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PERSPEKTÍVY
99,96% občanů Československa souhlasí s režimem.Na papíře.Potvr
dily to tak letošní červnové československé parlamentní volby. Na
věci vůbec nic nemění skutečnost, že-kdyby se jen trochu dala- tak
celých těch 99,96% by tu svou právě zvolenou vládu velmi poctivě a
s radostí na cucky roztrhalo.Odborně se tomuto stavu říká normalisace.A přesně takovou asi mají na mysli v Kremlu, když
píší a
vzkazují do -^olska. Povídá se o těchhle lidech na Východě, že jsou
strašně chytří a předvídaví.Ale uvažte tohle:V rgce šedesátémosmém
kdekdo v ČSR byl ochoten respektovat reformní byt i komunisty- teč
po normalizaci už nikdo.Asi se ale v této oblasti nic jiného
než
násilí opravdu vymyslet nedá.
Ani v Polsku ne?
Atentát na největší polskou osobnost v zahra
ničí,na Svatého Otce,skončil sice,díky Bohu a doufejme definitivně
nezdarem-ale doma odešel vpravdě moudrý Otec"Kardinál Wyszinski
vždy vědoucí co dělat a co ne -a jakoby se začínali porůznu dostá
vat ke slovu už nejenonľ'intelektuálové" ale i provokatéři.Nuž věř
me v dobrého genia polského národa,který vkládá přesto jeho mužům
do úst slova moudrá,uvážená.V Ženevě na zasedání Světové organisace práce/ILO/ i ve Varšavě,v Krakově či v Gdaňsku - kterému se ale
také daří mobilizovat ducha solidarity všech společenských vrstev.
Skoro zrovna tak,jak to praví druhá zásada Křestanské sociální na
uky- Personalismus,Solidarita,Subsidiarita- jejíž 9Oleté výročí si
letos připomínáme. Věřme také,že i veřejnost svobodného světa
je
dnes jiná než v letech 1968 - 1956 - 1953„nebo dokonce 1948, a že
je nezadržitelný proces nabývání jasna-byt i zatím
ještě trochu
křečovitý-a proces hledání nových základních koncepcí neboli cest
ze slepé uličky,kterou pomalu ale jistě končí i marxismus
i 11 za
každou cenu" liberalismus. Ještě
před deseti lety,když jsme tu
dostali do ruky brožůrku"Who is imperialist"/"Kdo je vlastně impe
rialista" , kterou napsal bystrozraký americký odborářský vůdce Meany a v níž vyslovoval tvrdé pravdy o pánech v Moskvě a o jejich mocistředn m chápání světa,kolik nás tehdy bylo takových,kteří by ji
byli spolupodepsali? A dnes jsou denně v novinách zprávy o komkoli
koho si za Železnou oponou zatknou,do Polska se posílají
veřejně
hory balíků a za chvíli snad i dobrovolníci?! Nejsou ovšem všechny
perspektivy jenom dobré.V tomto čísle Zpráv přinášíme referát i o
těch více méně problematických,např.úvahu z New York Times Magazi
ne. To,co se kolem nás ale rodí positivního,to je ve svém
stavu
zrodu tak silné a tak nové,poněvadž nesobecké,že to snad každému a
snad stále více a více musí stát za to—jít ssebou.
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+
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OSMÉ KŘESŤANSKO DEMOKRATICKÉ SYMPOSIUM

Studijní skupiny našeho ČSKP
a Československé pracovní skupiny KD strany Švýcarska
se bude konat příštího roku 1982 ve dnech 7. až 9, května
opět ve Vzdělávacím středisku WISLIKOFEN
nedaleko lázní ZURZACH
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ZPRÁVY

Z

ČSKP

ČINNOST NAŠEHO ČSKP za uplynulé dva měsíce byla zaměřena
nejenom
na porady členům i nečlenům a na pomoc při hledání zaměstnání nově
příchozím ale i na jiné aktuální akce. Tak jsme se především
pu
stili do nového pokusu o oficielní prosazení vhodného způsobu refundace penzí^z Československa. Z úzké spolupráce s Čsl. pracovní
skupinou Křestansko demokratické lidové strany Švýcarska /TACVP/,
vyplynula účast na její valné hromadě,která se konala 19.května a
na níž byla mezi jiným dohodnuta s přítomným curyšským kantonálním
poslancem A.Killiasem pomoc v možných případech sporného vyřizová
ní žádostí o udělení občanství a předběžně i pomoc v činnosti pu
blikační .V rámci spolupráce s TACVP byl náš ČSKP řádně zapojen do
pracovního plánu nově ustavené čsl.pracovní skupiny při Křestansko
demokratické unii ze Střední a Východní Evropy/UDCEC/ se sídlem v
Římě.Z ostatní činnosti v posledních dvou měsících budiž připome
nuto pokračování spolupráce na přípravách podzimního kongresu CNG
/zpracování tématu "Mezilidské a sociální vztahy v
průmyslovém
podniku"/,definitivní zajištění příštího našeho symposia / 7. až 9.
května opět Wislikofen/,jednání s pojištovnou Protecta/vizpříloha/
a účast našeho Ing.Husáka na svatodušním zasedání Groupe de Paris,
na němž mezi jiným informoval v diskusi členy tohoto mezinárodního
exilového klubu o našem způsobu práce jako organizace sice exilové
ale bezprostředně vtělené do švýcarského politického okolí a podí
lející se i na jeho vlastních problémech.
