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Síť teroru
C. Sterlingová

Autorku Claire Sterlingovou
nerji třeba českému čtenáři zvláš
tě představovat, protože všichni
mají v dobré paměti jejíkníhu o
zavraždění Jaría Masaryka (The
Masaryk Čase, Harper and Row,
“N.Y. 1970).Její nová kniha “The
Ťerror Network” (Holt, Rinehart and Vyinston, N.Y. spolu
s Reader’s Digest Press, N.Y.
1981) by si.zasloužila věru široký
Okruh čtenářů, protože fakta v ní
uvedená jsou alarmující.
Sterlingová se činností tero
ristických organizací a jejich
pravděpodobným
mezinárod
ním propojením zabývala už
před několika lety v článku uve
řejněném v časopisu The Atlan
tic. Už tehdy řada znepokojivých
informací svědčila o existenci
rozsáhlé teroristické sítě, která
spojuje ultralevicové fanatiky
v Německu a v Itálii s činností
některých palestinských, seve
roirských a jihoamerických
organzací. Její kontakty vedly na
Kubu, do Libye a taky do zemí
východního bloku. V roce 1976
existovalo podle odhadu CIA - a
Sterlingová dodává, že opatrnější
pramen by bylo stěží lze najít spojení mezi 140 teroristickými
skupinami v 50 zemích. Dnes je
jich nepochybně víc.

Vzrůst teroristické činnosti
v sedmdesátých >: letech- rténí
žádná novinka. Stačí číst norfny
a poslouchat zprávy. Poslední
dekáda začala palestinskými
únosy . letadel a končila okupací
amerického velvyslanectví vTeheránu, v sedmdesátých letech
-začíná opferóvat skupmaBaadw*
Meinhoí v Německu, Rudé-brigády v itálii-a v SHěrním Irsku
vrcholí smutné divadlo vzá
jemného zabíjení. V sedmdesá
tých letech seodebtála taková
dramata, jako by lonapř.přepadení schůze OPF.Cu ve. Vidní
něho únos a vražda bývalého
italského premiéra Aida Móra.
Dekáda teroru je dekádou snahy
destabilizovat západní svět a
zlikvidoval
demokracii.
Te
roristé ji nazvali “dekádou děsu”.
Přestože se jednotlivým tero
ristickým akcím věnuje v tisku i
v televizi nemálo místa, málokdo
si položí obligátní otázku cui
bono, málokdo se ptá po širších
souvislostech a už téměř nikdo
neuvažuje možnost, že by existo
valo jakési centrum mezinárod
ního terorismu. Mezinárodní
charakter teroru se spíš bagateli
zuje a vhodné iluze zastírají
pravý stav věcí. Patří k nim např.
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přesvědčení, že sovětské vedeni
nemá nic společného s ultralevicóvými skupinami, protože trockisty,, maoisty a novou levici
všeho druhu považuje za nezod
povědné heretiky. Sovětské ve
dení se vždycky od terorismu
distancovalo, praví ti, kdož
dávají této iluzi přednost, a
zapomíhají při tom, že podle
Lenina mravné je to, co slouží
revoluci, a že pravdivost nikdy
nebyla silnou stránkou v ději
nách sovětské moci. Sověti by
naopak byli zcela bláhoví, kdyby
nevyužili mladých fanatiků k
zeslabení Západu a taky to dělají
už od roku 1964, kdy začali infil
trovat jednotlivá levicová ra
dikální hnutí a organizovat
první výcvikové tábory.
Další vhodnou iluzí je pře
svědčení, že radikální levice
obecně sovětským systémem
pohrdá a že na něj hledí jako na
zkostnatělý byrokratický establishment, který dávno ztratil
revoluční punc. Možná. I kdyby
to byla pravda, rozhodně to čle
nům hnutí nevadí natolik, aby
se pod laskavým sovětským ve
dením nedali vyzbrojit a vycvi
čit. Centrum teroristického
výcviku bylo a je na Kubě, ale
výcvikové tábory lze najít leckde
jinde - ve východním Německu,
v Československu a taky v samot
ném Sovětském svazu. Instrukto
ři výcvikových táborů, na Blíz
kém východě mají za sebou cenné
zkušenosti získané v zemích
východního bloku. Tyto země

také slouží teroristům jako
bezpečné útočiště. Není bez
zajímavosti číst, že zakladatel
italského levicového terorismu,
milionář Feltrinelli měl v roce
1971 v okolí Prahy vlastní dům,
nabízející pohostinství “pro
následovaným soudruhům celé
ho světa”.
Neexistuje taky přísná dělící
čára mezi terorem krajní pravice
a terorem krajní levice. Extrémní
pozice na opačným stranách
politického spektra ještě zdaleka
neznamená, že by jakákoliv spo
lupráce byla á prioty vyloučena.
Ani přechody od jednoho extré
mu k druhému nejsou neob
vyklé, jak lze doložit na příkladu
Kaddáfiho, který začal svou
kariéru jako podporovatel a me
cenáš krajní pravice, aby se ča
sem změnil ve věrného přítele So
větského svazu. I palestinské
hnutí se posunulo na politické
škále zprava doleva.
Dost často se taky vyskytuje
snaha hledat úlevné vysvětlení v
ideologických motivech teroris
tických akcí, jako by “nábo
ženské zanícení” nebo “nacionální osvobozenecké cítění”
vymazávalo kus viny a podíl na
vraždách. Toto je iluze z nej
nebezpečnějších, protože líčí
teroristy jako “Bojovníky za
svátou věc”, i když často jde o
cynické zabijáky. Tady je na
místě ocitovat idol šedesátých
let Che Guevaru, jehož závěrečná
rada zní takto: “Především mu
síme udržovat svou nenávist a
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rozdmychat ji až do paroxysmu -1
nenávist, která člověku dovolí
překročit jeho přirozené hranice
a udělá z něho chladný, inten
sivní, selektivní a účinný stroj
na zabíjení/’ Teroristické orga
nizace všeho druhu vzaly Che
Guevaru za slovo: dnešní tero
risté jsou vskutku dehumanizované stroje na zabíjení. Nelze si
odpustit ještě jedny citaci, uve
denou, ostatně v záhlaví knihy:
“Tak vy si myslíte, že jeabsurdní
jít a zastřelit člověka jenom pro
to, že mi to bylo nařízeno? To je
vaše buržoašní mentalita. Ne
myslíte, že je absurdní, když se
vám nařídí jit napsat článek?”

3
Potud anonymní člen italských
Rudých brigád v římském týdeniku Panorama.
Na rozdíl od většiny novinářů
a opatrných úředníků různých
ministérstev zahraničí, je Claire
Sterlingová na základě dostup
ných dat a informaci přesvědče
na o tom, žeTnezinámdtďterorismus je patronován a> diskrétně
řízen ze Sovětského sv^iu. Je to
taky nejpřirozenější odpověd na
otázku, kdo má z “tajné války
mezinárodního terorismu”, jak
zní podtitul její knihy, jedi
ný prospěch.
Nový don>ov, -od-
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Uchopte srdce do dlaní ! „
Ruský atomový fyzik Andrej Sacharov, nositel Nobelovy ceny, které
ho sovětské úřady vypověděly před dvěma lety do města Gorkij, upou
tal nedávno znovu pozornost celého světa. Spolu se svou statečnou
ženou vyhlásil neomezenou hladovku. Manželé Sacharovovi vytrvali
v hladovce navzdory hrubému nátlaku skoro dva týdny a nakonec
slavně zvítězili: donutili byrokracii, aby nechala vycestovat jejich sna
chu za manželem do Spojených států. - Loni napsal Andrej Sacharov
otevřený dopis svým západním kolegům. Toto poselství bylo s nema
lými potížemi propašováno ze Sovětského svazu a doručeno účastní
kům mezinárodní konference na Sacharovovu počest, kterou uspořá
dala Přírodovědecká akademie v Novém Yorku. Uveřejňujeme zkrá
cený výtah z otevřeného dopisu, který zde poprvé vychází v českém
zněni.
(...) Mezinárodní obrana lidských práv
stoji v bezprostřední souvislosti s otáz
kami miru, důvěry a porozuměni mezi
národy. Svoboda názorů, svobodná
výměna informaci a svoboda cestová
ní jsou nezbytné indikátory legálnosti
každého režimu; jen těmito svoboda
mi lze zabránit zneužiti moci v domá
cích a mezinárodních záležitostech.
Jsem přesvědčen, že povinnost sklá
dat v tomto směru účty by znemožni
la tragické chyby jakou byla sovětská
invaze Afgánistánu a zabránila by pro
jevům rozpinavé zahraniční politiky
jakož, i aktům vnitropolitické represe.
Neomezený prodej zahraničních no
vin, časopisů a knih by byl velikým kro
kem ke svobodě informací v totalitních
státech. Ještě důležitější by snad bylo
zrušení cenzury, které by mělo v první
řadě posloužit vědě a inteligenci totalitárně ovládaných zemí. Je třeba bez
podmínečně naléhat na to, aby přesta
lo rušeni zahraničních rozhlasových
vysíláni, které olupuje milióny lidí o je
diný přístup k necenzurovaným zprá
vám, které potřebuji, aby si mohli utvá
řet objektivní úsudek o událostech.
SSSR začal v srpnu 1980 po sedmileté
přestávce opět rušit rozhlasová vysí
láni. Jsem přesvědčen, že bychom měli
ze všech sil podpořit výzvu Amnesty
International, aby všude na světě byli
propuštěni z vazby lidé vězněni pro své
přesvědčeni. Politické amnestie v ně
kterých zemích přispěly v nedávné mi
nulosti k zlepšení atmosféry. Amnestie
pro takové vězné v SSSR, ve východni
Evropě a ve všech státech, kde musejí
lidé pykat za své politické názory a svě
domí, znamenala by nejen veliké gesto
lidskosti, ale také by upevnila duvěru
a bezpečnost v mezinárodním měřítku.
Právě v takových souvislostech získá

vá celosvětový charakter společenství
vědců na specifické váze. Jestliže brá
ni všude na světě své pronásledované
přislušniky a nadto všechny ostatní
lidi, jejichž práva jsou porušována,
podtrhává společenství vědců svůj me
zinárodni mandát, který je životně dů
ležitý pro úspěch vědecké práce a pro
službu společnosti.
Západní vědci znaji přesně jména
mnohých sovětských kolegů, kteří jsou
vystaveni nezákonnému útlaku. Ome
zím své vývody na Sovětský svaz, pro
tože tam se nejlépe vyznám; lidská prá
va jsou ale porušována i v jiných ze
mích včetně států východni Evropy.
Jednotlivci, o kterých se zmíním, ni
kdy nepoužili ani neschvalovali násilí;
považuji publicitu za jediný přijatelný,
účinný a neškodný prostředek na
obranu lidských práv. V tomto směru
jsou všichni podle definice “Amnesty
International" vězněni pro své pře
svědčeni.

Jejich osudy jsou však shodné i v mno
ha jiných směrech. Procesy proti nim
se konaly za otevřeného porušováni
pravidel soudniho řizení a v rozporu s
elementárnimi zákony rozumu. Můj
přítel Sergej Kovalov byl roku 1975 od
souzen v nepřítomnosti své vlastni i
svého obhájce; neměl tudíž možnost,
aby se před soudem ospravedlnil. Do
stal sedm let pracovního tábora a tři
roky vnitřního vyhnanství. Obžaloba
zněla na antisovětskou agitaci a pro
pagandu, která prý byla obsažena v
samizdatovém časopise “Kronika běž
ných událostí”; podstata obvinění ne
byla nikdy projednána.
Podobná porušeni práva byla typická
pro procesy proti Juriji Orlovovi, za
kladateli Helsinské skupiny v Moskvě,
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jiným členům této skupiny jakož i při
družených výborů: Viktoru Někipélovi,
Leonardu Těrnovskému, Mykolu Ruděnkovi, Alexandru Podrabinkovi (a
jeho bratru Kirillovi), Glebu Jakuninovi, Vladimíru Slěpakovi, Malvě Landové, Robertu Nazarianovi, Eduardu
Aratjunianovi, Vjačeslavu Bachminovi, Oleši Berdnikovi, Oksaně Měškové,
Mykolu Matušěvičovi i jeho ženě a Mi
roslavu Marinovičovi.
Tatjana Osipova, Irina Grivnina a Felix
Sěrěbrov sedí ve vyšetřováci vazbě.
Obhájce Jurije Orlova se směl zúčast
nit jen části přeličeni, pak ho násilím
zavřeli do místnosti vedle jednací si
ně. Orlovova žena byla ponižujícím
způsobem “filcována": při hledáni pí
semných poznámek a magnetofonu jí
strhli šaty s těla - ze strachu, že by se
groteskní tajemství soudu mohla do
stat na veřejnost.
V pracovních táborech trpí lidé vězněni
za své přesvědčeni krutá muka: jsou
svévolně překládáni do trestných cel,
trápeni hladem a zimou, směji dostá
vat jen málokdy návštěvy rodinných
příslušníků (jež jsou často na poslední
chvíli bezdůvodně zakazovány) a je jim
omezován písemný kontakt, beztak
přísně limitovaný.
Oni všichni musi strpět rigoróznost so
větských podmínek výkonu trestu pro
obyčejné zločince a navic jsou podro
bováni brutálnímu tlaku, aby se “vyda
li na stezku převýchovy” - tj. aby odvo
lali a popřeli své přesvědčeni. Chtěl
bych svým čtenářům připomenout, že
sovětský pracovní tábor nesměla ještě
nikdy navštívit mezinárodni organiza
ce jako Červený křiž nebo sdruženi
právníků.
Političtí vězňové jsou zhusta po pro
puštění znovu zatýkáni a odsuzováni
k obludným trestum. Ornitolog Mart
Miklus, básník Vassilij Stus, učitel fy
ziky Alexej Tichy, právník Levko Ludjanemko, filolog Viktoras Petkus a Balys Gaganskas byli všichni odsouzeni
jako “recidivisté” k deseti letům pra
covního tábora a pěti letům vnitřního
vyhnanstvi. Nový proces je připravo
ván proti Paruiru Airikianovi, který
ještě sedí v pracovním táboře.
Před několika dny mě šokovala zpráva,
že byl popáté (!) zatčen můj přítel Anatolij Marčenko, dělník a autor dvou dů
ležitých knih (“Moje výpovědi" a “Z Tarussy na Sibiř”). K lidem vězněným za
náboženskou viru patři Rostislav Galetskij, biskup Nikolaj Goretoj, Ale
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xander Ogorodnikov a Boris Perčakin.
Ze zatčených dělníků znám Jurije
Grimma a Michaila Kukobaku.
Z vědců oloupených o svobodu jme
nuji jen několik málo; mnozi jini by
mohli být připojeni k tomuto seznamu:
Anatolij Sčaranskij, mladý a již světo
známý kompjůtrový vědec, matematici
Tatjana Velikánova, Alexander Lavut,
Alexander Boloukin a Vazil Meilanov,
kompjůtrový odborník Viktor Brailovskij, ekonomka Ida Nudelová, inženýři
Řešat Dzemilev a Antanas Terleckas,
fyzikové Roland Kadijev, Josif Zisels
a Josif Dajadkin, chemici Varelij Abramkin a Jurij Kukk, filologové Igor
Ogurcov, Mustafa Džemilev a Vladimír
Balachanov.
Na lidská práva neni brán ohled. Vědci
trpí především tím, že je jim zabraňo
váno ve vycestováni ze země. Na Zápa
dě jsou známa jména mnoha “refusniků" (odmítnutých). Já sám jsem byl
před více než rokem vypovězen do
města Gorkij a téměř úplně izolován.
Před časem ukradly orgány KGB moje
rukopisy a knihy poznámek s výpisy
z vědeckých knih a časopisů. To je no
vý pokus zbavit mě dokonce v mé sa
motě příležitosti k intelektuální prácí
a připravit mě o paměť.

