je pravdou; je velikou škodou) a že jsou chvíle, kdy se nám
chce křičet: Máme toho dosti ( O něčem velmi podobném - viz minulý
Oběžník). K těmto stížnostem se přidal i Antonín Přidal, když připomíná,
jak na módních přehlídkách novinářské češtiny vede jednoznačně slovo
jednoznačné ( udeřil ji naprosto jednoznačně, vývoj je jednoznačný a jed
noznačně přesvědčivý ) a že slovo plošně, vítěz nad cizáckým paušálně,
se od plošných měr vzedmulo k významu přím o výhružnému, neboť - nel
ze zveřejňovat plošně, ani není radno přistupovat plošně k objemným
problémům. Na slovním trhu pak šéf diplomacie jednoznačně vytlačil mi
nistra zahraničí; někdo si kdysi tímto opisem posloužil a novináři to po
něm dodnes papouškují. ( Také o hrubkách v českých novinách jsm e už v
Oběžníku psali, ale na novináře to viditelně nezabírá. V Respektu 6. - 12.
4. 92 jsm e se např. dočetli, že "na lidi už nezabýrá n ic ') . To, bohužel ale
zdaleka není všechno. Jen slepý a hluchý by si mohl nepovšimnout, ja k v
Čechách během jediného týdne zdomácní nové slovo, které dosud nikdo
neznal, jak pohostinná se stala čeština k přistěhovalcům v podobě cizomluvú.
Přijm out cizí slovo není jistě pro žádný jazyk případ zvláštní, vzácný, ani
zavrženíhodný; i jazyky národů s velmi starou a velmi bohatou kulturou ob
sahují značný počet slov přejatých, a to i pro pojmy základní, spíš v nevyspělé národní kultuře postrádá jazyk větší množství přejatých slov. Čeština
také přejímala slova z cizích jazyků od samých prvopočátků, k jejím u roz
voji přispívali již Keltové, církev zásobila starou slověnštinu a češtinu po
třebným slovníkem původu řecko-latinského (např. slovy: církev, křesťan,
oltář, mše, kacíř, almužna, mnich, abatyše, atd.), středověký jazyk byl cizo-
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mluvy bohatě prorostlý, neboť tehdejší Evropa byla mnohem jednolitější a
mezinárodnější než dnešní, cizí slova zavalila češtinu v době jejíh o úpadku
po Bílé hoře. Nemůže tomu být jinak ani dnes : s novou politickou, tech
nickou a ekonomickou orientací republiky se přílivu cizích slov neubrání
me, zvláště když některá z nich jsou těžko přeložitelná nebo vyžadují pře
klad tvořený několika slovy. ( V takových případech se ale jis tě dá před
pokládat, že se celá řada potřebných termínů počeští ).
Nicméně... Kdo má cit ke své mateřštině a k "duchu" češtiny, nemůže
tuto záplavu často nepotřebných a neúčelných vetřelců- novinářskými im
becily ( P. Eisner) bezmyšlenkovitě přebíranými - přijm ou t s nadšením a s
obdivem, zvlášť když pro použité slovo máme naprosto přesný a výstižný
adekváL Příliš to totiž souvisí se současnou módou a publicistickým sno
bismem, tím pisatel čtenáři naznačuje, že "on je frajer, on se vyzná, on je
světa nebo alespoň Evropy znalec". A tak jsou české noviny samá causa,
komerce, briefing, lobby, byznys, know-how, leasing atd., v Lidových novi
nách ( 21. 2. 92 ) nás "ohromí" mimořádná nabídka JOGGINGOVÝCH sou
prav, dětských HAPPY KIDS souprav, JEANS k ošil či pánských BERMUD
české firm y TRADE CENTRUM HIMPEX nebo inzerát, v němž největší čs.
softwarenhouse, autorizovaný subdistributor firm y Borland oznamuje, že
se stal dealerem a distributorem i jiných firem a neodolatelně všechny
přesvědčuje : HIT PODZIMU - LANTASTIC !
Nemůže pak ovšem překvapit, seznamují-li nás tytéž noviny s podniky v
první privatizační vlně článkem opatřeným nadpisem tak echt českým, že
by se za podobný výkon nemusel snad stydět ani sám Reichsprotektor von
Neurath, blahé p a m ě ti: PREDBEŽNÝ SEZNAM PODNIKU CESKE REPUB
LIKY, KTERÉ SE BUDOU ÚČASTNIT PRVNÍ PRIVATIZAČNÍ VLNY. ( Lido
vé noviny 18. 2. 92 ).
Inspirováni a osměleni příkladem Lidových novin, odvažujeme se i my
vám oznámit, že tohoto článku ukončení bude okamžité provedení.