PROTEKTA je pojištovna pro právní ochranu,která sjednala
výhodné
podmínky se členskými organizacemi švýcarských křestanských odbo
rů, na které jsme upozorňovali již v předchozích číslech Zpráv.
Způsob přihlášení/písemně nebo telefonicky/byl některými zájemci
vzhledem k odborné terminologii,negativně přijat.Proto nám Protekta vyšla vstříc a vypracovala pro nás nový,přehledný a zjednoduše
ný přihlašovací systém,který najdete v obálce označené"NEU", která
je přílohou tohoto čísla"Zpráv".
. Upozorňujeme,že toto pojištění právní ochrany/Rechtschutz-Versicherung/ pomáhá a radí jak a kdy a kde uplatňovat právní nároky a
přebírá výlohy za právního zástupce,advokáta,odborné poradce,znal
ce a soudní, výlohy,dle přiložených pojistných podmínek,které dopo
ručujeme vaší pozornosti,a tarifů,které doporučujeme porovnat
s
jinými.Pojištění zákonné odpovědnosti/Haftpflicht-Versicherung
/
ovšem a samozřejmě nenahrazuje.

"GROUPE DE PARIS" je volná organisace ustavená v r.1974.Jejím posláním je studieotázek střední a východní Evropy a s tím spojené
politické akce.O svatodušních svátcích organizovala v Paříži semi
nář,kterého se účastnili svobodní mluvčí ze všech evropských zemí
s komunistickým režimem. Z čsl.exilu byli přítomni L.Husák,
člen
výkonného výboru RSČ a předseda Svazu čsl.křestanských pracujících
Švýcarska, E.Řehák,vedoucí evropské kanceláře evropských podmaně
ných národů/ACEN/, V.Gruber,člen výkonného výboru Rady Svobodného
Československa a M.Ripka. E.Řehák informoval o konferenci v Madri
du, jak byla projednávána na nedávném zasedání Parlamentního shro
máždění Rady Evropy, a o referátu o Polsku z parlamentního Shromáž
dění Západoevropské Unie.Další referáty přednesli A.Stolypin o od
borovém hnutí v SSSR,Jihoslovan D.Keseljevič o hospodářské situ
aci v sovětském bloku,Mačíar E.Szujansky o ideologických problémech
a Rumun M.Korné o možnostech podpory osvobozovacích hnutí v našich
zemích. Zasedání předsedali M.Korné,Polák J.Jankovski a Bulhar C.
Barev.Seminář sledovalo více než třicet představitelů různých exi
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jící výzvu k obyvatelstvu střední a východní Evropy, aby soustavně
odmítlo jakoukoli účast na všech akcích namířených proti současné
mu vývoji v Polsku. 0 celém semináři bude vydána zvláštní brožúra.
/V.Gruber/
DR.LUĎO LINCZÉNYI zemřel v Mnichově 2.dubna po dlouhé nemoci
ve
věku 72 let.Poslanec čsl.parlamentu za DS,člen předsednictva RSČ a
redaktor radia SE,bvl vždy milým a ochotným přítelem a spolupraco
vníkem také našeho CSKP.Budsme na něj velice vzpomínat a bude nám
všem scházet.
ŠEDESÁT,LET KSČ. Ustavila se na jaře 1921 a od té doby neuplynulo
snad ani jediného dne,aby nevymyslela,neprovedla a nezorganisovala
něco
nedobrého,či aby alespoň něco dobrého nepošpinila či
neproslovila nějakou nepravdu.Především k těm,kteří jí kdysi uvěřili
a stali se kdysi jejími členy z představy,že ona pomůže odstranit
to,co viděli že je na současné společno ti nesprávné. Jak ale může
nesprávnosti napravovat organizovaná nenávist?I Ty stoupence z idealismu,byt i jdoucího po omylné cestě,už dnes ovšem KSČ
žádné
nemá.Nehledě na to,že by jí byli stejně jen pro strach,ještě navíc
k tomu,který má-po všem co bylo a je-z lidu,který jen tak tak udr
žuje v"normalizovaném poddanství".
KONFERENCE V MADRIDU ustoupila do pozadí v posledních dvou měsících před jinými závažnými událostmi.Ve skutečnosti však nepřesta
la být kolbištěm,na němž se svádějí tuhé boje,mnohem tužší než na
posledy v Bělehradu.Zejména delegace USA jakoby najednou
byla
přece jen uvěřila hlasům zpoza železné opony a jakoby měla opravdu
informované poradce a zpravodaje.Aktivní až bojovná se zdá být i
delegace švýcarská. Jednání se protáhne asi až do půli července.
VYKRÁDÁNÍ LÉKU. Jsou známy případy,že léky zaslané příbuznými v exilu pacientům v ČSSR byly tam vládními orgány zkonfiskovány - bez
ohledu na to,že pacienti lék nutně potřebovali a že jim byl přede
psán jejich lékařem.Akce k zamezení tohoto postupu se ujali
naši
přátelé vvAustralii.Dozvíte-li se o něčem podobném,napište na adresu:Křestansko demokratické sdružení, 66 Park Drive, Parkville
3052 Austrália.
VE ŠVÝCARSKU ŽIJE ASI 40.000 UPRCHLÍKU ze všech možných zemí světa.Je to malý zlomek z celkového počtu 17ti milionů,jak jej uvádě
jí oficiální statistiky.Švýcarské pomocné organisace,které o své
svěřence pečují téměř vzorným způsobem,ae rozhodly již před
lety
zorganizovat jednou do roka společnou akci,která by o tomto
sou
časném velikém všelidském problému informovala švýcarskou
veřej
nost.Letos je tímto dnem uprchlíků 20.červen.Na několika
místech
se na něm podílí i čsl.krajanská organisace»
"AMNESTY INTERNATIONAL".mezinárodní organisace pro lidská práva,si
připoměla koncem května dvacet let své existence.Dne 28.5.1961 vy
šel v londýnském časopisu Observer článek jejího zakladatele Pet
ra Bensona,v kterém mezi fotografiemi"zapomenutých vězňů"byla též
podobizna našeho kardinála Berana.