APELUJI NA VĚDCE
CELÉHO SVĚTA,
aby se zasadili o utlačované. Věřím, že
je dovoleno - a v některých případech
nutno - na ochranu nevinných lidi
uplatnit i mimořádná opatřeni jako je
přerušeni vědeckých kontaktů nebo ji
né formy bojkotu. Doporučuji také na
léhavě využit všech možnosti publicity
a diplomacie.
Kdo se obraci na sovětské vládce, ne
smi nikdy zapomínat, že oni obvykle
nevědi - a pravděpodobně ani nechtě
jí vědět - o dopisech a apelech, jež jsou
jim adresovány. Proto mají osobni in
tervence zástupců Západu, kteří se
setkávají se svými sovětskými kolegy,
zvláštní váhu. Západní vědci by měli
uplatnit svůj vliv, aby přivodili takové
intervence.
Chovám naději, že pečlivě promyšleiná a organizovaná akce ve prospěch
oběti útlaku ulehči jejich úděl a dodá
mezinárodnímu společenství vědců
více sily, autority a energie.

ANDREJ SACHAROV

Právo lidu - Arnhem
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Klukovina nebo dezinformace?
V minulém čísle OKNA jsme uveřejnili článek o Cs. federální radě, který
byl uveřejněn v Kanadských listech a který měl různorodý ohlas. Přesně
podle našich zásad uveřejňujeme ted článek na tuto tématiku z časopisu
ZÁPAD, který má zcela opačný názor. Vážení čtenáři, vyberte si!
Před několika měsíci se v Kanadě
vynořila nová organizace, Českoslo
venská federální rada. Název je to
velice ambiciózní a ukazuje, že nejde
o nějaký lokální spolek pěstující
lidové tanečky. Vznik nových orga
nizací, které reprezentují specifické
zájmové skupiny emigrantů, je zpra
vidla naším exilem přijímán dosti
příznivě. V případě Česféry (tak se
totiž v Ottawě této skupině říkájjsou
však mnozí na rozpacích. Česféru
založila skupina, která prý existuje
v Československu a která sama sebe
nazývá Věrni zůstaneme II. V Česko
slovensku se tato skupina zatím
pečlivě skrývá. V zahraničí bylo do
posud jejím hlavním činem zveřejně
ní Memoranda o připravované anexi
Československa Sovětským svazem.
Bylo přetištěno několika exilovými
listy, a zpráva o něm byla uveřejně
na i v tisku Anglie, Kanady a snad i
dalších zemí. Rovněž několik tisíc
výtisků prý bylo doručeno do Česko
slovenska.
V tomto Memorandu autoři roze
bírají některé zákony, nařízení a
opatření, které mají být přijaty mezi
rokem 1980 a 1986 a které mají při
blížit československou ekonomiku,
zákonodárství, školství, armádu
a kulturu sovětským vzorům. Nako
nec to vše má vyústit v připojení
Československa k SSSR. Část me
moranda je velmi specifická. To je ta,
která popisuje události roku 1980.

Plány toho, co se má teprve stát,
jsou velmi všeobecné a žádná kon
krétní data ani přesné termíny se
neuvádějí.
Většina konkrétních
informací už byla stejně uveřejněna
ve stranickém tisku. Původ tvrzení,
že to vše je známkou blížící se anexe,
není nijak doložen. Memorandum je
napsáno velmi autoritativním tó
nem. Člověk by však spíše očekával
texty dokumentů, údaje, odkud po
cházejí různé citáty v Memorandu
atd. V každém případě je tam na to,
že to má být zveřejnění tajného
plánu, tajných dat neuvěřitelně
málo. Po přečtení Memoranda je
člověk ponechán nejistotě. Kde jsou
důkazy, že SSSR skutečně anexi pro
vede takovým způsobem?
V poslední době se stupňují útoky
na náš exil. Hodicova aféra a aféra
Slaměně, který se dostal do vedení
slovenských organizací, jsou jen tou
nej nápadnější částí této ofenzívy.
Patří k ní také korupce části exilu
vystěhovaleckými pasy i skandalizo
vání těch, kteří dělají pro náš exil
nejvíc. Kdyby to vše člověk bral
vážně, musel by přestat číst Svě
dectví, protože prý Tigrid nebojoval
za II. světové války, musel by přestat
číst knihy 68 Publishers, musel by
protestovat u čtenářů všech civili
zovaných zemí, že čtou moc Kunderu... Vyrojili se kádrováci, a určují
kdo může být bojovníkem proti ko
munismu a kdo musí nadosmrti ml
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čet. Je možné, že kromě tohoto
drobného rozeštvávání nastal i čas
větší dezinformační akce, velkorysé
skandalizace exilového hnutí a
zakládání nových organizací, které
rozštěpí exil na spoustu drobných
soupeřících skupinek. Z těchto dů
vodů je nutné se na každou novou
organizaci podrobně podívat a uvá
žit, zda a komu prospívá její činnost.
Memorandum o anexi je nedůvě
ryhodné. Kdo si jej prostuduje,
přijde na to sám. V podstatě je jasné,
že závislost Československa na
SSSR se neustále zvětšuje. S postu
pem koncentrace moci v socialistic
kém systému, která vyplývá z jeho
podstaty, dochází logicky ke sni
žování významu nižších složek, tedy
i národních států. Na to není potřeba
mít “zaručené” zprávy z Ústředního
výboru. Je celkem bezpečné tvrdit,
že tento proces bude pokračovat
i nadále. Na nejmladší exilovou ge
neraci nebo na ty, kteří se příliš poli
tikou nezabývají, to může působit
jako šok, ale novinka to není.
Je zde ovšem další aspekt. Aby náš
exil byl důvěryhodný, aby jej braly
vážně vlády západních států i naši
lidé doma, musí mluvit pravdu,
ověřovat si všechna fakta, nefantazírovat. Tvrzení o anexi vyplývá z
logiky socialistického imperialismu,
ale je, co se týče detailů, původu
pochybného. Tím zpochybňuje také
vše ostatní, co děláme. Další věc je
také pochybná. Podle prohlášení
v časopise Československá cesta,
tiskovém orgánu Česféry, věděla
skupina Věrni zůstaneme II o anexi
už od let 1976 až 1978. Jak je tedy
možné, že plány anexe byly publiko
vány až v roce 1981? Zodpovědná
skupina by tyto materiály dostala
do zahraničí co nejdříve, předala
by je úřadům všech zemí, tisku, exi
lovým organizacím. V roce 1976 by
předpověď toho, co se stane v roce
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1980, byla zajímavou a přesvědčivou.
V roce 1981 už není předpovědí.
Zanechme však Memoranda a po
dívejme se na další činy Česféry.
Jeden z pracovníků Česféry, iniciátor
a předseda, dr. Jiří Kótas, uveřejnil
v Kanadských listech interview.
Z něj bych chtěl citovat jednu část,
a to odpověď na následující otázku:
...Řekněte nám otevřeně a upřímně,
co si vlastně myslíte o dosavadním
exilu a také o vztahu Čechů a Slo
váků v zahraničí?
“Chtěl bych být opravdu upřímný
a zase nechci některé lidi podráždit
nad únosnou mez. My jsme si o
exilu nedělali v Praze žádné iluze již
díky tomu, že jsme měli možnost sle
dovat tento problém z originálních
tiskovin.
Trochu jsem se této otázce věno
val i ve svém článku v 1. čísle našeho
časopisu Československá cesta, tak
se nechci opakovat, ale říkám, že
termín exil lze vztáhnout jen na
velmi malou vrstvu Čechů a Slováků
v zahraničí. Ostatní jsou, ať to be
reme jak to bereme, venku z jiných
důvodů, než aby primárně pomohli
své zemi. Co tu někdy člověk vidí a
slyší, je přinejmenším zarážející,
věčné omílání problémů, které doma
už celá desetiletí nikoho nezajímají,
názory a morální soudy, ze kterých
se někdy člověku dělá špatně, nebo z
nich jde mráz po zádech.
Takoví lidé nechápou nic a již s
nimi také na podobná témata ne
diskutujeme. Když tak přemýšlím o
některých jednotlivcích nebo orga
nizacích, už chápu, čemu Masaryk
říkal “Kocourkov a Hulvátov”.
Po zjištění nespolehlivosti Memo
randa zde tedy máme zjištění druhé.
Je zde sice pár bojovníků, ale exil
jako celek - no hanba. Kocourkov
a Hulvátov. Oni si o exilu nedělali
iluze již díky tomu, že měli možnost
sledovat originální tiskoviny - kdo

8

OKNO

jsou ti “oni”, kdo měl možnost sle
dovat tiskoviny? V Memorandujsme
četli o nejvyšším stupni morálního
rozkladu v Československu... apa
tii... bezkoncepčnosti. České a
slovenské národy se tedy skládají ze
dvou složek: hulvátské svoloče v
exilu, která si tu žije, zatímco doma
lidé úpí a zakládá organizaci Věrni
zůstaneme II, a pak z demoralizova
ného, apatického, bezkoncepčního
houfu doma. To je povrchní, nic
nechápající zhodnocení. Autoři
Memoranda zřejmě přehlédli Chartu
77 a její několikaletou činnost, která
nesvědčí o apatii, aspoň ne o apatii
Chartistů.
Názor na odpor našich lidí doma je
vůbec podivný. V Československé
cestě, č. 1, str. 8, se říká: “Doma je
možné jít po dvou, třech, v podstatě
jen náznacích akce do vězení, což je
sice čestné, ale politicky nepraktické.
To samozřejmě neznamená, že doma
nelze dělat nic, samozřejmě lze, ale
ne začínat.”
To je podivuhodné tvrzení. Je to
určitě narážka na Chartisty, kteří
chodí do vězení, protože jsou ne
praktičtí. Jaké je to pěkné, Čhartisty
pozavírat a pak říci: Oni jsou takoví
nepraktičtí.
Jak jsem už naznačil, Česféra také
vydává časopis. Je to časopis nechtě
ně humoristický, jak ukážu na
jednom článku. Napsal jej Tomáš
Navrátil a jmenuje se “Současná
mezinárodněpolitická situace a
Československá federální rada”
(č. 1, str. 12). Ve stylu hesel k první
mu máji, které každoročně uveřejňu
je Rudé právo, zde autor hovoří o
vztazích Česféry snad ke všem ze
mím světa. Tento článek doporučuji
všem milovníkům absurdit. Podob
nost s Rudým právem je fantastická.
Tak kupříkladu Tomáš Návrátil píše:
“Pokud jde o budoucnost Španělské
Sahary, rozdělené dnes mezi Maroko

a Mauretánii, ČSFR se domnívá, že
může být zabezpečena a uskutečněna
jen na základě svobodně projevené
vůle místního obyvatelstva a bez cizí
ho vměšování.” Všeobecná nezávaz
ná pravda, nikoho to nezarmoutí.
Ale, Rudé právo dne 19. září 1979
na str. 6 píše: “V otázce Západní
Sahary se konference vyslovila pro
to, aby saharský lid mohl uplatnit
své právo na sebeurčení a nezávislost
co nejdříve.” Skoro stejná slova.
V tomto článku jsou ale horší věci.
Poslechněte si tento citát: “ČSFR si
upřímně přeje, aby nicaragujská re
voluce z května 1979, která odstrani
la dlouholetou diktátorskou vládu
Anastazia Somozy, upevnila a
prohloubila novou nicaragujskou
svobodu a demokracii, která by
byla schopna čelit sovětským a ku
bánským snahám o zavlečení Ni
caragui do sféry svých zájmů.” Tedy
naprosté politické zmatení. Jakoby
se autor tvářil, že neví, k čemu už v
Nicaragui došlo. Oldřich Pospíšil v
Rudém právu dne 8. dubna 1980 se
zřejmě opičí po Tomáši Navrátilovi
z Československé cesty, když říká:
“A v minulých dnech byli poprvé
hosty naší vlasti představitelé nové,
svobodné Nicaragui, lidu, jenž obě
tavě překonává těžké následky somozovské hrůzovlády a staví zákla
dy pro lepší, spravedlivou budouc
nost své země.”
Takže autor článku si zřejmě
ulehčil práci a porůznu něco opsal
z Ruďasa. Dneska už není na nikoho
spolehnutí.
Jinak se mi nepodařilo najít v
tiskovinách Česféry nic nového,
co bychom už dávno nevěděli a proč
by se musela zakládat nová organi
zace, která má velkoryse propono
váno 16 výborů speciálního určení
(včetně např. výboru pro zvláštní
úkoly a výboru pro informace a
masové prostředky!) a Všeobecné
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shromáždění, které se obdobně jako
celá Česféra řídí svým základním
zákonem (?).
K dokreslení situace jsem si ještě
přečetl prohlášení spolku IDEA, což
je zkratka světové organizace s náz
vem International Democratic Alliance, P.O. Box 13250, Kanata,
Ontario. To je stejná adresa jako
Cesféra. Vcelku to ukazuje zase jen
povrchnost a jediný zajímavý bod je,
že v duchu přísného socialistického
centralismu,
veškeré vznikající
místní i národní organizace budou
schvalovány Hlavním stanem a
veškerá místa této organizace jsou
placená a na plný úvazek. A možná,
že to je hlavní motiv celého tohoto
podnikání, a ne nějaká dezinformace
nebo popletená snaha stát se vůdcem
exilu. Namísto exilových nadšenců,
kteří přes den dělají a večer utrácejí
vydělané peníze, zde máme konečně
dobře prosperující, pevně vedený
podnik.
Můj celkový dojem je víc než kri
tický. Oproti vzoru Tomáše Navráti
la a Oldřicha Pospíšila se však ne
podepisuji pseudonymem Zdeněk

9

Převrátil, ale
Stanislav Reiniš

Pozn. Západu: Výše uvedený článek
člena redakční rady S. Reiniše, byť
napsaný v nadlehčené formě, má
plnou podporu celé redakční rady
Západu hlavně proto, že činnost
a materiály ČSFR byly podrobně
monitorovány a celkové závěry
nejsou tedy povrchní. Z těchto dů
vodů neexistuje žádné spojení mezi
ČSFR a časopisem Západ. Stejná
geografická adresa ČSFR v Kanatě (západní předměstí Ottawy) a
redakce Západu v Ottawě je pravdě
podobně zcela náhodná.

Sdělení representanta
Charty

K dotazům a dohadům z nejrůz
nějších míst bych rád osobně sdě
lil, že podle naprosto ověřených
informací z domova i exilu ne
existuje a nikdy neexistovalo žád
né spojení mezi Chartou 77 a tzv.
Československou federální radou
v Kanadě.
Ivan Medek, Vídeň 21.X.81

Dialog bude pokračovat

FAZ 20.1.82
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KOHOUT NEDÁ POKOJ
JIŘÍ MORAVA

Když jsem četl v exilovém tisku o tom, jaké prý Kohout sklízí umě
lecké úspěchy, pomyslel jsem si, že si dotyční pisatelé od něho něco sli
bují. Jak to s Kohoutem opravdu vypadá, svědčí článek ve Frankfurter
Allgemeine z 12. 11. 1981 pod výstižným názvem „Marie bojuje s anděly
— Kohout s kritiky“ a ovsem i program hamburského divadla Thalia, kam
Kohout sám zařadil některé ohlasy. Pokud jde o Rakousko, nejhůře jsou na
tom staré kusy. O jeho „Cestě kolem světa“ koluje v Innsbrucku vtip, proč
prý musí trvat 80 a ne jen 10 dní, kdy by nebyla snad tak nudná.