íDopisy
... Místo, aby byli doma rádi, že mají venku krajany, exil je téměř nenávi
děnl Od nás ze Švýcarska šly do ČSFR statisícové částky na pomoc - tam se
však traduje, že to krajané posílají domů, "protože m ají špatné svědomí,
že utekli" a připomíná se, co řekl pan Dienstbier, že "nikdo nemusel utí
kat."
H. B.
... Francie se m i pomalu, ale jistě vzdaluje, málo naplat! Už i ta franština
se m i jaksi hůře vyslovuje, nejede m i huba tak, jak m i jela před dvěma le
ty - jak to letí! (~.) Také už začínám znovu počítat v korunách, ve kterých v
rádiu také vydělávám. Za poloviční úvazek v rádiu, honoráře za jin é porady
(např. pro Rádio Vatikán), za články do časopisů a za francouzskou duchov
ní správu si přijdu v dobrých měsících se vším všudy tak na 5.500 - 6.000
Kčs, neboli něco málo přes 70 čaulířů. M oc vyskakovat se s tím nedá, ale u
nás to stejně jd e domu, kde nám sestry dřou zadarmo, nemáme ani jedno
ho zaměstnance. Láhev pravého šampaňského je za 1.300 Kčs a víc, podle
značky. Kdybych nepil sodovku nebo Mattoniho kyselku a koupil čtyři láh
ve, bylo by po výplatě_. (...) Byl jsem také v našem noviciátě na sv. Hostýnč:
je to začátek začátku, jen takové malé světýlko v těch našich mlhách tady.
Příští týden mám je t do Mnichova, v květnu a v červnu do Vídně, do Paří-

že to vypadá až na červenec. Espasuje se nám to ježdění do Pařížel Hlavní
problém České m isie v Paříži, tj. nějaký nový jezuita na studiích ve Francii,
pro letošek k maní není, to letos ještě nebude. („ ) Posílám vám jména li
dí, kteří přispěli na Misii, není toho moc, ale zatím jsm e se ještě do finan
čních potíží nedostali, takže si nemáme nač stěžovat...

Srdečně všechny zdraví

Na Českou katolickou misii a na Oběžník přispěli
Azan-Czerny
Dolečková
Dubinová
Challier

Jandl
Lemaire-Walova
Karfik
Bemhardová

Všem dárců

PÄN

upřímné

Novotný St
Stany
Streitzig
Vrla

H ZAPLAŤ!

Jako nedoručitelný se nám vrátil Oběžník od těchto adresátů:
M. Fribl
Dr.M. Hybler 78100
M. Kalinaj
75013
P. J. Kováč
75007

91700 STE
LIMOGES J.
PARIS
J.
PARIS
V.

GENEVIEVE-DES- BOIS
Nejedlý 37110 CHATEAU-RENAULT
Rybař
75011 PARIS
Simek 75020 PARIS

A fje smutno - jen když je trochu veselo
- Švýcar Jacob Hlásek je mezi svými krajany - díky svým vynikajícím úspěchům v tenisu - velmi oblíben a obdivován. Tento rodák z Prahy, který
do Švýcarska odešel s rodiči jako dítě, si při nepodařených úderech ulevuje tak jadrnou češtinou, že ji nelze interpretovat Naštěstí diváci ani roz
hodčí češtinu neovládají...
•••

- I do čs. armády začíná pronikat duch tržního hospodářství. Text zná
mého vojenského chvalozpěvu na útočnou vozbu : Sláva tankům, které brá
ní náš lid... bude prý změněn na : Sláva tankům, které sypou dolary...
Kapitán Pavel Minařík, agent StB, dostal v záři 1968 rozkaz ’e m ig r o v a ť V prosinci už
pracoval ve vysílači Svobodná Evropa, kde špehoval kolegy, plánoval únos dítěte a pumový
atentát. V r. 1975 se vrátil do Československa, zůstal však nadále příslušníkem FMV.
Z vnitra odešel až v r. 1990, aby založil soukromou detektivní službu MINK, která funguje
dodnes a zabývá se mj. ochranou budov Komunistické strany.
RESPEKT 13.-16.4.92.

Z mudrosloví jistého národa
středoevropského:

Cím kdo zachází,
tím někdy neschází.*.
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