/Podle RSČ/
SVAZ ČSL.SPOLKU VE ŠVÝCARSKU zvolil na svém sjezdu delegátů 16. 5.
předsedou opět Ing.Jiřího Sochora.
NOVÝ ZÁKON 0 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEZAMĚSTNANOSTI projednal
švýcarský parlament na svém červnovém zasedání.Vejde v platnost v ro
ce 1984.Do té doby platí dosavadní t.j.přechodné ustanovení.
KONGRES "KIRCHE IN NOT" se koná v Konigsteinu /BRD/ 6.až 9. srpna,
tentokráte s výrazně československou a polskou problematikou.

DOPIS CHARTY 77 FEDERÁLNÍMU SHROMÁŽDĚNÍ ČSSR
Dne 6.května 1981 provedly orgány ministerstva vnitra řadu domov
ních prohlídek u několika desítek českých a slovenských občanů
a
řadu z nich zadržely.Osm z nich:Jaromír Hořec,Eva Kantůrkové, Karel
Kyncljdoc.Ján Mlynárik,Jan Ruml,Jiří Ruml,Dr.Jiřina Šiklová a Milan
Šimečka zůstává do dnešního dne ve vyšetřovací vazbě pro obvinění z
trestného činu podvracení republiky podle § 98,odst.l a 2,písmeno a
a b trestního zákona.Prof.Jiří Hájek,Ing.Ivan Havel,Olga Havlová ,
ing.Karel Holomek,prof.Dr.Zdeněk Jičínský,Dr.Jozef Jablonický, „Moj
mír Klánskýjprof.Miroslav Kusý,Dr.Jaroslav Mezník a Jiří
MŮller
jsou stíháni na svobodě.
V téže době publikovaly sdělovací prostředky zprávu ČTK o tom, že
se podařilo dopadnout dva francouzské státní příslušníky, kteří se
pokusili do ČSSR přivézt údajně větší množství ideologicky závad ných tiskovin a valut,určených,dle této zprávy, na financování pod
vratné činnosti.Ze zprávy ČTK i z dalších veřejně publikovaných ma
teriálů vyplývá snaha navodit souvislost mezi údajnou činností "diversních center v zahraničí" a snahou některých
československých
občanů,sdružených v Chartě 77, o důslednou realisaci
mezinárodních
závazků,které naše vláda přijala na mezinárodní konferenci v
H-elsinkách a které Federální shromáždění ČSSR ratifikovalo. Mezi při
jatými mezinárodními pakty,které se vláda zavázala dodržovat a při
způsobit jejich obsahu dosud platný čsl.právní řád,je i Mezinárodní
pakt o občanských a politických právech,který v článku 19 výslovně
stanoví:"Každý má právo na svobodu projevu.Toto právo zahrnuje svo
bodu vyhledávat,přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky
všeho
druhu bez ohledu na hranice at ústně,písemně nebo tiskem, prostřed
nictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle vlastní vol
by".
Jménem občanské iniciativy Charta 77 odmítáme jakékoliv
nařčení
ze spojení s údajnými diverzními,podvratnými či dokonce špionážní
mi centry v zahraničí.Odmítáme též smyšlenku o tom,že naše inicia
tiva v oblasti lidských práv a svobod je financována ze
zahranič
ních zdrojů.Nevěříme ani tomu,že podobné obvinění by bylo
možno
prokázat u některého ze zadržených občanů.Je nám známo,že demokra
tické síly v západní Evropě i v některých jiných zemích světa
vy
slovily svou solidaritu s občanskou iniciativou Charta 77 i s tisí
ci čs.občanů,kteří byli pro své statečné a čestné postoje v
minu
losti zbaveni práce i možnosti slušné obživy,a uspořádaly na potře
bu jejich ohrožených rodin sbírky.Tuto podporu a pochopení jsme ve
řejně ocenili a protože nemůžeme vyloučit,že se v daném případě po
kusí orgány bezpečnosti vydávat takto získané prostředky na podporu
sociálně postižených rodin v ČSSR za"peníze, určené na
podvratnou
činnost",upozorňujeme na tuto možnost tendenčního zkreslení skuteč
nosti,které by mohlo sloužit momentálním zájmům bezpečnostních or
gánů a tím vážně poškodit legitimní úsilí Charty 77 a prestiž naší
země v zahraničí.