S jednou aktovkou nebyli spokoje
ni ani v jihotyrolském Unterlandu,
jehož kulturní scénu bych přirovnal k
takovým Lovosicím. Není to ovšem
jen zub času, který hlodá na jeho dí
le, ale i Kohout sám, který zdejší ve
řejnosti m. j. namluvil, že je již od
roku 1955 „kritickým“ spisovatelem.
Nemůže-li tu uvést hry, jako na př.
„Říkali mi soudruhu“, ze kterých by
vyplynulo, že bojoval za komunismus
komunističtější, v ostatních, ve kte
rých se z existenčních důvodů politi
ky vystříhal, a jež se tu hrají, se teď
po jeho „kritice“ pátrá a nenajde-li
se, následuje zklamání. „August nedojímá“, napsali o jeho inscenaci ve ví
deňském Josefstadtu.
„Marie“ vyvolala ve Vídni celou
škálu kladných a záporných posud
ků. Zatím co ji obdivoval arcibiskup
ský „Wiener Kirchenzeitung“, „Salzburger Nachrichten“ mluvily o hře
jako o pouhém uměleckém řemesle v
tom špatném slova smyslu. Se zajíma
vou myšlenkou přišli ve Frankfurter
Allgemeine, které tvrdily, že kdyby se
Kohout nenarodil v ČSSR, stal by se
humoristou a bulvárním autorem. To

hoto postřehu použil i kritik hambur
ské „Marie“, aby ukázal, jak je Ko
houtovi vlastně celý příběh cizí a
proto nedovede divákovi předvést než
zručnosti, skurilnosti a fantasmagorie.
Kohout se stal Kohoutem jen skrze
politiku a v tom míní pokračovat i
dnes. Dříve vzýval Stalina, dnes ne
návidí Husáka, ale pocit, že se jedná
stále o jednu tu samou vypočítavou
profesionálnost, se začíná objevovat i
u západního publika. V Německu za
čal krach s inscenací „Play Macbeth“
na jedné rýnské lodi v Bonnu. Kritik
významného „Theater heute“ byl pře
svědčen, že tento dokument patří jak
v Rakousku spíše do televize a poté,
co extravaganci odmítl legitimovat,
Kohoutovi ujely nervy a obvinil ně
mecké intendanty, dramaturgy, herce
a autory z „tažení mnohých tzv. pokrokářů západní Evropy proti tzv.
režimním kritikům východní Evro
py“. I když byl kohout po předsta
vení sám přesvědčen, že jeho pražské
pokojové divadlo tu nevyznělo, pře
ce se zachoval jako v dobách, kdy
tvrdil že „kdo kritizuje jeho verše,
kritizuje Stranu“. Kdo byl proti jeho
inscenaci v lodní restauraci, kde byl
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divadelní program vytištěn na jídel
ním lístku, stál proti „socialismu s
lidskou tváří“ a odmítl-li „Theater
heute“ vytisknout jeho invektívy, Ko
hout se cítil mučedníkem.
Přibývající kritické hlasy a to ne
jen politické, ale i estetické, vedly Ko
houta k tomu, aby se udělal opět za
jímavým. I když mu již i jeho zdejší
přátelé vyčítají, že hraje, zavolal si
reportéra ne jinam než na ostrov Capri, kde prý se mu přes den nejlépe pí
še a kde večer u vína naslouchá zvu
kům kytary. Jmenuje-li se ono moře,
na které se dívá z terasy ne Středo
zemní, ale Tyrhenské, pobavil jsem se
radami, které dával ne jinému než
německému a k tomu hamburskému
reportérovi, jak se chovat v Neapoli.
Když mu vylíčil, jak se vůbec na
Capri dostane, stačilo připojit, že „ka
fe je v troubě“ a pojal bych podez
ření, že si celé to říkání napsal Ko
hout sám. Koneckonců se jednalo o
„Stern“ (č. 46 z 5. 11. 1981), který se
mi dostane do ruky občas u holiče,
ale ne vždycky. Nicméně má 1,5 mi
lionů výtisků, vychází v Hamburku
a zmíněná reportáž byla uveřejněna v
době Kohoutovy premiéry v divadle
Thalia.
Tvrdí se tu, že Kohout je neméně
slavný než Martinů, což asi čtenářům
řekne stejně tak málo, jako když se
před časem oháněl s Havlíčkem. Sro
zumitelný je „symbol poslání proti
sovětskému pancéřovému komunis
mu“, protože je tu vyobrazen jak sedí
na slunečné terase, zarámován sub
tropickou vegetací, v trenýrkách. Nedovoluji-li si tady mluvit o Janu Pa
lachoví, naskýtá se otázka, kde musí
sedět ti, kteří to na takový symbol
nedotáhli. Idylický obrázek však ruší
Kohoutova slova: „Nepovažuji se zde
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na Západě svobodnější než v ČSSR,
protože tam jsem byl svoboden. Byl
jsem spoután jen ve vnějším ohledu“.
Také jeho žena si stěžuje, že tohleto
je strašný život. Člověk by si oprav
du přál, aby se s Husákem, který má
přijet do Vídně, nějak dohodli.

Končí-li celá reportáž citátem Jana
Husa o pravdě, já si vzpomněl na Palackého, kterého Kohout ještě nevyšťáral. „Ve svobodném konstitučním
státu platí zákonové všem občanům
stejně“, požadoval roku 1849, čemu
sice Kohout není od roku 1948 z
ČSSR zvyklý, co je ale v Rakousku
samozřejmostí. Přišel-li tu už ke stát
nímu občanství, měl by se podle toho
alespoň chovat. Nechápu ale, proč mu
sí jezdit pod neplatnou čs. značkou a
proč se musí na hranicích země, kte
rá jej přijala, ostentativně vykazovat
zrušeným a prošlým čs. pasem. Po
známku o tom, jako by měl mít Kreisky vztah k jeho politickým názorům,
povážujFza urážku kancléřova demokratického smýšlení. Anebo si myslí
te že by si nechal radit od někoho,
kdo ještě dnes nabízí knihu, ve které
líčí, jak byl osobně účasten likvidace
čs. sociální demokracie? Vůbec se uka
zuje, že bývalí čs. reformní komuni
sté, kteří se po vývoji v Polsku stali
historickým reliktem, se chovají ne
omaleně. Tak na př. Mlynář pomluvil
Rakousko v hamburském „Die Zeit“ z
18. 9. 1981 slovy: „Byrokratické
šlompáctví“, „neschopností zmírněné
šikanování“, „dědictví po monarchii“,
což považuje dokonce za „stalinistické
nešvary“. Češi byli sice ve Vídni po! važováni odjakživa za hulváty, ale to
to přesahuje míru. Nedávné prohlá
šení býv. čs. politických vězňů o ko
munistických Chartistech se ukazuje
naprosto správné.
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Listy čitateľov
sú nejzaujímavejšie články všetkých novin a časopisov, a tým viac exilových.
Články politikov a „renomovaných pisatefov” sa často čítajú „na přeskáčku”,
tzn. že očami blúdime po stranách a dáme sa do prečítania celého článku len
vtedy, ke<f nás upúta nějaké to senzačně slovo v texte: na senzácie sme vždy
chtiví! Inak je to s lištami čitatefov: tie písal taký ako je čitatel sám, tedy taký
nějaký, ktorý má často iný názor než trebárs redakcia a odhodlá sa aj pri nedo
statku času presalen sa vyjádřit Redakcie zváčša vítajú tieto listy, ale stává sa,
že tie nepříjemné nielenže neuverejnia, ale na ne ani neodpovedajú. To predsa
nemóže nikto redaktorovi vytýkat, najma v exilových podmienkach - má dost
ťažký život a prečo si ho má ešte sťažovať? Toho uznania je tak málo, že sa tých
uznanlivých chytá ako topiaci slámky — je len málo takých „fakírov”, ktorí
uveřejnia aj nadávania na seba a na časopis. Redaktoři zváčša je mámomyselný
-ještiný národ- všetci nimi sú, ale len niektorí si to priznajú. Presne ako s tou
„trafenosťou” ... Nezabudnite ho po vyjdení čísla zavolat', hoci už odoberáte a možno aj čítáte - časopis trebárs 10 rokov. Hovoří sa, že aj psovi dobré pad
ne, ked ho pohladkajú! To je často to jediné čo má z tých často prebdených no
cí a poskakovania. Ak se vám niečo nepáči tak to tak nějako „zašmodrchajte”,
ak sa vám páči tak pochváfte, no a ak sa vám velmi páči, tak hovořte v superla
tivech!
Často sa stává a čitatelia hovoria, že tie články sú Rudé právo či Pravda v „inej
farbe”. Usilujeme sa nasadit' nedemagogický tón, ale ved či nás neučili dosť
takto „kvákať” a či chcete, aby sme komunistov chválili? ? ? V OKNĚ zásadné
neuveřejňujeme nijaké osobné útoky a ani nepreberáme také články /máme ich
plný šuplík!/. Tak isto neuveřejňujeme nijaké oslavné články k róznym jubileám
— tie nech si prečíta čitatel’ v inom exilovom časopise /ak taký odoberá/ — na
šťastie nie sme odkázaní na mimoriadnu donáciu oslávenca či inštitúcie. Možno
niekto povie, že sme preto „trafení” ... Azda máte pravdu?
Neveía časopisov dostává vela listov a tak si ich aj niekedy sami „vyrábajú”, aby
urobili dojem — nikto sa vám k tomu nepřizná. Niekedy čita redaktor taký list
v inom časopise. Chcel by taký dostat' tiež, nuž si ho osvojí a uveřejní. To predsa
nie je nijaký hriech, najma ked uvedie prameň.
Pozbierali sme takéto listy zdekade, niečo máme vlastné nefalšované, a nižšie
ich uveřejňujeme. Nerobíme si ilúzie, že na ne budete reagovat, ak ale predsalen ... nuž bude to náplast' za našu prácu pre vás ...

OKUPACE ČSSR A NEO-SLAVISMUS
Vážení krajané!
Vaše poslední číslo se mi líbí, zvi. str. 8-9 o nové organizaci GRU. Tako
vými informacemi uděláte dobrou službu jak Západu tak i exulantům, při
rozeně za předpokladu, že jsou to zprávy spolehlivé.
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Vzpomínám si, že jste před 2 lety psali o jakési Severské Bance, přes kte
rou jsou komunističtí agenti placeni. Nezapamatoval jsem si, ve které zemi
tato baňkaje. Existuje ještě?
V okupaci CSSR Ruskem nevěřím, protože by to vylekalo Západ a ztrati
lo pacifistickou propagandu. — Nevěřím ani ve změnu režimu v Rusku ze
vnitř — po smrti „starců”. Komunisté nikdy nedělají opravdové ústupky a
nikdy se nevzdávají moci. Změna je možná jen vlivem zoufalé hospodářské
situace spjaté s bojem uvnitř strany. V tom případě může zasáhnout armá
da, případně část policie, jež se zpronevěří straně...
V minulém čísle dělal někdo propagandu pro nový neo—slavismus. To je
ovšem nesmysl!
Neo—slavismus měl své místo v minulosti, když jsme byli ohroženi němec
kou agresí a dělali si idealisticky snové představy o ,,bratrech Slovanech”
— v této době je to nesmyslné! Svět se stal malým a všechny evropské ná
rody „jsou odsouzeny ke spolupráci”, aby vyřešily těžké hospodářské, ale
i kulturní a morální problémy. Místo neo—slavismu musí přijít nová spo
lupráce všech lidí dobré vůle. Jako slavista mám zkušenosti s
„bratry Slovany”. S Rusy exulanty /ale i vdané ženy-nepolitické/ jsou až
na malé výjimky — špatné. S Poláky je to o něco lepší — s jinými Slovany
mnoho zkušeností nemám. Tyto styky mne Rusům nepřiblížily, spíše od
nich odcizily! Vlivem toho jsem se stal hrozně střízlivým. Exis
tují jistě i slušní Rusové-exulanti, ale je lépe budovat ne na etnickém zá
kladě — kmenové příslušnosti, avšak na všeobecně lidském.
Pňtom neo—slavismu hrozí ještě jedno nebezpečí: infiltrace sovětských
agentů. Ti by pozornost exulantů odvedli od základního cíle: zni
čení komunistického režimu v CSSR!
P.O.
PLATIT - JO, VÍZUM - NE

Obracím se na vás s jednou věcí, s kterou bych chtěl varovat všechny
ostatní Cechy a Slováky. My jsme si chtěli urovnat vztahy k CSSR, a pro
to jsme požádali prezidenta o milost. Po dvouletém čekání nám byla ko
nečně udělena. Za dalších 7 měsíců /a velkého běhání našich rodičů v
CSSR/ jsme obdrželi účet od českých úřadů. Za dvě dospělé osoby /pouze
řemeslo, žádné vyšší školy/, jedno dítě narozené v CSSR /1969/ a jedno v
NSR /1973/ nám napočítali přes 10 tisíc DM. Tato částka nás strašně za
razila. Protože jsme měli jenom dva měsíce na zaplacení /a naše stížnost
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na tak vysokou částku neměla úspěch/ tak jsme tuto částku zaplatili v
domnění, že se konečně podíváme domů. Po šestitýdenním čekání jsme
obdrželi zprávu, že nám vizum nebude uděleno. Naše žádost o vysvětlení,
proč nám nebude vizum uděleno, je už jeden měsíc bez odpovědi a také
asi zůstane nezodpovězena. Tuto zprávu jsme rozmnožili tady po celém
“městě. Během krátké doby jsme se dozvěděli, že nejsme sami. Jiní Češi
jsou ve Stuttgarte, Frankfurtu nebo Erlangenu, kteří to také nedostali.
Tak jsme se Vám rozhodli napsat, abyste tuto zprávu rozšířili mezi kraja
ny, kteří jsou možná na stejné cestě, na které jsme byli my a možná, že
nacpou tu tvrdou valutu komoušům do dr ... /jako my/.
Nezlobte se, že to nepodepíšeme a neuvádíme ani adresu. Máme ještě ce
lé příbuzenstvo za železnou oponou a máme strach, aby je tam za nás ne
stíhali. Ahoj, Vaši krajané.
Příklad odpovědi čs. vyslanectví v Kolíně nad R. na žádost o vizum po
tzv. úpravě vztahu:
Wir erlauben uns Ihnen mitzuteilen, dass das von Ihnen beantragte Visum
zuř Zeit nicht erteilt werden kann, da die Erteilung des Visums von den
zustaendigen Behoerden nicht genehmigt wurde. Hochachtungvoll: Leiter
der Visaabteilung.
ČESKÉ SLOVO
ROVNÁ PÁTEŘ A KOŽICHY

Nedávno bylo možno v Badener Tagblattu číst, jak několik hodných Če
chů obdrželo ve Wettingen občanství a jak jeden padouch byl odmítnut.
Důvod: ač nezaměstnaný a pobírající podporu, jezdil si v Mercedesu a sta
věl dům v exklusivní čtvrti, což, cituji „ist nicht die Art des feinen Mannes”. Tento případ by mohl být precedenc pro ostatní občanské výbory
pro udílení občanství. Tedy pozor — ztratíš-li práci, okamžitě prodávej
auto, parcelu a chod v hadrech.
Neznám osobně onoho pána a nechci posuzovat, zda si občanství zasloužil
či nikoli. Jde mi však o princip. Pojištění proti nezaměstnanosti je pojiště
ní jako kterékoliv jiné, jako třeba Haftpfhcht na auto či pojištění domác
nosti. Vykrade-li mne někdo, budu požadovat na pojišťovně odškodné,
proto si přece pojištění platím, i když budu mít na kontě půl miliónu. Budu-li nezaměstnaný, budu požadovat totéž, neplatím přece pojišťovací
premie dobrovolně, ty jsou mi strhávány již z platu. Otázka je jiná, měl-li
bych na kontě oněch půl miliónu a nechal se podporovat obcí. To by bylo
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nemorální. Nechápu, proč by zmíněný pán nemohl dále, i jako nezaměst
naný, jezdit Mercedesem, je-li jeho manželka lékařkou s pěticiferným pla
tem měsíčně. To přece není jeho ani její vina, zeji společnost takto dobře
platí.
Dále bych se chtěl zmínit k problému návštěvy republiky. Článek oné pa
ní, která prohlásila, že nevidí důvod, proč by nejela do republiky, získá-li
za drahé peníze švýcarské občanství, vzbudil nelibý ohlas u našich moralistů, dle nichž každý, kdo chce jet do republiky, chce tam jet pouze pro
to aby se ukázal v bouráku a norkovém kožichu. Napadá mě maně otázka,
zda podobné problémy trápí i Madary, kteří nežvanili, ale v bojích proti
režimu i krváceli, a přesto se nestydí houfně jezdit na dovolenou domů.
Je to jejich vlast, ať už tam vládne kdokoli. Stejně tak já, dostanu-li kdy
normální cestou vizum, pojedu se domů podívat a nebude mne zajímat,
vládne-li tam právě Petr či Pavel. Letím třeba na Sri Lanku, a je mi také
jedno, kdo tam vládne.
Rádo se stále píše o rovné páteři a ohýbání hřbetu. Jako bych neznal své
pappenheimské. Jestli někdo vyniká v této disciplině, tak jsou to Češi.
Jenže někdy, vlastně možná většinou, s rovnou páteří nikam nedojdete.
Když jsem letěl po prvé do Kanady a k žádosti o vizum jsem musel připo
jit výpis z bankovního konta, zařekl jsem se, že takhle se ponižovat nebu
du, a že mne už tam vícekrát neuvidí. A uviděli. Člověk má na vybranou —
zůstat hrdý a tím blbý, a nebo ohnout trochu páteř a dosáhnout toho, co
chtěl.
Ale zpět k těm „bourákům”. Pojedu-li kdy do republiky autem, pojedu
tím, co právě mám, nebudu si kvůli tomu kupovat Dóschwo. Nemohu za
to, že zrovna jezdím Ferrari 308. A bude-li právě zimní období, vezme si
manželka na sebe kožich, ale ne ten obyčejnější, norkový, alébrž sobolí,
který už nosila v republice před 15 léty. Ten norkový nechá doma. Letíme-li do Ameriky, či do nějaké Tramtárie, vždy letíme čistě a z velké
části nově oblečeni, i když tam nikoho neznáme. Nechápu, proč bychom
s republikou dělali výjimku. Je přirozené, že zvláště ženy se chtějí líbit
a jděte se jednou podívat na Sokolský ples do Curychu, jak elegantně jsou
ustrojeny. A látka poplesových hovorů je, co měla ta a ona na sobě a jak
jí to slušelo či neslušelo. Chce-li se Češka líbit zde v Curychu, tím spíše
se bude chtít líbit v Praze či Kotěhůlkách. A vás to, pánové, nehřeje u srd
ce, je-li vaše žena hezky oblečena?
Podívám-li se tak okolo sebe, neznám prakticky Čecha — o Češkách ne
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mluvě — který by neměl kožich. Proto vás, kterým je norkový kožich tr
nem v oku, prosím, kupte už konečně manželkám také jeden, a dejte už
pokoj s vašimi žabomyšími problémy.
Redakci prosím, aby nezkracovala příspěvky čtenářů, ať jsou sebepito
mější, jako třeba tento, ať raději zkrátí některé duchaplné politické úva
hy renomovaných pisatelů, které stejně nikdo nečte, a když, tak na
přeskáčku.
Se srdečným pozdravem
V. Kukla
ZPRAVODAJ
PTÁTE SE — i NÁRODNÍ politika ODPOVÍDÁ