Domníváme se,že v duchu mezinárodně přijatých závazků,stejně jako
výslovnému ustanovení čl.19 Mezinárodního paktu o občanských a po
litických právech odporuje i stíhání čsl.občanů za to?že jim jsou v
rámci výměny informací zasílány odborné publikace,periodický
tisk
či slovesná umělecká díla publikovaná v zahraničí,nebot jde pouze o
jednu z forem realizace zásady volného a otevřeného přístupu
ke
všem informacím.Žádáme proto,aby z řad poslanců federálního
shro
máždění byl ustanoven výbor,který by nezaujatě a objektivně
pře
zkoumal postup orgánů státní bezpečnosti a zabránil dalšímu porušo
vání mezinárodních závazků i právního řádu ČSSR,
11.června 1981
Václav Malý a prof.Dr.B.Placák,mluvčí Charty 77
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žených, poslal VONS účastníkům Madridské konference o bezpečnosti a
spolupráci v Evropě,a to již 15.května.Upozorňuje se v něm zejména
na to,že v dnešní ČSSR "každý intelektuální a zájmový kontakt
se
zahraničím,který neprobíhá pod přísnou patronací oficiálních poli
cejních orgánů a tedy jejich prostřednictvím,je bez ohledu na svůj
konkrétní obsah kvalifikován jako trestný čin podle § 98 tr.zákona
/podvracení republiky/... i třeba pouhá stížnost čsl.občana adre
sovaná státním či soudním orgánům... pokud je zveřejněna v zahra
ničí či pokud je jen možné,že by zveřejněna být mohla,což je pra
kticky vždy.......... "
+
+
+
+
+
ZPRÁVA Z BRATISLAVY - INFORMACE 0 CÍRKVÍCH
26.února 1981 byl ve svém bytě v Brati slavě,Zubokova 21, nalezen
mrtev čtyřicetidevítiletý dvojnásobný inž.CSc Přemysl Coufal,hlav
ní specialista pro statiku a stavební fyziku ve Středisku oborové
ho vývoje,zaměstnanec Polnohospodářského projekčního ústavu v Bra
tislavě ,Vajnorská 21,rodem Moravan od -Prostějova.Státní bezpečnos
ti se stal podezřelým proto,že je kněz a činný v neoficiální cír
kvi.Koncem srpna 1980 při nástupu cesty do západních států
byl
podroben ve vlaku osobní prohlídce,stejně na něho čekali i po ná
vratu.Po svém návratu z ciziny zjistil,že mu zmizely z bytu osobní
poznámky a adresář.Obojí bylo po několika dnech zase na svém mís
tě.Krátce po návratu z ciziny byl několikrát sebrán na ulici Bra
tislavy Státní bezpečností bez úředního předvolání,nejméně jednou
byl podroben osobní prohlídce.Byl podroben mnohahodinovým
výsle
chům a byla mu nabídnuta spolupráce s S B,což rázně odmítl. Výsle
chy byly zaznamenávány na magnetofon bez písemných protokolů. Byly
mu předkládány fotografie,které někdo zhotovil při jeho
poslední
cestě na západ,např.ve Vídni,na nichž měl identifikovat lidi s ni
miž byl vyfotografován. Byl důsledně sledován,takže musel přerušit
i všechny své přátelské styky.Několik dní před tragickou smrtí se
svěřil,že dostal vzkaz,že když složí 20.000 Kčs,celá záležitost utichne.V pondělí 23.února 1981 vedl provozní poradu bez
jakékoli
známky nervozity a neklidu.Večer téhož dne,když se vrátil
domů,
zjistil,že v bytě nesvítí elektrické osvětlení.Oznámil to údržbáři
který ale odmítl závadu odstranit.Po třech dnech nepřítomnosti
v
práci byl nalezen mrtev v tratolišti krve.Byt otevřel výše zmíněný
údržbář a jen on byl bezpečností vpuštěn dovnitř.Dle pitvy nastala
smrt již 24.2. a úředně byla diagnistikována jako sebevražda.0 té
to diagnóze lékaři mluvili,že to není diagnóza jednoznačná.
Při
pohřbu inž.Coufala,řeholního kněze,5.března 1981 v Lučících u Pro
stějova ?byla na chvilku otevřena rakev.Naprosto věrohodní svědkové
zjistili,že přes posmrtnou kosmetiku bylo viditelné zhmoždění čela
a kořene nosu,natržené ucho a v jeho bezprostřední blízkosti rána
na hlavě.Na krku a hrudi škrábance.Dle očitých svědků byl byt
po
odvezení mrtvého zapečetěn ale přesto se v něm dlouho do noci sví
tilo a byl prohledáván,jak o tom svědčilo viditelné otvírání skří
ní a pohyby stínů.Na Slovensku panuje přesvědčení,že fingovaná se
bevražda je nejpraktičtější likvidace nepohodlných kněží,nebot ti
obyčejně bydlejí o samotě.Je tu již několik podobných případů
v
posledních letech.Počítá se s tím,že katolíci,než by přiznali se
bevraždu kněze,raději budou mlčet.Řeholní kněz inž.Coufal několi
krát žádal své přátelé,kdyby se s ním něco podobného stalo, aby se
to publikovalo,aby viníci ztratili jistotu beztrestné anonymity.
Z PRAHY DOŠLA ZPRÁVA, že se v Československu ustavil Přípravný vý
bor nezávislých odborů.Jeho členové jsou z řad Charty 77 i mimo ni
a lze říci,že pocházejí ze všech sociálních vrstev obyvatelstva.
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ÚVAHY-DOKUMENTY

LENIN HLÁSAL : ROBOTNÍCI NEMAJÚ VLASŤ
BHŽNĚV PROPAGUJE LÁSKU K VLASTI - K " RODINĚ”
V New York Times Magazine z 1.februára uverejnil Harrison E. Sa
lisbury pozoruhodnú úvahu pod záhlavím:The Russia Reagan Faces.