J. L. z Bruselu, jakož i řada dalších
krajanů, se dotazuje na poznámku
vydavatele — jaké jsou zásady pro
osvobozené Československo. Je těžko
myslitelné se pouze opírat o nějakou
pomyslnou republiku T. G. Masaryka.
Odpověď: Osvobozené Českoslo
vensko musí býti zakotveno na třech
historických skutečnostech:
1. Na politické práci dr. Karla
Kramáře a dr. A. Rašína, jakož i dr.
A. Svehly v rakouském parlamentu a
v prvním čase Československa.
2. Československé legie, především
v Rusku, a posléze v Itálii a Francii.
Jednotky těchto legií prokázaly nejen
smysl pro demokratické zřízení Čes
koslovenska, ale toto zřízení zajistily
a staly se oporou proti bolševické
hrůzovládě.
3. Zahraniční akce dr. R. Štefánika
a prof. T. G. Masaryka ve Francii,
Itálii, Anglii a hlavně USA — před
skončením první světové války.
Náš osvobozený stát musí být vy
rovnaným sociálním celkem a s prá
vem na sebeurčení pro všechny ná
rody a národní skupiny, které jsou
ochotny splňovat i povinnosti na ně
kladené a hájit celistvost Českosloven
ska.
Politické organizace v zahraničí si

musí uvědomit, že kolektivní vinu a
mstivé retribuční dekrety Košické vlá
dy nutno jednoznačně eliminovat a
přiznat se ke skutečným principům
parlamentní demokracie, která má ko
řeny v historii Čech, Moravy, Slo
venska a Podkarpatské Rusi.
Jinak čs. politické organizace v za
hraničí, které se veřejně nezřeknou to
hoto zločinného balastu — nemohou
získat důvěru veřejnosti.

•

Otázka: L. P. z Vídně se ptá, co je
pravdy na tom, že „Svobodná společnost pro pomoc národům Českoslo
venska“ žádá politiky v USA o čá
stečné vydání zlatého čs. pokladu su
detským Němcům.
Odpověď: Něco podobného pova
žujeme za absurdní a po dotazu bylo
vše prohlášeno za naprosto nesmyslné
a nepravdivé.
Mohl-li by si někdo činit nárok na
částečné proplacení — pak jen celoexilní ČESKOSLOVENSKÁ organi
zace s formalitou zahraniční vlády,
oproštěnou od komunistických a benešovských zrádců a kolektivní viny a
vraždících retribučních dekretů. Podle
našich informací obdrželi sudetští
Němci — tzv. Wiedergutmachung, tj.
proplacení za jejich jmovité ztráty v
Československu.
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„ KDYŽ DRÁPKEM UVIZ ...
... chycen je ptáček celý”, říká jedno z českých přísloví. Smutně proslu
lá „úprava vztahů” toto plně potvrzuje. Praze se podařil výborný tah —
proč si to zapírat? Ostatně tak mohutný aparát, jaký sídlí v kachlíkárně
na Letně, musí už něco vyprodukovat. To je jen jedna strana mince, na
kterou česká a slovenská emigrace neměla vliv, pokud nepovažujeme za
podnět snahu emigraci rozdvojit. „Divide et impera!”
„Divide” vyšlo — „impera” nevyjde. A to je druhá strana mince. Téměř
všechny exilové časopisy se zabývaly touto tématikou a odsoudily morál
ně ty, kteří skočili na komunistický trik. Se zadostiučiněním jsou přijí
mány zprávy o těch, kteří přispěli na komunistickou akitivitu na západě
zaplacením značné částky za možnost cesty do Československa, kterou
jim nakonec příslušné čs. instituce neposkytly, když „upraveným” žada
telům o viza se dostalo zamítavé /a často hrubé/ odpovědi. Smát se mohou
ti, kteří byli „potrestáni” odejmutím čs. státního občanství — když se re
žim nezmění, stejně by tam /snad kromě vyhoštěných komunistů/ nejeli,
a když se režim změní, pojedou tam volně jako všichni ostatní.
Chtěl bych se dnes podívat „pod pokličku” pracovníků čs. ambasády v
Holandsku, ať je to již duševně nevyrovnaný konzul Čech či jeho poměrně
mladí spolupracovníci, kterým se hlavně „vede” v dámských kruzích.
Organizují v Den Haagu „setkání”, „party” či „přátelské večery”, na které
jsou zváni ti, kteří si upravili vztah. Tam jsou lapány, po předchozím „vytypování” slabé dušičky, je zde slibováno, vyhodnocováno, ale i nenápad
ně vyhrožováno. Někteří přijdou jednou, a když vidí, do jakého bahna pa
dají, riskují a nepňjdou více. Ale velký počet se tam vrací. Tam totiž do
stávají morální vzpruhu, tam je k nim mluveno o jejich důležitosti. „My
potřebujeme to a to vědět o panu XY jen proto, že se musíme bránit, on
nás vůbec jinak nezajímá”, tvrdil jeden ze soudruhů na večírku. A tak
vznikají donašečská centra. O špionáži nelze zde mluvit. Rozvedená paní
s holandským občanstvím, pracující v holandském státním úřadu, je hla
vou jedné z těchto skupin. Snaží se prostřednictvím několika hloupoučkých lidí — ona, žena s titulem: „, ... a jak je k nám přátelská” — šířit
kolem své osoby antikomunistickou svatozář. Ona pracuje — prý — pro
českou emigraci a pomáhá lidem přes hranice, ale jezdí přitom do Prahy
a chodí na setkání a přijímá i doma ty verbovníky z ambasády. Jak
ušlechitlé! Kdo jí věří, ať tam běží!
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„Případ Hodíc” v Rakousku je všeobecně znám; tak zvaný disident, kte
rému byly ihned po jeho příchodu do Rakouska otevřeny všechny dveře,
dostal po jednoročním pobytu /!/ rakouské občanství, navázal nejužší sty
ky s komunistickými exilovými prominenty, zradil cestu francouzských
mladých lidí do Československa, což posloužilo jako záminka pro zatče
ní několik desítek lidí a s mnoha informacemi o spojích s Českosloven
skem, což je velmi bolestné, se nečekaně, když se octnul před prozraze
ním, vrátil zpět. Řekl bych Marák či Minařík na vyšší úrovni. I v Holand
sku sedí disidenti a „disidenti”. Kdo je tolik na výši, aby mohl zodpověd
ně říci, kdo je dobrý a kdo ne? Antiko munistická emigrace v Holandsku
je sdružena kolem časopisu OKNO a stichtingu Comenius. Domnívám se,
že je morální povinností pracovníků těchto institucí, aby udrželi jasno a
čisto.
Chtěl bych na závěr vyslovit své nejostřejší odsouzení charakteru těch,
kteří z vymyšleně humánních důvodů jezdí tam, odkud na protest odešli
a kde se nic k lepšímu nezměnilo a umožňují tím, aby se z nich stah po
tencionální donašeči.
Jan S t e i n , Holandsko

Vážený pane redaktore,
v Hlasech č.22 přečetl jsem si se zájmem článek Češi a Slováci, který na
psal Jiří Fabšic. K otištění tohoto článku gratuluji. Je až nápadně podivné,
jak málo se v exilovém tisku píše o námětu tak závažném. Ze vztah těchto
dvou národů není zdaleka dořešen, jsem si uvědomil hlavně s příchodem
do exilu. Máme spolky české a spolky slovenské, stejně tak časopisy.
Ostatně i Hlasy Čechů a Slováků zašeptají jen občas slovenský. Dočteme
se v krajanském tisku o všelíčení, otázku vztahů Čechů a Slováků však ob
cházíme jako horkou kaší. A že tento vztah není bez zvláštních problémů
vím z vlastní zkušenosti, /včetně facky od jakéhosi Packy! / Nedomnívám
se naivně, že my v exilu můžeme problémy národnostního uspořádání
Československa vyřešit, máme však možnost o nich svobodně diskutovat.
Doufám, že tento námět nezmizí zase ze stránek Hlasů. Osobně jsem pře
svědčen, že spolupráce Čechů a Slováků v exilu je žádoucí a prospěšná.
Aby se však stala vskutku účinnou, musíme si ještě mnohé věci objasnit,
nejednu pověru překonat. Jiří Fabšic svým článkem nasadil laťku vysoko a
té úrovně bychom se měli držet.
HLASY — Jaroslav Kováříček
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Vážená redakcia,
plné súhlasím s článkom Jiřího Fabšica „Češi a Slováci” až na malé úpravy
v rannej historii obidvoch týchto národov.
A to: Velkomoravská ríša bola štátom Čechov a Slovákov. V tom zmysle:
Obyvateli a dnešnej Hanej, Valašska a Moravského Slovácká tvořili základ
né jádro Moravských Slovienov /nie Slovanov, to je rozdiel/. Obyvatelia
západného Slovenska a časti stredného Slovenska tvořili základ Nitrianskych Slovienov. Okrem nich existovali Slovieni ešte v Panonii /dnešnom
Madarsku/, v Korutánii v dnešnom Rakúsku a v dnešnej Juhoslávii /Slovinci/. Až Svatopluk zjednotil všetkých týchto Slovienov do Velkomoravskej
říše. A k tejto veikej říši přičlenil i příbuzné „Slovanské kmene české a
slovinské Krakovsko — alebo Halič/”. Po smrti Svatopluka se ale obidve
tieto etnicky příbuzné slovanské kmene od Velkomoravskej říše Slovienov
odtrhli — čím tento stát oslabili. Ten stát sa oslabil aj tým, že nemal silnú
osobnost, ale dvoch proti sebe stojacích synov Svatopluka. Co umožnilo
Madarom rozbit zvyšok Velkomoraveskej říše. Zdecimovať alebo vyhnat
Panenských Slovienov a usadit sa na ich území! Tím zasadili klín medzi
Korutanských Slovienov a Nitrianskych, Panonskí bolí bud zdecimovaní
alebo ušli do hór stredného a východného Slovenska a do okolia Matry v
dnešnom Madarsku. Z Korutanských Slovienov se neskoršiou históriou vy
vinuli Slovinci a z Nitrianskych a zvyškov Panónskych Slovienov Slováci.
Moravskí Slovieni sa stah súčastou Českého královstva, tedy příbuzného
slovanského národa!
Toíko k najrannejšej historii Slovákov. Preto aj Slováci majú citovější
vztah k historii Veíkej Moravy ako Češi! Ďalej čo sa týká západosloven
ského nárečia. Záp.Slovensko hraničilo s Českým královstvom a v neskorších dobách sa tam usadzovalo hodné prisťahovalcov z Čiech a Moravy, čo
ovplyvnilo značné západoslovenské nárečie. Naopak východoslovenské nárečie je značné ovplyvnené polskými a ukrajinskými prvkami. Ved nakoniec část východoslovenského územia istú dobu přináleželo Polsku.
Najrýdzejšia slovenčina sa však zachovala na strednom Slovensku, ktoré bolo
najmenej ovplyvňované vonkajšími vplyvmi. Toto nárečie aj je najrozšírenejšie na celom Slovensku, je najkrajšie, najlúbozvučnejšie a najdynamickejšie.
Preto Štúr, sám Západoslovák, zvolil toto nárečie za spisovné, ktoré bolo
jediné přijatelné pre všetkých Slovákov. Pretože západoslovenské nárečie
absolutné nie je přijatelné pre Východoslovákov a opačné! Dovtedy Východoslováci písali svojími nárečiami šarištinou, zempličinou a spištinou.
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Až stredoslovenské nárečie zjednotilo všetkých Slovákovi Další z dovodov prečo nie je čeština, bol politický. Pretože uhorský /madárský/ minister vzdelávania vyhlásil, že na území Uhorska se neuzná za vyučovací
jazyk žiaden jazyk, ktorý nemá základy v Uhorsku, tedy ani čeština /jemu
samozřejmé išlo o absolutnu madarizáciu a nie o zavedeme slovenčiny do
Škol!/. Stúr, aby mohol zabránit madarizačnému tlaku a zároveň zjednotiť
Slovákov v odboji voči madarizácii, sa toho chytil a modifikoval stredo
slovenské nárečie ako spisovný jazyk! Ked nás rok 1918 dal do kopy ako
dva příbuzné národy, ktoré musia čeliť zlým vonkajším vplyvom, „hungarizmu a germanizácii”, a nemožu sa s plnou dóverou opierať ani o svojich
silnějších slovanských spolubratov, ako sú Poliaci alebo Ukrajinci, či Ru
si, aspoň medzi Cechmi a Slovákmi by mala existovat vzájomná dóvera
a porozumenie! A nie aby silnější partner kýval so slabším, pretože tým
narušuje jednotu celku. Nakoniec situácia v dnešnom Československu je
iná ako v r. 1918. Pretože dnes je v Československu 5 miliónov Slovákov
a 10 mil. Čechov. Kdežto v r. 1918 žilo v ČSR asi len 1,5 mil. Slovákov.
Akákoívek asimilácia Slovákov by bola zlá či už Madarmi alebo Čechmi,
ked móže v Juhoslávii existovat 500 tisícový samostatný národ Čiernohorcov. Nevidím dóvod prečo by málo byť pátmiliónovému národu popierané existenčné právo v rámci Československa!
Kto chce upřímné hovořit za celé Československo a záleží mu na ňom,
musí vziať tieto fakty na vedomie. Bez nich nemóže žiadne Českosloven
sko existovat a hlavně nie demokratické Československo! Ak má byť
Československo skutočne demokratické, musí byť skutočně federalizova
né! Nakoniec Československo vzniklo ako štát dvoch národov, Čechov a
Slovákov a takým musí naozaj byť!
HLASY — František Jakubec
...Vracím zapůjčené časopisy našich krajanů v celém světě. Jest to velmi
milé a zajímavé a zároveň také dojemné to vše moci čisti. Bohudíky se stá
le ještě naleznou lidé jako Vy, kteří své síly věnují na takovou záslužnou
věc. Bez Vás a Vám podobných bychom se jen velmi málo dozvěděli, co je
tam u nás nového, jak žijí naši krajané ve světě. Myslím, že bychom se
vlastně brzy zcela odcizili naší domovině, vždyť zde je velmi nutné se zcela
zžíti s novou domovinou, přizpůsobil se běžnému životu a zvyklostem, ji
nak zůstanete stále uzavřeným cizincem, jako se to děje s jinými menši
nami zde.
Opsal jsem si některé adresy vydavatelů novin a nechám si tyto posílat.
Z.V. — Z.Holandsko
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Vážený pán redaktor,

My Slováci stále sme znepokojení, kolkokrát píšete o Čechoslovákoch,o ich kultúre,o
ich problémech. Napr. Svědectví č. 62. čo tam máte o československých problémoch ?
Ani riadok ! Všetko sa týká Čechov a ich problémov. Aj keby tam bol uverejnený
článok o nás Slovákov, to by bol nie o slovenských problémoch, ale o českých zaujmoch
písaný po slovenský s mnohými chybami, čo vždy dosvědčuje, že článok sádže nie
Slovák ale Čech. Inými slevami, každá stránka aj vo Vašom časopise znepokojuje nás
Slovákov. Ako viete, opravdoví Slováci, výnimky sa všade najdu, neuznávají! nijaký
československý národ. Tvořit národ je schopný iba Boh-S tvoři tel’. To patří do vysej
sféry ako urobit' topánky, alebo vyfabrikovať auto, čo je složitejšie ako topánky alebo
stol. Ako, obyčajný hriešny smrtelník či sa menuje Dr. Masaryk abo Dr. Beneš mohol
vymyslieť československý národ ? Tiež, aby si ako-tak zísakli veriacich Slovákov, zalo
žili aj československé náboženstvo, čo bolo skutočným fiaskom. Náboženstvo totiž
mohol založit’, t.j. pravé náboženstvo, len Boh. Ani jeden zo spomínaných, asi na to
nemysleli, len si mysleli, že naivní Slováci to prijmú. Věru v tom sa škaredé vyfabrili
tak u súčasnej vtedajšej generacii, a zosmiešnili sa v generáciach mladších. Tu zostáva
iba Československá republika, ktorá existuje, lebo ju drží iba hrubá sila dvoch nepriatel’ských sil : pro-československých a pro-sovietských. Iné je nanútený stát a iné je národ.
Bolo by na čase, aby aj Svědectví písalo v duchu českom a nie v chimerickom duchu
československom, ktorý ku konců 20. storočia v skutečnosti nejestvuje, ak tak len
na papieri.
Uprimně zmýšlajůci v národe slovenskom
Msgr. FrantiSek J. Fuga předseda, Zahraniíná Matica Slovenská (Hamilton, Kanada)

Milý redaktore,
položil jsi panelistům otázku «jaký typ demokracie a vnitřního uspořádání byste volili :
Českou republiku, Slovenskou republiku nebo Československou republiku ? » (« Kdyby,
tak by... Slováci a Češi » - Svědectví, č. 64, str. 694-706). Postrádal jsem odpověď na
to hlavní (aspoň tak jsem otázce rozuměl) : chtějí Češi a Slováci žít v jednom či dvou
státech ? Z odpovědi lze soudit, že - až na extremisty na obou stranách - jednoznač
nou odpověď nemají ani ti, kdo se problémem zabývají. A to je dobře. Tuto otázku si
Češi a Slováci musí vyřešit doma, ale až bez velkého bratra.
Neznám obsah všech diskusních příspěvků. Myslím si však, že by si Slováci a Češi doma i
v zahraničí měli více připomínat realitu, než debatovat na akademické úrovni o věcech
v celku dobře známých. Bylo by lépe mluvit o věcech dosti nepříjemných, bez nichž
však nelze uvažovat o bližší a vzdálenější budoucnosti.
Co do počtů jsme malí a ve vztahu k svým lidnatějším sousedům budeme relativně stále
menší. Spolu s Maďary jsem v Evropě bez přístupu k moři, který jiné malé národy
chrání před provinciálností (Rakousko a Švýcarsko patří jazykově k velkým národům
a Švýcarsko je nadto státem nadnárodním). Sládeček v knize Osmašedesátý dobře
vyložil, že nám chybí 18. století, které nechybí Polákům a Maďarům. Pojem předbělo
horské české státnosti byl téměř zničen a naše nová představa státnosti se ještě zcela
nevymanila z doby, kdy šlo více o jazyk a kulturu, než státnost. V tom jsou Slováci
ještě více za námi. Před rokem 1918, v počtu jen několika tisíců uvědomělých, sváděli
téměř beznadějný boj o holou národní existenci v rámci tisíceleté uherské státnosti.
Nový pojem Československa, jak si to představovali Masaryk a Štefánik, neuspěl. Anta
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gonismus mezi Cechy a Slováky roste a někdy přerůstá do iracionálního nepřátelství;
nyní - zdá se - ještě více na straně české, než slovenské. Je také užitečné si připome
nout, hlavně na Slovensku, že Madarů, včetně těch v Rumunsku, na Slovensku a v
Jugoslávií, je více než Čechů, o Slovácích ani nemluvě.
To ovšem Moskvě vyhovuje. Hrozí nám sovětizace. Pro ruskou politiku to není nic
nového. Rozdíl je jen v tom, že místo panslavismu se teď říká komunismus. Když se
Havlíček vrátil z Ruska napsal, že « ti pánové začali všude říkat a psát Slovan místo
Rus, aby později mohli opět říkat Rus místo Slovan » (přeložil jsem zpět z angličtiny
z knihy Hanse Kohna Nationalism). Sovětizace nám hrozí ekonomicky, kulturně i
poiiticky. Projevuje se to morálním rozkladem a vulgarizacf, sestupem na úroveň východ
ního bratra. Nemyslím, že jsem dosáhli « stupně vývoje », kde by nás chtěl Sovětský
svaz anektovat. Geopoliticky je však snadnější si představit « Slovenskou sovětskou
republiku » bez české, než naopak.
Když tak o tom všem přemýšlím, zaspekuluji si někdy : co by se bylo stalo, kdyby bud
Přemyslovci byly vyvraždili Piastovce, nebo naopak. To se tehdy dělalo. Třeba by dnes
byl ve střední Evropě velký západoslovanský stát s jednou spisovnou řečí. My ale měli
smůlu, my západní Slované. Nedovedli jsme včas vytvořit nadnárodní stát jako Fran
couzi a Němci. Ti dnes mají jednotné spisovné jazyky a západní Evropa není mozaikou
státečků, od sebe se kulturně a jazykově vzdalujících, když už pro nic jiného, tak jen,
aby se to lišilo.
Tak či onak, skutečnost je, že se dnes cítíme dvěma národy, s dvěma spisovnými jazyky
(Poláci jsou na tom poněkud lépe; je jich 36 milionů a mají po celém světě « Polonii » —
a také ještě existují Lužičtí Srbové, s dvěma spisovnými jazyky). Jen bych si přál,
abychom krotili svůj šovinismus. A nedělejme si iluze, že jakási evropská federace vše
vyřeší. Nemohu než končit citováním Mlynáře (str. 697), aby za padesát let se děti v
Praze a Bratislavě neptali : « O kakom vprose ijďot rěč ? »
Vilém Brzorád (New York)

Vážený pane Tigrid,
Váš článek k výročí vpádu sovětských vojsk do ČSR uveřejněný na první straně paříž
ského deníku Le Monde ze dne 21. srpna 1981 jsem měl možnost přečíst si opožděně
a tak Vám na něj také opožděně odpovídám. Zcela s Vámi souhlasím, že jsme měli
bojovat, i když jsme byli opuštěni spojenci v r. 1938, že jsme měli bojovat v r. 1948 a
také v r. 1968. Jsem toho názoru, že za svobodu a národní nezávislost je nutno bojovat
vždy a za všech okolností : bez debat, bez politizování, bez kolísání. Takovéto národní
odhodlání je velkým morálním vkladem, majícím hodnotu obranných opevnění; možná,
že by byl jinak uvažoval Hitler, kdyby je byl měl nezvratně před očima a jsem přesvěd
čen, že by Sověti byli upustili od « internacionální pomoci », kdyby byli museli počítat
s ozbrojeným odporem. Jsem toho názoru, že je to hlavně, ne-li jedině toto odhodlání
Poláků bojovat, které je až dosud uchránilo od sovětské intervence.
Avšak toto odhodlání bojovat nechybělo českému národu v r. 1938, valné jeho části v
r. 1948 a asi téměř celému národu v r. 1968, kdyby nebylo chybělo jeho tehdejším
vůdcům : dvakrát byl národ pacifikován Benešem, jednou Svobodou. Národ byl odho
dlán bojovat a také bojoval bez svých vůdců po celou dobu nacistické okupace (o tom
Vy však vlastní zkušenosti nemáte) : trpěl za to v nacistických věznicích a koncentrá
cích, umíral na bojištích a na popravištích. Proto si nezasloužíme, abyste o nás psal
jako o zbabělcích na první straně světového denníku Le Monde, i když jeho zakladatel,
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pan Beuve-Mery, v té době profesor Denisova ústavu v Praze, se proti Mnichovu postavil.
To však byla výjimka, jinak téměř celá Francie oslavovala Daladiera, tak jako Anglie
oslavovala Chamberlaina a jejich kapitulantskou politiku. Když pak po napadení Polska
Hitlerem tyto země vyhlásily Německu válku, neudělaly nic, aby Polsku pomohly a
nečinně očekávaly, až za pár měsíců budou samy napadeny.
Nás Francie v r. 1938 nejen opustila, ale spolu s Anglií nás ultimativně nutila, abychom
přijali mnichovský diktát. Není tedy na místě, abyste se rozepisoval o tom, co jsme měli
dělat, v cizím tisku; o tom si můžeme povědět mezi sebou, resp. napsat do našich če
ských novin, ku př. do Vašeho Svědectví. Na druhé straně byste naopak neměl zveřej
ňovat na stránkách Svědectví články obhajující zájmy sudetských Němců a obviňující
nás z genocidy; na to mají sudetští Němci a jejich posluhovači své Sudetendeutsche
Zeiturtg. Vy máte o nacistické okupaci jenom literární vědomosti, Vy jste ji sám nezažil,
Vy jste ji jenom přežil v suchu, v teple a bezpečí ve svém londýnském exilu. Vy jste
také nikdy nebojoval, do čsl. armády v zahraničí se nehlásil a tak si myslím, že nemáte
ani právo nám vyčítat, že jsme nikdy nebojovali.
Se srdečným pozdravem Váš
MUDr Stanislav Štěrba (Vídeň)

(Poznámka k dopisu dr. Štěrby. - O zbabělcích není ve zmíněném článku v Le Monde
zmínky. Článek byl nadepsán « O ceně kapitulace » a zní v doslovném překladu takto ;

« Mohlo by se zdát, že tváří v tvář mnohonásobně silnějšímu útočníkovi je pro napadený
národ výhodnější, aspoň takticky, nerovný zápas předem vzdát a kapitulovat. Postup
os^tně omluvitelný i z hlediska mravního : zachovat národní existenci nedotknutu
pro budoucnost, případné pro situaci, která by dávala větší šance v příštím střetnutí.
« Touto poučkou se řídili političtí představitelé Československa, ať se jmenovali Beneš
nebo Dubček (nikoli nutně viechen lid) celkem třikrát v rozpětí třiceti let : 1938 v době
Mnichova, 1948 ve chvíli ilegálního převzetí moci komunistickou stranou (se sovětskou
armádou v kulisách), a před třinácti lety při vpádu vojsk Varšavského paktu. Ve všech
třech případech šlo o násilnou likvidaci státu a existujícího způsobu vlády; bylo tudíž
ústavní povinností tehdejších presidentů republiky a ostatních představitelů země
odpovědět na agresi silou. Třikrát se dala přednost, u vědomí přesily, kapitulaci bez boje.
« S odstupem času lze provést jakousi bilanci tohoto postupu. Ukázalo se, že cena, jež
se platí za to, že se nestřílí, že není mrtvých a raněných, ani pobořených měst v zápase,
který se nekonal, může být dosti vysoká. Zničí totiž jiné, méně viditelné a nesnadněji
kalkulovatelné hodnoty, které však jsou zřejmě nezbytné k životu národa ve svobodě
a v jisté míře důstojnosti.
« Právě na osudu Čechů lze vcelku přesvědčivě dokázat, že kapitulace pojímaná jako
filosofie, jako část státní raisony, vede k rozkladu prakticky všech občanských ctností
a tedy k národnímu úpadku. Pocit kolektivního provinění roste úměrně s poznáním,
jakou míru trvalé a ponižující nesvobody tato filosofie přivodila. Vládnoucí režim pak,
z kapitulace vyrostlý a sní jednou pro vždy srostlý, se udržuje těmi silami, s nimiž se
původně spojil a není než trapným prokonzulem těch, před nimiž kapituloval. Tedy
režim zatížený počátečním hříchem a jako takový nutně zbabělý, reakční, perfidní a
represivní. To vědí o něm všichni, zejména ti, jimž je takto vládnuto. Situace volá po
revoltě, - jenže ta je právě neznámou kvalitou, zasutou už desítky let filosofií kapitu
lace a jejími demobilizujícími důsledky. A tak všichni pochodují, moc i její oběti, k
denně proklamovaným šťastnějším zítřkům, o nichž každý ví, že nebudou. Nebo lépe :
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mohly by existovat, ale nikoli bez boje a nikoli bez obětí.
« Dnes se také pochopilo ještě něco navíc. Sověti vpadli do Československa, poněvadž
s naprostou jistotou věděli, že Češi nebudou střílet zpět. Do Polska už rok vpadnout
váhají, poněvadž se stejnou jistotou vědí, že se střílet bude. A v případě, že by se i
tentokrát nakonec pro vpád rozhodli, polská města ozbrojeným odporem utrpí, duše
polského národa nikoli. Právě naopak, bude posilněna. Neboť jsou situace v životě
člověka i národa, kdy kapitulace je nepřijatelná, nemá-li být ztraceno něco podstatného,
bez čehož se už nežije, ale jen živoří. To je, zdá se, hlavní ponaučení z události, jejíž
třinácté výročí si připomínáme. »
A ještě slovo k pomluvě, šířené po léta pražskou propagandou a přejatou některými
mými kritiky — jinak demokraty bez bázně a hany : není pravda, že jsem se nehlásil
do čs. armády v exilu, ale je pravda, že jsem se do ní přihlásil jako dobrovolník hned po
vypuknutí války, že jsem byl prohlášen schopným vojenské služby na čs. vyslanectví
v Londýně armádním lékařem dr. Františkem Langrem, a řádně odveden. Byl jsem
přidělen čs. vysílání BBC a po léta jsem byl zaměstnancem rozhlasového oddělení
příslušného ministerstva čs. exilní vlády. Mimochodem, pumy na Londýn a zejména
budovu rozhlasu hojně padaly, takže sotva lze mluvit, jak to činí dr. Štěrba, o tom,
že jsem válku přežil « v teple a v bezpečí ve svém londýnském exilu ». Zmiňuji se o tom
všem tady jen proto, aby napříště podobná tvrzení se objevila výlučně na lákavém
jídelníčku pražské propagandy a jejích policejních « archivů ».