Autor poukazuje na všestranné tažkostj.,v ktorých sa SSSR nachád
za a z ktorých bude pravdepodobne hladat východisko vojnovým
do
brodružstvom. Preto sa na vojnové dobrodružstvo pripravuje.
0 vojenskej militarizácii,ktorú Moskva previedla
v posledných
rokoch,sa napísalo už mnoho.Porovnávali sa vojenské sily Spojených
štátov a Sovietského zväzu a odborníci prišli k záveru, že Sovieti
vykonali na poli vojenských príprav viac ako by važadovala preven
tívna politika sebaobrany.A je z toho na Západe poplach,lebo Západ
sa cíti ohrozený.
Ale Salisbury píše,že vojenský potenciál netvorí to
najväčšie
nebezpečenstvo.Vraj ovel’a nebezpečnejšia je sovietská vojenská pro
paganda a výchova mladého pokolenia,ktoré sa pripravuje na najvyš
šiu morálnu povinnost človeka-brániť vlasť. "Rodina",starý
cársky
pojem pre vlast,stáva sa až posvätným slovem.
V satelitných krajinách propaguje sa proletársky
internaciona
lizmus. V Sovietskom zväze láska k"rodine"k vlasti.Občania satelit
ných krajín majú zabudnut na svoju národnú minulost a na povinnos
ti k vlastnému národu a k vlastnej krajine;sovietski občania
sú
šovinistický vychovávaní v ruskom vlastenectve.Proletársky inter
nacionalizmus stáva sa tak nielen základom Brežnevovej doktríny o
obmabenej socialistickej suverenite,ale aj zákonom pre
dôslednú
sovietizáciu satelitných národov.A národný šovinizmus bol vždy ne
bezpečenstvom pre svetový mier.
Prinášame tú čast Salisburyho úvahy,ktorá pojednáva o tejto šo
vinistickej sovietskej výchove: Sovietske ideologické prípravy na
riešenie vonkajších problémov vojenskými prostriedkami sú vo velmi
pokročilom stave.Je pravda,že Sovietsky zväz bol štátom v obležení
už od svojho založenia,ale pretože téma"kapitalistického obklúčenia1'bola vytrubovaná 60 rokov,stala sa-ako to bývá s každou propagandou-stálým opakováním opotrebovanou.Dnes jej venuje
pozornost
už len málo Rusov.Aby sa staré heslá nahradili inými, začala nová
intenzívna propaganda.Účelom tejto kampane,ktorú vedie priamo sovietský vojenský a bezpečnostný aparát,je připravit obyvatelstvo a
hlavne mládež,na patritizmus,ako najvyššiu morálnu povinnost a na
vojnu,ako najvyšší čin človeka.V tomto úsilí počut vzdialené ozve
ny Mussoliniho a Hitlerových volaní po"národnej velikosti."
V uplynulom desatročí sa vydalo množstvo"literatúry",popísanéj ,
vyrobenej,publikovanej a rozširovanej Ministerstvom obrany.
Pred
rokom 1970 sa vojenské nakladateístvo venovalo väčšinou len odbor
ným. štúdiám.Dnes sa hlavným zdrojom ruskej militaristickej . propa
gandy stali:patriotické memoáry dôstojníkov druhej svetovej vojny,
"skutočné dobrodružstvá"okolo ludí z G.R.U./hlavný úrad pre spra
vodajstvo/ ,alebo okolo vojakov na čínskej hranici a hlavné stovky
dlhých vojenských románov,spradených okolo heroických jeinotiek,
ktoré
boli v druhej svetovej vojne obkŕúčené za nacistickým
frontom.
Tieto málohodnotné diela a záplava lacnej poézie»filmov,fejtónov
a agitačných prednášok komunistickej strany sa točia okolovstarého
ruského pojmu"rodina"tj.vlast.Počul som rečníkov vyslovovat slovo
"rodina" s pocitom tlmenej bázne,ako čoby to slovo bolo posvätné.

- 7 Skoro by ste mohli cítiť vôňu kadidla./Slovo"rodina"a pojem patrio
tickej matičky vlasti Lenin nikdy neužíval.Za jeho času bolo
toto
slovo majetkom predfašistických" čiernych stoviek”,tj.antisemiticke j,
cudzincov nenávidiacej slovanskej organizácie.sponzorovanéj cárovou
tajnou políciou.Lenin veril,spolu s Karlom Marxom,že"robotníci ne
majú vlast"./
Tému"rodiny" ako jadro nového vojensko-patriotického kultu vyja
dril prostými slovami na nedávnom zhromaždení spisovatel Anatol Ivanov,vydávatel mládokojnunistíckého časopisu"Molodaja gvardija",tak
to: "Na jvyššou vlastnosťou človeka je jeho láska k vlasti,k
"rodi
ne" .Každý človek,ktorý opúšta svoju vlasť a ide na Západ“ -povedal
A.Ivanov-"je zradcom,je človekom,ktorý sa dopustil zrady tak odsú
deniahodné j, že mu ani jeho vlast,ani krajina jeho exilu nemôžu vě
řit."
Typ emigranta,ktorho mal^Ivanov na mysli,bol nedávno
definovaný
iným komunistickým mládežníckym orgánom -Komsomolskaja Pravda
- v
básni Stanislava Kunajeva,patriotického veršovníka,ktorý, mimochodom
řečené,mal koncom druhej svetovej vojny len 12 rokov.Každého,
kto
opustí vlast,nazval"sukiným synom".Na adresu emigrantov povedal:"At
jed zostane vo vašej krvi.Nech blúdite,ako večná tona."