Svědectví - Paříž
Dostal jsem dárek, československý kalendář na rok 1982.
Sice, dostával jsem různé kalendáře v minulých létech ze
staré vlasti, ale v těch kalendářích mimo krásných obrazů
hodících se k zarámování, byly jen data a dny oznámené v
šesti řečech. Takový kalendář, který jsem dostal na nynější
nový rok to se musí vidět. Kalendář se jmenuje “Toulky
Československem 1982.” Myslím, že pro emigranty z r. 1968
není to nic nového, jak jsem se dozvěděl, ale pro mne a pro
mnohé exulanty po roce 1948 je to počteníčko. Člověk se v
tom kalendáři alespoň něco přiučí, mimo i drobných
oznámení se čtenář z kalendáře dozví, že 11. července se slaví
svátek mongolské lidové republiky, 26. červenec je svátkem
kubánské republiky a tak dále. 25. února - vítězství
československého lidu, já bych to nazval “vítězství lůzy”, 28.
říjen - den znárodnění (1945), zase můj názor, že správně by
to měl být den zlodějů. A tak to jde do nekonečna.
Samozřejmě nezapomněli ani na Tondu harmonikáře. Co se
týká církevních svátků, ty skoro zcela vymizely. V kalendáři
je oznámení, že je Velikonoční Neděle a Pondělí, jinak Zelený
Čtvrtek je svátek Emy, Velký Pátek svátek Dušana, Bílá
Sobota - Radomila a ještě jsou označeny dva svátky vánoční.
Mimo to musím poznamenat, že každý svátek, mimo 1.
května se musí “naddělávat”.
“Naše Hlasy”

Ervin Sypták

P. T.)
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KOMU TO PROSPÍVÁ

Na schůzi zastupitelstva Rady svobodného Československa v New Yorku
upozornili někteří účastníci na rostoucí počet polemických kampaní a
akcí zprava i zleva, podepsaných i anonymních, napadajících organizace
a skupiny i jednotlivce. Některé z nich prozrazují osobní zklamání a zatrpklost, jiné neukojené ambice, ale také zlobu — a zejména u anonym
ních útoků snadno rozpoznatelné akce i disinformace fabrikované praž
ským režimem. Rozpory a polemiky byly i v obou minulých odbojích,
někdy vedeny i Masarykem a Benešem. Vinou rozporů vždy vznikly Ško
dy a ztráty, na které jsme pak doplatili. Tyto zkušenosti by měly každého
jednotlivce vést k zamyšlení, kde je hranice mezi oprávněnou kritikou a
upozorněními, která mohou vést k nápravě, a kde začíná, af vědomě či
nevědomě vyvolávaný rozklad a služba nepřátelskému režimu. Zastupi
telstvo Rady apeluje na každého jednotlivce, na každou skupinu a organi
zaci, aby pn každém projevu a akci myslili především na to, komu pro
spějí, zda naší národní demokratické kauze, anebo v konečných důsled
cích režimu.
TAK DALEKO TO JIŽ DOŠLO,

že turečtí „gastarbajtn” si najímají české posluhy. V rámci vyhlazování
českých lesů prodala česká lesní správa jedné německé firmě kus lesa
„na stojato”. Na pokácení stromů a přípravu dříví k transportu si firma
přivezla z Německa do ČSSR turecké dělníky. Ti si tam za své tvrdé mar
ky pochopitelně žili královsky a ani je nenapadlo pracovat. Za pakatel si
sami najali české chudáky, vysedávali po hospodách a bavili se s českými
holkami.
Překlady, včetně úředních, z češtiny do holanštiny
a naopak vám provede:

Mevr. A, Fonken—Hlavatý
Markstraat 16
6446 AC Brunssum/Limburg
tel: 045-217066
soudem uznaná překladatelka
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Poznámky k nové volbě
„Světové reprezentace čs. exilu”
na m. kongresu Komenského 1982
Jsme exilem Komenského.
Proč?

Proto, že bezvýhlednost na jeho brzké ukončení nás
postihuje týmiž
strastmi a.problémy, jimiž trpěl i
pobělohorský exil 17. století: rychlá asimilace, pokles
národního povědomí, zanikání mateřského jazyka u dětí
a mládeže, vyspělých již v cizině, nezájem o osud vlasti a
uchování čistoty národní kultury, duchovních tradic a
odkazů zašlých generací pokolením budoucím...
Národy naše v porobené vlasti trpí dnes rozvratem
všech lidských vztahů, tj. vztahů v rodině i ve
společnosti, vztahů k přírodě (vědě) i k Bohu. Stíny této
totální dehumanizace zasahují stále citelněji i náš exil,
stejně již poznamenaný současným zmatkem v celém
světě.
Vzdor tomu všemu však chceme a musíme zůstat živou
nadějí domova a hlasem umlčeného národa ve
svobodném světě! Práce a boj za osvobození vlasti je
naším nej vyšším cílem, naším společným závazkem a
naší posvátnou zástavou!
Náš exil, rozptýlený po všech kontinentech svobodného
světa musí předně žít, musí si uchovat mateřskou řeč i
národní povědomí uprostřed cizího světa - i při své
loajalitě k novým domovům - má-li plnit své historické
poslání i naději a očekávání národů ve vlasti.
Tyto problémy neměl náš první a druhý exil. Formoval
se jen politicky uprostřed války, jejíž konec byl v dohledu
a vítězná strana nesporná. Oba dřívější exily měly
uznávané vůdce domovem i spojenci a vyčerpávaly se
výhradně činností politickou, bez ohledu na zbytek
početně malého exilu. Činily také závažná rozhodnutí
, bez mandátu domova.
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Náš třetí, stále se prodlužující exil, má podmínky zcela
rozdílné. Naším hlavním problémem je otázka přežití či
dožití se dne osvobození vlasti! Naší hlavní, životní
snahou je vytvořit z obou exilových vln (1948 a 1968)
jeden zdravý, živoucí organismus, mající a obnovující síly
a zdroje, z nichž by náš boj za svobodu mohl po léta či
desetiletí čerpat a ohrožovat se!
Přitom však také stále jasněji-poznáváme, že den
návratu svobody do naší vlasti je osudově spojen se dnem
osvobození ujařmených národů v celém světě, se dnem
"nápravy věcí liských” všech národů světa.
A v této kritické situaci se nám přímo prozřetelnostně
nabízí Komenského Konzultace, čili "Všeobecná porada
o nápravě věcí lidských”, objevená teprve o vánocích
1934-35 a přeložená do češtiny roku 1966, k porozumění
i řešení našich exilových problémů a současných
problémů celého lidstva. Komenský vidí potřebu
nápravy v její celistvosti a proto po všech svých životních
zkušenostech a zklamáních navrhuje ustavení tří
institucí, které by ve spolupráci usměrňovaly běh věcí k
nápravě lidských vztahů ve společnosti, ve vědě i v
náboženství, čili v politice, vědě a teologii (náboženství).
. Na I. kongresu Komenského roku 19.76 jsme v tomto
duchů ustavili Světovou reprezentaci čs. exilu s těmito
obory: politickým, kulturním a teologicko-sociálním,
abychom tak vytvořili ideovou základnu pro činnost
všech našich exilových organizací a spolků, hlásících se k
odkazu našeho velkého exulanta a "Učitele národů”, tj.
k nutnosti obrody jednotlivců i celé lidské společnosti.
Jako v roce 1976 a 1979 budou na tomto III.
celoexilovém kongresu Komenského demokratickými
volbami ze zástupců exilových organizací vybráni
představitelé všech tří odborů a jejich výkonné výbory,
zatímco se všichni zbývající kandidáti a zástupcové
exilových organizací stávají členy zastupitelstva s funkcí
kontrolní, návrhovou a poradní.
O podrobnostech pojednávají stanovy SRČSE.
SRČSE
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AFGHÁNISTÁN
několik paralel z nedávné minulosti

S odstupem doby se potvrzuje, že
sovětská okupace Afghánistánu je
z hlediska strategického mnohem
dramatičtějším mezníkem meziná
rodní politiky než československý
srpen 1968. Mnoha zastáncům détente se americký pokřik nad sovět
ským vpádem do Afghánistánu mohl
zdát bouří nad sklenicí vody, kvůli
jakési nedůležité zemičce kdesi ve
střední Asii - jak by to asi formulo
val Neville Chamberlain, když cha
rakterizoval nacistickou hrozbu Če
skoslovensku v r. 1938. Jak může
pouhých pět sovětských divizí, posla
ných koncem prosince do Afgháni
stánu, radikálně změnit strategickou
rovnováhu mezi USA a SSSR?
Proč všechen ten povyk kvůli Af
ghánistánu? Proč je tato hornatá
země tak mimořádně strategicky dů
ležitou? Během 19. století se Britové
dvakráte pokusili okupovat Afghá
nistán a pokaždé utrpěli krvavou

porážku. Ve zbývajících šesti deseti
letích svého panství nad Indií se mu
seli chtě nechtě smířit s existencí ne
utrálního Afghánistánu jako neovla
datelného nárazníkového státu mezi
jejich vlastní a ruskou sférou vlivu.
Existují však ještě zajímavější para
lely z poměrně nedávné minulosti,
které jsou dle mého mínění poučněj
ší pro pochopení dnešní sovětské
agrese.
Tou první bylo systematické pro
nikání Afghánistánu německými
experty v období mezi oběma světo
vými válkami, které obsahovalo řadu
překvapujících analogií s pozdější
sovětskou politikou. Již v r. 1915
uprostřed světové války si vybralo
císařské Německo Afghánistán jako
cíl pro svou snad nejdobrodružnější
vojenskou a diplomatickou expedici.
Berlínští stratégové byli posedlí před
stavou zřídit z této nepřístupné ze
mě, jejíž obyvatelé nenáviděli Angli-
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čariý"stejně tak jako Rusy, ideální
základnu pro podvratnou činnosti
vůči Britské Indii stejně tak jako
Ruské říši.
Pokud jde o Britskou Indii, jejich
plán ztroskotal. Nicméně jejich pro
jekt inspiroval řadu dalších němec
kých plánů v této oblasti v následu
jících dvou desetiletích až do 2. svě
tové války. Během 20. let např. ně
mecká vláda ostentativně podporo
vala Afghánistán na mezinárodním
fóru; organizovala řadu vědeckých
expedicí do střední Asie, které měly
důležitý význam pro vojenskou kar
tografii; zřídila v Kábulu německou
reálku, jejíž absolventi dávali přiro
zeně najevo proněmecké sympatie.
Od kulturní infiltrace zbýval jen krů
ček k dominantnímu vlivu na af
ghánské hospodářství a brannou
moc. Není jistě bez zajímavosti uvést,
že hned na druhém místě mezi evrop
skými dodavateli průmyslových in
vestic a dovozci zbraní bylo právě
Československo. Po 15. březnu 1939
připadly ovšem čs. pohledávky v Af
ghánistánu nacistickému Německu a
čs. experti i s rodinami stáli před stej
ným dilematem jako o třicet let po
zději: buď kolaborovat s okupanty,
anebo přeběhnout na druhou stranu.
Po vypuknutí války vyhlásila af
ghánská vláda přísnou neutralitu,
což umožňovalo Němcům zůstat v
zemi až do konce r. 1941. Jejich ko
lonie byla po řadu let nejsilnější,
zhruba desetkrát početnější nežli
celkové množství Angličanů v Af
ghánistánu.
Němečtí odborníci se především
snažili získat v co nejkratší době
rozhodující kontrolu nad afghán
skou komunikační sítí. Jelikož v ze
mi neexistovaly prakticky žádné mo
derní silnice, snažili se němečtí in
ženýři budovat je takovým způso
bem, aby se staly sjízdné i pro tanky a to od západu na východ k indické
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hranici. Silniční stavby měla na sta
rosti Organisation Todt (OT), která
byla v té době považována za největší
polovojenskou stavební _ firmu na
světě, mající v samotné Říši na sta
rosti stavbu dálnic a opevnění. Ne
podařilo se mi zjistit jinou zemi, kde
by Todtova organizace dosáhla ta
kového monopolního postavení již
před vypuknutím války. Najaře 1938
zahájila Lufthansa pravidelnou le
teckou dopravu mezi Berlínem a Kábulem. K leteckému spojení patří sa
mozřejmě i telekomunikace, o které
se postaraly další německé firmy
Siemens a Telefunken, které dodaly
zařízení i operátory pro obsluhu af
ghánských letišť a rozhlasové stanice
v Kábulu.
Britové neviděli v této systematic
ké německé infiltraci nic podezřelé
ho, a až do konce r. 1938 ji tolerovali
jako hráz vůči daleko nebezpečněj
šímu sovětskému vlivu. Podceňovali
dlouhodobé strategické důsledky ně- •
mecké přítomnosti v Afghánistánu
pro jejich vlastní panství v Indii.
Kdyby se bývalo v předvečer války
podařilo nacistům získat rozhodují
cí vliv na afghánskou vládu, dosáhli
by rázem strategicky výhodného po
stavení na dvou frontách, které se
nacházely na neuralgicky nejcitli
vějších místech nejen Britského, ale
i sovětského impéria: na jedné straně
to byla tzv. Severozápadní hranice
mezi Britskou Indií a Afghánistá
nem, která byla permanentní vojen
skou zónou neustále ohrožovanou.
neovladatelnými paštúnskými kme
ny, soustřeďujících zhruba půl mi
liónu ozbrojených horalů, což před
stavovalo v oné době nejsilnější kon
centraci guerrilly na světě. Na druhé
straně se dalo území Afghánistánu
využít k panturánské agitaci mezi
muslimským obyvatelstvem sovětské
střední Asie, které - jak ukázala 2.
světová válka - jen čekalo na přílé-
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žitost vzepřít se bolševickým usurpátorům.
Nacistická zahraniční politika
však svou jedinečnou šanci v Afghá
nistánu promarnila. Důvody pro
toto selhání byly mnohé a není mož
né je na tomto místě analyzovat. Tím
nejdůležitějším byl jistě hluboký Hit
lerův nezájem o tuto oblast a jeho
zásadně odmítavý, rasisticky moti
vovaný, odpor k třetímu světu, třeba
že on sám se těšil mezi islámskými
nacionalisty velké popularitě. Tak
se stalo, že to bylo právě Hitlerovo
veto, které např. překazilo uskuteč
nění jednoho snad z nejsmělejších
plánů, který němečtí orientální ex
perti vyplodili brzy po vypuknutí
války: dosadit bývalého afghánské
ho krále Amánulláha, žijícího v řím
ském exilu, znovu na trůn - a to se
sovětskou pomocí.
Amánulláh byl zajímavou posta
vou královského reformátora, do
dnes opředeného legendami v jeho
vlasti. Během svého desetiletého pa
nování (1919-1929) se snažil zmo
dernizovat svou zaostalou zemi a
přivést ji rovnou do automobilového
věku - podobně jak si to předsevzali
daleko radikálnějšími metodami
dosáhnout stoupenci stran Khalk a
Parčam, když provedli puč v dub
nu 1978. Avšak německý plán znovu
nastolení Amánulláha z konce 1939
se dal uskutečnit jedině s vydatnou
sovětskou pomocí, která se projed
návala v Moskvě. Nesmíme zapomí
nat, že to bylo právě sovětské Rusko,
které jako první stát uznalo v r. 1919
nezávislost Afghánistánu a o deset
let později, když se Amánulláh mar
ně snažil bojovat o svůj trůn proti re
belii konzervativních předáků, mu
nabídlo vojenskou pomoc. Snad jed
noho dne vydají sovětské archívy
tajemství tohoto dobrodružného
podniku v rámci společné nacistickosovětské stratégie s cílem rozbití Brit
ského impéria právě tam, kde byla

jeho obrana nejchoulostivější a ci
telně by zasáhla jeho “měkký podbřišek” (parafráze Churchillova vý
roku).
Druhou málo známou paralelou
byla, řečeno jazykem britských stra
tégů, sovětská hrozba vůči Indii. Ta
se datuje již od samého začátku 20.
let Jako součásti revolučního plánu
Kominterny podkopat pozici kapi
talistických velmocí v samotných
koloniích. Bohaté materiály v anglic
kých archívech dokazují, že v letech
1938-1940 sedalo hovořit o obnoveni
této hrozby napadeni Indie přes úze
mí Afghánistánu. Pro nás má tato
celkem neznámá epizoda význam v
tom, že nám její analýza umožňuje
studovat britskou reakci na hrozbu
agrese (zdali sovětské či nacistické
není v tomto kontextu podstatné)
proti státu, který zaujímal strategic
ky klíčové postavení jako brána ote
vírající cestu do Britské Indie. Af
ghánistán byl považován za integrál
ní součást její vojenské obrany. Brit
ští stratégové se tudíž nemohli vy
mlouvat - tak jako např. v případě
Československa a Polska - že Af
ghánistán byl nedostupným pro je
jich pozemní a letecké jednotky. Již
v r. 1907 se totiž Britové rozhodli, že
budou považovat ruskou invazi Af
ghánistánu za casus belli, po které
musí hned následovat deklarace vál
ky vůči Rusku. Po sesazení Amánulláha Britové tuto klauzuli ze svých
vojenských plánů vypustili. V r. 1938
však afghánská vláda dospěla k zá
věru, že sovětská hrozba byla obno
vena a sama požádala Brity o příslib
vojenské pomoci jestliže k této agresi
dojde. Jednání probíhala samozřej
mě tajně, neboť Afghánci nechtěli
vyprovokovat nelibost svého mocné
ho severního souseda.
Uzavření nacisticko-sovětského
paktu z 23. srpna 1939, po kterém ná
sledovala o necelý měsíc později li
kvidace Polska oběma velmocemi.
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vyvolalo opodstatněné podezření, že
se Hitler dohodl se Stalinem skonco
vat co nejdříve s Britským impériem,
využívajíce antiimperialistické a
antikolonialistické agitace ve třetím
světě. Britští stratégové v té době
uvažovali konkrétně o možnostech
sovětské agrese vůči Afghánistánu.
Správně však usoudili, že velehorský masiv Hindukuše představoval
nepřekonatelnou překážku pro so
větské pozemní jednotky (moderní
silnici s tunelem přes Salangský prů
smyk dokončili sovětští inženýři až
o dvacet let později - třebaže se stav
bou začali již za vlády krále Amánulláha). To znamenalo, že i kdyby do
šlo k invazi Afghánistánu na podzim
1939, samotná indická hranice by se
dostala pod přímou hrozbu sovětské
ho agresora až někdy v létě 1940. Za
to nic nestálo v cestě leteckému úto
ku na Indii. Britové odhadovali po
čet moderních bombardovacích le
tadel v sovětské střední Asii na 400,
proti kterým byli s to postavit v Indii
pouze jédnu protiletadlovou baterii
a vůbec žádná stíhací letadla. Do
konce nevylučovali, že by německá
Luftwaffe mohla lehce posílit sovět
ské bombardovací perutě ve střední
Asii.
Ale sověti tentokráte nezaútočili.
Jejich vlastní stratégové si zřejmě
museli uvědomit s jakými obrov
skými logistickými problémy by ta
ková invaze byla bývala spojena,
srovnáme-li ji např. s operacemi ve
východním Polsku, v Besarábii a
v Bukovině. Rozhodujícím faktorem
bylo zřejmě to, že Stalin byl až příliš
zaneprázdněn dělením kořisti v Ev
ropě a s obavami sledoval Hitlerovy
další agresivní choutky. Proto zřejmě
váhal přijmout jeho svůdnou nabíd
ku, přednesenou za Molotovovy ná
vštěvy v Berlíně v listopadu 1940, aby
totiž zahrnul celou oblast Indického
oceánu včetně Perského zálivu, do
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sovětské zájmové sféry, výměnou za
sovětské partnerství v Ose. Diktáto
ra z Gruzie zřejmě přitahovala dale
ko silněji Evropa nežli nehostinné
oblasti za Kavkazem. V Evropě však
vyžadoval Hitler volnou ruku pro
sebe, zejména pokud šlo o Balkán,
který patřil do tradiční sféry ruské
expanze. Netrpělivý Hitler se proto
rázem rozhodl ukončit nepříjemné
období nacisticko-sovětských líbánek a drtivým úderem zlikvidovat
svého potenciálního soka.
Pokusme se vyvodit z naší historic
ké reminiscence určité závěry o sou
časné sovětské okupaci Afghánistá
nu. Není pochyb o tom, že přiblížení
sovětské ozbrojené pěsti k Perskému
zálivu a tím k hlavní tepně naftové
ho zásobování Západu znamená, že
oblast Indického oceánu se stává
hlavním strategickým kolbištěm me
zi oběma supervelmocemi. Tato sku
tečnost je známá sovětským straté
gům již řadu let, i když jejich ame
ričtí kolegové v Pentagonu šiji uvě
domili teprve v době nedávné. Mo
skva dovedně manipuluje s indopákistánskou rivalitou a již dnes je
možné slyšet předpovědi, že do dese
ti let ovládne celý jihoasijský sub
kontinent a stane se tak dědicem
Britského impéria v této oblasti.
Dnešní vládcové Kremlu nespěchají,
mají Čas; ne nadarmo se považují za
velmistry šachové hry. Nejenom, že
sověti mají výhodu přímých nástup
ních prostorů po souši; tato strate
gická výhoda je zesílena přítomností
silné námořní flotily v Indickém
oceáně - přímého to důsledku feno
menálního rozmachu sovětské ná
mořní moci v posledním desetiletí.
Neochota Moskvy stáhnout své jed
notky z Afghánistánu nasvědčuje, že
Rusové sledují v této oblasti dlouho
dobé cíle, ze kterých nehodlají slevit.
Milan Hauner
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Spavá nemoc
Je tomu několik týdnů, z Ugandy do
šly poplašné zprávy o epidemickém rozší
řeni spavé nemoci — na východě země, na
severním pobřeží Viktoriina jezera, v ob
lastech měst Jinja a Mukono. Podle odpo
vědných orgánů se nemoc rozšířila zejmé
na proto, že během osmi let hrůzovlády
Idiho Amina nebylo učiněno nic, aby se
výskyt choroby dostal pod přísnou zdra
votnickou kontrolu. A přece je spává ne
moc odedávna metlou černého světadílu.
Bujumbura, hlavní město Burundské
republiky. Píše se podzim roku 1971.
Mladý belgický misionář Sury je přijat do
místní nemocnice: stěžuje si na bolesti
hlavy a šíje. Za několik dní však otec Sury
umírá. Lékařská zpráva je stručná, ale alarmující: spává nemoc! Protože tato cho
roba se mezi bělochy vyskytuje jen velmi
vzácně, nevěnovali lékaři symptomům
dostatečnou pozornost a misionářovy po
tíže připsali mylně malárii. Když přišli na
omyl, bylo už pozdě. Ale to už v té době
proskakují další poplašné zprávy: spává
nemoc propukla na severovýchodě země
v oblasti proslulého “Jezera ptáků’’ a také
v přírodním parku Kagera v sousední
Rwandě. Ohrožené zóny jsou ihned jiolicejně uzavřeny a kordóny vojska bdi nad
přísnou karanténou, rwandský park je uzavřen všem návštěvníkům. Lékařské
a zdravotnické týmy se dávají do práce...
“Nagana” — tak se jmenuje forma spa
vé nemoci, napadající zvířata — vyhubila
už milióny kusů dobytka a dodnes v čer
né Africe stěží najdeme kupř. koně, kteří
jsou na naganu obzvlášť náchylní Choro
ba řádila v mnohých krajích a vylidnila
celé vesnice, zejmena na počátku našeho
století Velká epidemie kupř. postihla
■ střední Afriku těsně před první světovou
válkou. “Zhrozil jsem se nad spoušt, kte
rou epidemie způsobila mezi kdysi tak
početnými obyvateli! Vymřely celé vesni
ce, mnohé končiny se zcela vylidnily a ti,
co přežili, odešli ze zamořených oblastí..”
napsal tehdy německý cestovatel a znalec
středovýchodní Afriky Hans Meyer.

Vskutku, jen v údolí řeky Ruzizi, severně
od Tanganického jezera, postihla tenkrát
epidemie na dvě stě tisíc lidí
Nemoc vyvolává prvok Trypanosoma
gambiense, nebo Trypanosoma rhodesiense, podle krajů. Prvoci se množí v krvi
a postupně napadají celý nervový systém.
Choroba se projevuje nejprve bolestmi
hlavy a v zátylku, červenými pupínky na
pokožce a zduřením mízních uzlin. Ne
mocný ztrácí chuť k jídlu, hubne, doslova
“vysýchá”, trpí nespavostí v noci a ospa
lostí ve dne, stává se apatickým ke svému
okolí V takzvaném somnolentním stádiu
upadá do hluboké letargie. Tehdy je už
pozdě na záchranu a dny nemocného jsou
sečteny. Někdy končí nemoc záchvaty deliria a pacienta musejí upoutat k lůžku.
Přenašečkami Trypanosom, jak asi všichni
vědí jsou mouchy tsetse. Jmenují se uče
ně Glossina palpalis v západní a střední
Africe a Glossina morsitans na východě
kontinentu. Známe však ještě asi dvacet
místních odrůd.
______ ,
Afričané mluvící sváhilsky nazývají mou
chu ”Mbungo”. Hmyz se v celku podobá
naší mouše domácí je však o něco větší 12 až 15 mm - je šedý nebo lehce nahnědlý, žilkování složených křídel připomíná
tvarem sekyru. Moucha reaguje na sebe
menší pohyb a usedá zpravidla na teplokrevné živočichy, nejčastěji na pasoucí
se dobytek a na antilopy, bylo ale už
zjištěno, že zaútočila i na hady a kroko
dýly. Kousnutí Tsé—tsé je bolestivé a
dlouho svědí rozhodně je citelnější než
bodnutí moskyta. Mouchy žijí takřka v
celé tropické černé Africe jižně od Sa
hary až po severní končiny Jihoafrické
republiky, jsou rozšířeny na přibližně 6
milionech čtverečních kilometrů v 36
afrických státech. Vyskytují se nejvíce
podél řek a potoků všude tam, kde rostou
skupiny stromů nebo aspoň keře, tsétsé
totiž nesnášejí přímé sluneční paprsky,
nevzdalují se daleko od ochranného
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stínu, nepřeletávají otevřené kraje a
nevstupují nad 1500 m nadmořské výšky.
V normálních ekologických podmínkách
jen asi 6 až 10 promile much přenášejí
prvoka této spavé nemoci, stoupne—li
počet přenašeček Trypanosom na 3 proč,
či víc, je vyhlašován poplach a mluví se o
epidemii. Spolehlivá imunizační látka
proti spavé nemoci dosud neexistuje,
očkování chrání jen částečné a krátkou
dobu. Většina známých léků obsahuje
sloučeniny jedovatého arzénu a vyvolává
často prudké alergie. Více než na léky
kladou badatelé váhu na preventivní
opatření, zejména na hubení tsétsé. Ale i
tu je háček, insekticídní postřiky hubí
rovněž užitečný hmyz a zamořují pro
středí. Vědci hledají proto jiná řešení Dva
francouzští lékaři vymysleli originální — a
jak se zdá i učinnou — past na mouchy.
Jde v podstatě o dva kužele obrácené
základnami k sobě jeden je z bílé látky,
druhé z modré, a ten druhý má spoustu

Nejdelší most
Sto let snili Brazilci o přímém spojem
mezi městem Rio de Janeirem na jedné
straně Guanabarské zátoky a Niteroi na
druhé straně. Dlouho je obstarávaly lodě,
šalupy a motorové prámy, které převá
žely i automobily, ale dlouho se na ně
muselo čekat ve frontách. Pro lidi z Ria,
kteří pracovali v Niteroi, a obráceně, to
byla svízel. Doprava to byla pomalá, a
kdo chtěl jet po souši, musel celou zá
toku objíždět — zajížďka činila 133 ki
lometrů, ač vzdušná vzdálenost mezi
oběma městy není víc než 15 km.
Začátkem března bylo konečně otevře
no přímé spojení: nejdelší most světa na
350 dvoupilířích v délce 14 km, z toho
9 km nad hladinou moře. Hlavní mostní
oblouk, pod nímž mohou do riodejaneirského přístavu vplouvat i obří tankové lo
dě, má světlost 300 metrů a výšku 72
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otvorů a je uvnitř dutý. Z neznámých
příčin bílá barva přitahuje mouchy
z dálky, modrá pak z blízka. Tsétsé vlétají
otvory do modrého kužele, tam jsou
hadry napuštěné jedem a ty hmyz v
několika vteřinách zahubí Jinde zase
staví na březích řek bělomodré plátno
jako v biografu, napuštěné také insekticidními tekutinami. V jihoafrické repu
blice a zcela nedávno v výzkumném stře
disku Bobo Diulasso v Horní Voltě
omezují výskyt tsétsé sterilizací samečků.
Pěstují tam mouchy v jakési líhni, same
čky oddělí od samiček a vystaví je nasrátko záření gamma paprsků. Neplodné
samečky pak znovu vypouští na svobodu.
Tímto způsobem se rovnováha v přírodě
příliš nenaruší a přece se dosáhne žádou
cího omezení výskytu much tsétsé.
S. Kříž

SPRÁVY ČSKP — Schlosstalstrasse 54,
8406 Winterthur

světa
metrů nad hladinou. V přepočtu na západoněmecké marky stála stavba skoro
tři čtvrti miliardy a i s projektem trvala
šest let. Bylo zde použito skutečně nej
modernějších metod, takže most rostl
denně o 20 metrů.
Brazilci jsou samozřejmě na toto dílo,
které si vyžádalo zcela nová řešení, velice
hrdí. A rozhodně je jim třeba přičíst k
dobru, že je vyřešili i architektonicky s
elegancí hodnou své skvělé tradice v tom
to oboru. Most nijak neruší přirozenou
krásu zátoky, o které se právem říká, že
patří k nejkrásnějším na světě.
Nebyla by to však Brazílie, aby ve věci
neměla prsty i mystika. V noci prý na
mostě straší: jezdí po něm duchové 41
techniků a dělníků, kteří na stavbě přišli
o život. A tak zvlášť pověrčiví budou dál
jezdit okolo.
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HÁDANKA
/úryvek z románu/

BYTÍ

ÚVOD

Často jsem postál nad otevřeným hrobem. Jsou věci, jimž nerozumíme a žijeme-li
v relativním klidu, není nám toho ani zapotřebí.
Výkřik mučeného tvora někdy ovšem zavadí o náš sluch, aby vzbudil jiskru, echo.
Ale málokdy jsme dojati tragickým osudem jiných.
Abychom spolucítili, musí oběť vzbudit naše sympatie, náš zájem. Je to v nás, jsme
přece jenom lidé a dokud jimi jsme, neunikneme tu a tam hlasu svědomí.
Ale proč sebe sami nenazýváme bohy? Ubohými bohy zde na zemi, kteří marně
hledají spravedlivý protějšek na této zemi a nikoli na nebesích. Protějšek z masa,
kostí a krve! Protože jsme sami sobě odcizeni, vlečeme svá těžká těla hrobu vstříc, obá
vajíce se na každém kroku rozdrcení.
Naše myšlenky, jako černí ptáci krouží nám nad hlavou. Naše unavené srdce bije na
poplach, snesou-li se příliš nízko. Zvedneme-li hlavu vzhůru a spatříme oběť ve spárech
dravce, kdo z nás by si nepoložil otázku po smyslu života, po smyslu Hádanky By
tí...?
Snad je nám třeba vrátit se do dětských let, abychom se zvědavě a nepřetržitě ptali
matky na tajemství, které nás obklopuje. Nevím, snad jiný už kdysi postál nad mým
vlastním hrobem a položil si stejnou otázku. Možná, že jsem pátral po tajemství v ji
ných životech a na jiných světech.
Co jest smyslem života?
Dozvím se to tentokráte?
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PŘEDMLUVA