Terčom tejto propagandy je nová sovietska generácia,mladí ľudia,
ktorí nemali vlastnú^skúsenost hrôzy druhej svetovej vojny, ale by
boli povolaní bojovat v tretej svetovej vojne.
Kulť'rodiny" má staré,hlboké korene.Všetko,čo je v ňom obsiahnuté
bolo živé v predvolučnom Rusku.A tak neprekvapuje,že starý antise
mitský falošný dokument,zvaný"Protokoly múdrych starcov Sionu",sa v
Sovietskom zväze znova rozširuje,pričom badat prinajmenšom polovič
nú oficiálnu podporu.Maliar Ilja Glazurov,ktorí verí,že tieto Pro
tokoly vysvetľujú všetky súčasné ruské neduhy/tj.že Židia,.. vrátane
bolševických,sú zodpovední za všetko,čo sa v Sovietskom zväze vyda
rilo zle/,sa stal kultovou osobnostou.Výstava jeho
ritualisticko-nacionalistických obrazov v Leningrade prekonala všetky rekordy
a,
čo je pozoruhodné„privábila na tisícky návštevníkov z radov robot
níkov,ktorí ináč málokedy chodia na umelecké výstavy.
Druhým vynárajúcim sa zjavom je stále rastúci militarizmus Sovi
etskeho zväzu.Nikto,kto cestuje v odľahlých končinách sovietsko
čínskeho pohraničia,ako to urobil v'posledných mesiacoch
pisatel
tohto článku-nemôže mat pochybností o úplnom zmilitarizovaní vzťa
hov medzi Čínou a Sovietskym zväzom.
Doklady o tom možno nájst na každom kroku.V pohraničnom
čínskom
meste Ili,naproti sovietskemu Kazachstanu,počerný,dengľavý a nervó
zny mohamedán menom Hasandžan,manažér Spojenej koželužně, vysvetľu
je, ako sa jeho fabrika chystá na očakávaný ruský útok.Mladí robotníci-muži i ženy-cvičia každý týždeň dve hodiny a-ako hovoril - sú
organizovaní do ôsmich čiat; oddiel guľbmetčíkov,automatčíkov,poloautomatčíkov a protilietadlových strelcov,ktorí by sa dali okamžite
zmobilizovat do boja proti invázii.
Hasadžan bol vyhýbavý,keä dostal otázku o možnosti sovietskeho
nukleárneno útoku./Hranica je menej ako 30 míľ vzdialená/.Povedal,
že to je vecou čínského hlavného velenia.On a jeho druhovia že by
vraj' bojovali proti Rusom na zemi.
Cesta od Ili k jazeru Saryan,čiastočne to soľnej,krištáľovéj vod
nej ploche nad priesmykami,vedúcimi do Kazachstanu,trvala tri hodi
ny. Ako sme šli po nej,predbehúvali sme konvoj za konvojom
náklad
ných áut zn.Toyota,plných výzbrojou Ľudovej oslobodzovacej
armády
/LOA/ a jej mladých vojaKov,oblečených do nových jasnozelených uni
foriem s karmínovými výložkami.
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Ne týchto horských cestách autonómnej oblasti Xindžiangu - čínskej
obrsnej hrádzi oproti sovietskemu spojencovi Mongolsku a východnému
Kazachstanu-sme znova a znova pozorovali vojenské postavena,vyhĺbené
do svahov horských hreneňov.Protilietadlové delostrelectvo bolo tam
rozostavené-podstavce za podstavcami-po celej provincii.V můrami ohradenom nádvorí textilnej továrne v strede Urumqui som zazrel via
cero priestorných foriem,zabalených do plachát-tankové a delostrele
cké zbrane.
Pozdĺž celej hranice,oproti púšti Gobi až po Xindziang, na
tomto
čínskom Divokom západe,počut každý deň na oboch stranách hranice žLove3tný štekot guľometov,burácanie výzvedných džetov,a vidiet strmhlav
sa rútiace helikoptéry.Oddiely ĹOA s elektronickými pátracími
apa
rátmi hliadkujú každý deň po pohraničných cestách a obrovské čínské
posádky sú rozložené husto na 100 až 200 míľ vnútri hranice. Na so
vietskej strane sú koncetrácie skoro také isté.
Neminie mesiac bez šarvátok a bojových stretnutí a nieto dňa
bez
propagandistických útokov a protiútokov.Rozhlasové súboje sú na den
nom programe medzi sovietskými vysielačkami v Almaate,Taškente a
v
Chabrovsku na jednej strane a čínskymi stanicami v Lanžau,Urumqi
a
Pekingu na strane druhej.
V Pekingu sa vojenské velenie nepostavilo do takej silnej pozície,
ako to urobili v Moskve.Neobjavila sa žiadna súrodná koalícia
čín
ských generálov a technologických maršálov.A niet ani propagandisti
ckej alebo ideologickej platformy pre takýto vývoj.
Ale bolo by chybou podceňovať úlohu čínskej vojenskej zložky v do
hľadnej budúcnosti.Túto úlohu bude ona hrat v politickom manévrovaní
ktoré bude neodvratne spojené s odchodom Deng Xiaopinga, faktického
čínskeho vodcu,z javiska a s prevzatím moci jeho nástupcami. A hoci
možnost čínsko-sovietskeho konfliktu je velká,nemôže sa považovat za
isté,že medzi čínskými vojenskými veliteľmi alebo aj politickými osobnostami nebude zložka,ktorá by mohla vidieť dočasnú výhodu v čínsko-sovietskom zblížení.Neslobodno zabúdat na to,že nebolo
smrteľ
ne jších nepriateľov v r.1939,ako boli Hitler a Stalin. A predsa len
nacisticko-sovietsky pakt o neútočení uviedol do pohybu druhú sveto
vú vojnu.
Ostré řečnické^slová prezidenta Reagana a zahraničného
ministra
Haiga môžu zvýšit prestíž novej vlády»rozhodnutéj jednať o
soviet
skom probléme z pozície sily.Ale títo dvaja,spolu s ministrom obrany
Casparom W.Winbergerom a hlavou C.I.A.Williamom J.Casym,prídu onedly
ho na to,že najdôležitejšími problémami,s ktorými sa musia vyporiadat,
nie sú"úderová váha"sovietskych nukleárnych zbraní,počet ich raketo
vých odpaľovačov,alebo ňalšia výroba vojenských zbraní.
Hlavným problémom,ktorému Spojené štáty čelia,sú politické otrasy
sovietskych pohlavárov,bojujúcich o východisko z bariny, do ktorej
ich zaviedli pomýlené marxistické poučky a ich vlastná strnulá^byrokracia.Treba vyčkat,či nová Reaganova vláda je schopná vytvořit di
plomatickú a vojenskú stratégiu,čo by bola vstave vyporiadat sa
s
vnútornými a vonkajšími napätiami Sovietskeho zväzu prv,než zastara
lý ruský aparát praskne-možno že s katastrofálnymi následkami doma i
za hranicami Sovietskeho zväzu.
Kam to všechno vedie?Do tých čias,kým Sovietsky zväz nenájde
vý
chodisko z bariny,v ktorej sa zmieta,bude-zdá sa-šovinistická vojen
ská tendencia určite len vzrastať.Ked sa bude vyberat nástupca^
po
starnúcom a chorľavom Brežnevovi,budú tieto okolnosti iste hrat ro
lu.
Komunistické hnutie už od svojho založenia Karlom Marxom v r.1847
vždy prejavovalo strach z toho,čo nazýva"Bonapartizmom" tj.strach z
vojenského diktátora.Trockého vojenská povést bola Stalinovi podne
tom k zákroku proti nemujbol to ten istý Stalin,čo osnoval smrt áLávneho veliteľa Červenej armády v občianskej vojne Michajla V. Frunze-
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ho. V tridsiatich rokoch vyhodil tisícky iných dôstojníkov z veli
telských miest v Červenej armáde.»mnohých z nich dal popravit»vrá
tane ich hlavného veliteľa maršála Michajla Tuchačevského. Koncom
druhej svetovej vojny Stalin poslal do vyhnanstva v Odese maršála
Georgia K.Žukova»veľkého hrdinu druhej svetovej vojny.
No,množia sa príznaky,že sa chystá zmena v tradičnej sovietskej
mocenskej základni.Vojensko-technologickou revolúciou
vytvorená
bola nová vojenská elita; technici, primladí na to,aby boli mohli
hrat významnú úlohu v druhej svetovej vojne,velitelia supersónických bombardovacích lietadel a dozorcovia nad raketami,lejzerami a
nukleárnymi zbraniami.Títo ľudia veria,že ich technológia môže vyriešit hocijaký problém,okrem hádam problému zbraní Spojených štá
tov. Pohŕdajú"žltými opicami", ako volajú Číňanov.Veria, v "chirur
gický" nukleárny úder proti Pekingu.
Títo ľudia sú väčšinou neznámi v cudziné, ba aj vo vlastnej kra
jine. A predsa sú to mužovia,ktorí budú hrať rozhodnú úlohu, ak sa
vytvorí koalícia vojenských technokratov a ultrapatriotov.
/Naše Snahy 17-2/
ooooo
I. Cuhra
NEVIDELI JSME TO UŽ?
Situaci současného Československa zdařile karikuje politický
tragikabaret o Václavu Havlovi a jeho přátelích»který k dvacátému
výročí Amnesty Internationál nastudovala místní skupina v severodánském Hjdringu právě v době,kdy přicházely stále nové zprávy
o
vlně zatýkání v kruzích kolem Charty 77 a VONS.
U vchodu do sálu,jenž se při této příležitosti změnil v divadlo
Na zábradlí vítají publikum zamračení muži v šedozelených baloňácích,zabavují vstupenky»vykazují hrubými posunky diváky na místa a
sami pak na strategických místech sálu vytvářejí ponurý dekor ry
chlému sledu scének z nejnovější čsl.historie.
Na začátku všeho je Pražské jaro v rozzářených úsměvech
veselé
písně o rozkvetlých bílých šeřících,jež však zanedlouho na to zkla
mané ruce zlámou a pomačkají za zvuku okovaných bot a
sovětských
tanků.
Pak zkouší Havel s herci Zahradní slavnost.Současnost znormali
zovaného čsl.divadla výborně vyjadřují nesmyslné fráze
odborníka
zahajovací služby Plzáka,jenž spolu se svými dvěma zmechanizovaný
mi pomocníky předvádí nezapomenutelný balet přísunů,přískokůa pod
lézání všeho druhu.Havel je zatčen přímo na zkoušce a píše Dr. Hu
sákovi dopis,podmalovaný známým protest-songem "M.le Président".