Vzpomínám, ach ano, vzpomínám ...
Snad to vše započalo již v mém ranném dětství, tento výlet, tato cesta do neznáma.
Ano, tato cesta do neznáma, která musila přece jednou skončit, aby se naplnil její
smysl v rozsahu, o němž jsem neměl potuchy ani stínem kdysi.
Vzpomínám hrůzy ze strašidel na této cestě, putováním, bludným putováním nepro
bádaným prostorem z neznáma do neznáma. Tato hrůza přečasto rozhazovala svá tena
ta do mých neklidných snů a držela mne v nich pak dlouho za bdění. Ach, za dusivých
nocí to bylo, kdy na jejich neprobádaném dně procitalo moje druhé já, zatímco první,
spoutané na lůžku snem, leželo na povrchu skutečnosti mrtvé, ukolébané do podivné
hry na schovávanou ...
Vzpomínám na království obraznosti, které slavilo svůj triumf za oněch těžkých,
často rdousivých nocí onoho dětství. Tehdy se otevírala, ach ano, tehdy se nehlučně
otevírala přehrada, ta zdánlivá přehrada mezi skutečným a domnělým. Rozhrnula se
tiše, tiše jako divadelní opona. Kulisy ožily a moje druhé já stálo na jevišti.
Ach můj Bože, snad mimo prostor a čas, snad někde tam v nedohlednu, kde naše
myšlenky berou svůj vznik a tudíž nelze sledovati jejich dráhy — tam skutečné s ne
skutečným splývá v jedno, nerozpletitelnými uzly tajemných, v Hádance Bytí utka
ných provazců.
Snad mimo prostor a čas dlíme, aniž o tom sami víme a to v podobě, která je nám
daleko bližší a pochopitelnější, nežli ten divný, ukolébaný stav ztmulého ducha, kte
rý nazýváme životem a přirozeností. A který je potácením můry kolem plamene
svíce.
Ach, co o tom vlastně víme? Co víme o tom, co předcházelo a co jest proto našemu
zraku utajenou samozřejmostí? Neúchopnou a přece tak blízkou. Ona čeká za dveřmi,
aby vstoupila a je tu dříve, nežli o tom víme a podává nám ruku vstříc pod maskou
smrti...
Vzpomínám, ano vzpomínám na barvu a plastičnost mých dětských hraček, za těch
upírovitých, těžkých snů, lepících se na mé olověné údy těžce, mátožné. Lekalo mne
často jejich počínání, neboť se vysvobodily z dosahu mých malých, dětských rukou a
ožily nekontrolovatelným životem s nebezpečným počínáním. Prchal jsem často zou
fale z jejich středu kdysi, neboť mne svíraly útočícím, nepřátelským kruhem. Ach ano,
já to věděl, dobře věděl, že ony jsou ještě něčím jiným, než čím se zdály být za našich
společných, nevinných her, za bdění. Ony se spolčily, shlukly a zrádně mne teď v noci
přepadly, uhodly můj strach a vrhly se na mne. A to hlavně svýma potměšilýma a fas
cinujícíma očima, vysávajícíma pohyb a zmrazujícíma krev v žilách ...
Tehdy se kruh úžil a úžil a já procital do rozbřesku dne, anebo často v náručí těch
dusivých nocí, ztuhlý na všech údech a nechápající. Dlouhé jazyky sametových psů
a veliké oči koček slídivě, ztrnule hlídaly ztichlý pokoj, který zapadl jako kouzlem
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zakletý v okamžik nehybnosti, zrozený v tomto divném světě, kde všechno, naprosto
všechno bylo možné.
Ale nejcitelněji mne zmrazovaly přetuchy. Ano, předtuchy něčeho, co se nevyhnu
telně musilo stát a co tak dobře všichni z vlastní zkušenosti znáte. Děsivé předtuchy,
mátohy neurčitých vidin, s hrozivými obrazy a tlakem, vysávajícím tlakem na hrudi.
Tyto můry tlačily a dusily, protože byly součástí něčeho, co souviselo se mnou a na
máhalo se osvobodit. Ano, snad pozůstáváme z největší části sami z toho, čeho se nej
více bojíme!
Jindy zas temné, křivolaké uličky to byly, po stranách těsných průchodů, jimiž
jsem musíval rychle proběhnout a již se na mne sápaly desítky údů. Tmavé kouty a
katakomby v nichž to podezřele chrčelo a zazníval hrůzný chechot, při němž se mi vla
sy ježily na hlavě. Skok s výšek a létání prostorami následovaly. Díky bože za takovou
schopnost, dar prozřetelnosti k nezaplacení.
Ano, vzpomínám na to vše domnělé dnes, kdy již vím co je skutečnost, ačkolivjsem
se rozloučil s bolestí, dřímající v prsou a pudově do žil vlitým elixírem hledání a pátrá
ní v bludištích pyramid Hádanky Bytí...
A co je to strach? Padal na mne často výsměšně z věcí, prostřed opuštěné samoty
a ticha. Ach, vím co je to strach, dobře vím. Vím to již dneska. Strach je varovná před
zvěst možné, velice nepříjemné změny pro nás, již očekává naše tělo s napjatými nervy,
neboť jde o zkušenost. Ano, zkušenost z minulosti bytí, s níž jsme se již kdysi seznámi
li a tudíž dřímá v našem podvědomí.
Vzpomínám na to vše, živě vzpomínám, vzpomínám na onen prchavý sen, který jsem
měl také já nazývat životem, jak mne naučil jazyk mojí matky. Vzpomínám na Hádan
ku Bytí, která mi přestala být hádankou na druhé straně času a mimo prostor i kausalitu všech možných vztahů.
Je tomu všemu již velmi, velmi dávno. Již mne neděsí nic, ani stín člověka, který mi
býval kdysi v Hádance Bytí nepochopitelnou poskvrnou. Poskvrnou stvoření z ruky
nevyzpytatelného Otce Ptáků.
Vzpomínám i na milosrdnou smrt, která se ukázala být přeludem v Hádance Bytí,
stejně jako postava mojí drahé matky, smířlivá, konejšící svým dotekem a nekonečně
dobrá ...
Vzpomínám i na muže v jeskyni, na zářivou hlavu i na Otce Ptáků a jeho papouška
Archimeda.______________________________

PODLE NEUROLOGŮ A PSYCHOLOGU existuje silné pouto mezi Mě
sícem a člověkem. Vědci se domnívají, že každá změna magnetického pole
naší planety tak ěi onak zasahuje do lidské psychické rovnováhy. Takové
termíny jako „náměsíčný”, „náměsíčník” /v někt. jazycích „špatně na
ložený” např. ve francouzštině „mal luné’7 jen dokazují, že naše povaha
se mění a že v tom má „své prsty” Měsíc. Soudobé lékařské výzkumy uka
zují, že existují určité vztahy mezi mezi měsíčními fázemi a např. tlakem
močoviny v krvi nebo zápalem plic.

OKNO
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KA&mi
Upozorňujeme na nové knihy
KŘESŤANSKÉ AKADEMIE

JEDENÁCTÝ ROČNÍK

Vnáboženské edici:
- Mieczyslaw MALINSKI, Celý Tvůj. Životo knižní edice ARCHA-Freie Presseagentur
pis sv. Otce Jana Pavla II., dnes už přeložený je opět různorodý. Vedle detektivky Rad
do řady různých jazyků. 5.000 lir.
ka Kučery o vraždách v holandském exi
- Tomáš MALÝ, Ze školy života. Pro hochy.
Kniha známého zkušeného vychovatele je ur lovém spolku „Vrah světí neděli” a napí
čena pro chlapce, kteří opuštějí školu. Ob navé dokumentace Rudolfa Stroebingera
dobná kniha pro dívky vyjde v příštích měsí o osudech jednoho z nejlepších válečných
cích. 3.000 lir.
agentů „Stopa vede k Renému” si najde
V edici VIGILIE:
- Josef KOLÁČEK, Otce jsem nepoznala. No jistě mnoho čtenářů i dokumentace býva
vela, vypisující existencionálně bolestný para lého vyšetřovatele a diplomata S.N.Orlova
dox ,bezdětného’ otce” a dcery, hledající otce,
„Procesy třicátých let”. Přátelé jazzu v
zasazená do Brna našich dnů. 4.000 lir.
V e d i c i STUDIUM:
Československu se pobaví knihou Jiřího
- Metoděj HABÁŇ, Filosofická anthropolo- Klobouka „Jazz II-Po válce”, znalci hu
gie. Pohled současného českého křesťanského
filosofa na člověka a jeho problematiku. 5.000 moru jistě rádi sáhnou po „Rouhánkách”
lir.
Karla Friedricha a po soudničkách Fran
Příští, snad květnová nabídka, bude obsaho
vat, kromě jiných titulů, již ohlášenou dvou
dílnou Granatovu dogmatiku K člověku v Bohu
a v Kristu a Znamení odporu - duchovní cvi
čení kázané kard. Wojtylou ve Vatikáně.

Objednat možno u :
VELEHRAD
Via Concordia 1
1-00183 Roma

tiška Němce „Ať se holka vopře!”. Uni
kátem na exilovém trhu bude kniha Mi
leny Jesenské „Cesta k jednoduchoszi” s
doslovem Jaroslava Dreslera ..Kafkova
Milena”.
Napište si o podrobný ediční plán na
adresu; Freie Presseagentur, Postfach
1314, D-8330 Eggenfelden.

HLASATEL , krajanský časopis v Chicagu přináší zprávu, že v roce
1968 pří přepadení a obsazení Československa sovětskými vojsky, byla so
věty vyloupena také Národní banka v Praze. Sovětští vojáci podle přes
ných příkazů vydrancovali tam uschované zlato a z letiště je odvezli do
SSSR. Kolik zlata sovětští lupiči z pražské Národní banky odvezli není
známo. — Tuto zprávu prý nedávno přivezl do USA jeden Američan čs.
původu, který prý je ve vysokém postavení. Podá prý zprávu o tom také
americkým vládním místům. Podivné na celé věci je, že přes všechny mož
nosti které jistě od roku 1968 byly, přichází tato zpráva do svobodného
světa až dnes, po 13 letech ...
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Do smiechu i do plaču
Stará mama vraví vnúčkovi:
„Ivuško, ešte sa rýchlo pomodli, ja ti
medzitým vyžehlím pionersku šatku.”

Starší člověk přídě k lekárovi:
„Prosím vás, poraďte mi, čo mám robit.
Každé ráno presne o 6-tej mám stolicu.”
„To buďte rád taká pravidelnost je predsa zdraviu prospěšná” hovoří lekár.
„No hej, ale ja sa zobudím vždy až o
7-ej.”

Ředitel národního podniku Kovošrot
přijímal vychovatelku ke svým dětem.
Přes všechna písemná doporučení ji vy
slýchá: „Máte ráda děti? ” - „No, víte,
mám ... ale byla bych raději, kdybyste
dával pozor!!!”

Karel Gott zavítal opět jednou do Zá
padního Německa aby si přivydělal ně
jakou tu tvrdou valutu. Přišel do hotelu
a recepční mu dal k vyplnění policejní
přihlášku. Gott ho požádal, zda by mu
to nevypsal sám. Poranil se a má pravou
ruku v obvazu. Recepční ochotně vyho
věl. Když přišli na rubriku: Pohlaví, Gott
mu diktuje: „Mužské, ale ne fanatik.”

Mezi karlovarským léčebným pramenem
a Karlem Gottem není téměř žádný roz
díl. Pramen je vřelý, Gott jen teplý.

ONU organizovalo výpravu na severní toč
nu. Uchazeči byli přísně prověřováni a vy
bíráni po splnění tří podmínek: Měli vypít
litr rumu „ex”, vstoupit do klece s med
vědem a podat mu ruku a nakonec se mě
li vyspat s Eskymačkou.
První nastoupil Američan. Vypil půl litru
rumu a padl mrtev. Angličanovi se poda
řilo vypít celý litr, trochu se potácel, ale
do klece s medvědem odmítl vstoupit.
Nastoupil hrdina Sovětského svazu Ivan
Ivanovič. Vypil litr rumu úplně bez prob
lému. V medvědí kleci zůstal celou hodi
nu a když vylezl, sháněl se po Eskymačce,
které měl podat ruku.”

Aktiv Mototechny schůzuje. Předseda se
najednou rozčílí a stěžuje si, že nemá čím
psát. Ptá se své sekretářky: „Kde mám
plnicí pero? ” - „To nevím, ale posledně
jsem ho zahlédla na vašem nočním stol
ku.”

SOVIETSKA SOLIDARNOSŤ

Pol ský šéf strany Kána sa vezie so svojím
sovietskym hosťom Grišinom ku kongre
sovému paláců vo Varšavě. Keď vystúpia z
limuzíny, Grišin ukazuje na dvoch chlapov, ktorí sedia na náměstí a prežúvajú
seno. Zhrožený sa ich pýtá: „Ako, že jete
seno? ” „Nuž”, vravia, „nič inšie nemáme
na jedenie.” Grišin ukazuje na trávu, čo
vyrastá v rýhách medzi dlaždicami a
přísné rečie: „Teraz jedzte čerstvá trávu!
Seno je na zimu!”

OKNO
Americký obchodní magnát přijede do
Prahy a zastaví se v obchodním domě
Kotva. Pozorně si všechno prohlíží a přeje
si mluvit s panem Kotvou. Vysvětlili mu,
že žádný pan Kotva neexistuje a zavedli
ho k řediteli. Američan na něm chce, aby
mu ten obchod prodal. Ředitel mu vy
světluje, že to nejde, že to je státní pod
nik, ale Američan je tvrdohlavý.
„Tak mi prodejte aspoň to vaše větrací
zařízení.”
„To vám tak to naše větrání „udělalo”?
Vždyť se stále chlubíte, že u vás je všech
no nejlepší? ”
„Totiž, víte, mne to zajímá hlavně z toho
důvodu, že tu, jak vidím, v celém domě
máte hovno, a přece to tu nezapáchá.”
Host v Domě pohostinství: „Prosím, dejte
mi jeden biftek, pěkně vypečený, pokud
možno z mladého masa, ale ne moc ma
lý ...”
„A kterou krevní skupinu si přejete, pro
sím? ” ptá se vrchní úslužně.

Na križovatke v Bratislavě přešlo auto
na červenú. Esenbák ho zastavil a mladej šoférke hovoří:
- Súdružka, zaplatíte páťsto korún po
kuty I
- Ale, súdružko strážmajsterko, som vysokoškoláčka, o mesiac mám promóciu,
nemám peniaze nazvyš ... ale z prvej vý
platy vám to zaplatím ...
Orgán sa zl'utoval. Studentka sl’ub dodržala.
O rok na to, na tej istej križovatke pře
šlo iné auto na červenú. Policajt znova
pýtal páťstovku, no mladý šofér sa začal
brániť:
- Súdruh strážmajsterko, som vysoko
školák, o mesiac mám promóciu ....
Mňa neoklamete, súdružko I Vysoko
školáci promovírovali před rokom !
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Stretnú sa holanský, polský a ruský pes:
Holandský hovoří: „Ja, keď som lačný,
tak zaštěkám, přídě mój pán a ako zvyčajne, dá mi porciu masa.”
Polský se pýtá: „Čo je to maso? ”
Ruský pes: „Zaštěkat? Čo je to štěkat? ”

Prečo západní komunisti nepotrebujú pas,
keď idú cez hranice?
No predsa preto, že hlúposť nepozná hra
nice!

Aký je rozdiel medzi nehodou a katastro
fou?
Nehoda je, keď přejdeš autom komunis
tu ...
... a katastrofou je, keď tento nezomrie.

Ktorá je najnebezpečnejšia autoralley na
svete?
Isť s nákladným vozom plným masa cez
Polsko.

Ve svém bahníčku v trojské zoologické
zahradě klímá párek krokodýlů. Pojeďnou
sameček vyskočí a rozeřve se: „Ruce pryč
od Afghánistánu! Ať zhynou afričtí agre
soři, bránící se pacifikaci kubánských
soudruhů! Za úplné odzbrojení Ameri
ky!” Až se něžná polovička probudí
a skuhrá: „A furt ti říkám, abys ty ko
munisty nežral na lačný žaludek ...!”
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DOSTANETE

NÁVŠTĚVU

Z ČESKOSLOVENSKA ?
NSC dohodl pro Vás s holandskou pojišťovnou

pojištění těchto osob
po dobu jejich pobytu v Holandsku, do kterého je zahrnuto:
- ošetření u lékaře /i zubního/,
— pobyt v nemocnici,
- náhrada trvalé invalidity následkem úrazu,
- případ úmrtí a převoz tělesných pozůstatku do Československa.

TA R i F

•

^5"*

za jeden den pobytu v Holandsku

Poukažte na giro Nederlandse Stichting Comenius /1997891/ částku nejméně.
pošleme Vám ihned podrobné informace a formulář k vyplnění, který
odešlete přímo pojišťovně.
Pro každou osobu musí být jeden formulář!
Neotálejte s objednávkou, nenechávejte ji na poslední den!

AMICO
NEJVĚTŠÍ

nabízí
Máme na skladě

Dodá v á m e

ROZŠIŘUJEME

AAUCO "

f 5,-

VAALS ~ postbus 66
HOLLAND ~ EUROPE
zásilková prodejna českých
a slovenských knih na západě
své služby všem zájemcům o dobrou
četbu.
přes 1.000 titulů, mezi nimi vzácné
knihy z předválečné doby a hodnotné knihy,
které v současné době
vycházejí v Československu.
gramodesky a kazety s českou
a slovenskou hudbou.
naše služby a prodej obrazů českých
malířů.

ZÁRUKA SERIOZNÍHO PRODEJE

Pojedete do Amsterdamu?
Zajistěte si nocleh:

HOTEL *BEURSSTRAAT*
Beursstraat 9

Majitelé:

-

Tel. 020-26 37 01

-

Amsterdam

Rodina Panýrek

250 m od nádraží

HOTEL BEURSSTRAAT

Central

9

BHL9_____

Station

(-> BEURSSTRAAT

Bahnhof
Gare

DAMRAK

VELKÝ

V ÝBĚR

nových lodí, plachetnic

a jol

/ většinou 6 x 2,1 m /

o 35 % levněji než v normálním prodeji

VYSOKÁ KVALITA ZA BEZKONKURENČNÍ CENY

Bližší údaje, prospekty a det. ceny na adrese:
1NGENEURBÚRO G.W. MOČEK
Lyss Str. 11

2560 Nidau, Schweiz, tel. 032/256624