'Milý doktore Husáku,V aše přání získat podporu lidu a stabilizo
vat situaci se zřejmě vyplnilo.Lidé chodí do práce,množí se, kupu
jí auta,byty a domy.Životní úroveň roste.Vše se schvaluje,
není
známek nespokojenosti s vládní politikou.Obraz této totální stabi
lizace statistik a oficielních zpráv je však nahlodáván
rostoucí
vnitřní krisí naší společnosti... Korupce je běžným zjevem a
do
konce základním kamenem režimu... Lež,zrada a podvod jsou ctnostmi
dneška.Pravdomluvnost a počestnost stíhá podezření,pohrdání
a
trest."
V Dánsku je od Havla známa především "Audience",jež i v krátkém
výřezu konfrontace žoviálně omezeného sládka se zkrotlým a
skepticky^nevěřícím intelektuálem Vaňkem dobře vykresluje jedno z pracovišt.
V interview pro zahraniční tisk pak Havel vysvětluje,že se s apely ohledně pronásledování Charty a VONS musí obracet na
zahra
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niční státníky a světovou veřejnost,protože čs.úřady již po léta
zásadně odmítají jakoukoli diskusi.Lituje ubohosti čs.divadla,stě
žuje si,že ho na každém kroku sledují a hlídají tajní,jež fotogra
fují a obtěžují všechny,kdo ho zdraví nebo oslovují na ulici. Nej
hůře postiženy jsou rodiny pronásledovaných... Následuje
demon
strace všudypřítomné ostražitosti pánů v tmavých baloňácích.
Otřesná je scénka,kdy žena jednoho ze zatčených,její přítelkyně
a malá dcerka Monika hovoří o tom,jak je těžké navštěvovat tatínka
a jak rády by ho měly doma.Podobně jak tomu bylo ve skutečnosti
pak do domu vniká plyn^blikají modrá světla policejních aut a pro
nikavě vřeští jejich sirény.
Představení vrcholí vynesením rozsudku nad ©.Bednářovou, V. Ben
dou ,J.Dienstbierem,D.Němcovou,P.Uhlem a V.Havlem.Novinářka,jež by
la vykázána ze soudní síně,se marně snaží získat sluch veřejnosti
pro osud zatčených.Dostává jen vyhýbavé a záporné odpovědi a skon
čí u ulízaného pána,jenž se elegantně distancuje od jakéhokoli vy
jádření o čemkoli s poukazem na to,že je dlouhodobým členem strany
a že se zásadně vyhýbá politice.
Nakonec zbývá už jen píseň Pražského jara-zase
o
rozkvetlých
stromech a hrajících si dětech.’’Vezměte si naše bílé .květy"-zpíva
jí herci a napřahují do publika prázdné ruce.
"Nejhorší je,že se ta písnička dá zrovna tak dobře použít jak na
konci,tak na začátku",řekl mi po představení jeden z herců."Ze má
me ale potom všem zpívat o slunci,radostné budoucnosti a neexistu
jících květech,působí na nás hrozně."
Havlovský kabaret v severodánském provedení působí silným
doj
mem. Všem,kdo jej shlédli,umožňuje jinak nedosažitelné:
pochopit
nepochopitelnost znormalizovaného východoevropského socializmu,jež
sice neprolévá krev,zato ale systematicky ničí člověka a všechny
jeho dobré vlastnosti.
V programu je kromě výstřižků o pronásledování manželky a bratra
Václava Havla a mnoha jiných vložen také korespondenční lístek
s
Havlovou fotografií,adresovaný jeho excelenci dr.G.Husákovi
na
Pražském hradě.
"Dovolte mi vyjádřit hluboké zneklidnění nad tím,že spisovatel
V.Havel je stále ještě ve vězení a že jeho zdravotní stav se zhor
šuje............
Jsem přesvědčen,že Havel je vězněn jen proto,že použil práva se
svobodně vyjadřovat.Proto si dovoluji co nejzdvořileji Vás požádat
o jeho okamžité a bezpodmínečné propuštění.".... jméno ....adresa.
Doufejme,že všechny tyto lístky neskončí v odpadových koších ně
kterého z čs.kontrolních úřadů.
o
o
o
o
o
Dr.Adolf Klimek
Dr.ALOIS ROZEHNAL PŽTA SEDMDESÁTNÍKEM.
Dr.Alois Rozehnal se dožívá 28.května 1981 sedmdesáti pěti
let
svého bohatého a plodného života.Sám k tomu poznamenává:"75 let je
už stáří,k němuž se připojují všelijaké neduhy,které nutí člověka
spíše ke zpytován?" svědomí . Nebylo vše nejlepší co jsem dělal,ale
vždycky jsemvse snažil být aspoň nějak prospěšný.Když to nešlo ji
nak, tak aspoň konstruktivní kritikou".
V téže době uveřejnil Dr.Rozehnal v revue"Nové Obzory" pod nadpisem"Nový hospodářský model" kritiku pokusu o záchranu
sociali
stického hospodářství zavedením kapitalistického tržního mechanis
mu podle návrhu prof.Oty Sika a věcně a výstižně psaný článek"Najde se nástupce?"-totiž nástupce po zemřelém prof.Václavu Chytilo
vi,posledním z velkých našich národohospodářů,který byl až do úno
ra 1948 národohospodářským odborníkem ústředního vedení ČSL.
Tím
tedy,na rozdíl od své skepse citované výše,Dr.Rozehnal slibuje zů-
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stat i nadále po své pětasedmdesátce aktivním spolutvůrcem nově se
vytvářejícího světa v latentním střetu 20.století.
Dr.Rozehnal sloužil neúnavně našemu exilu,seznamuje jej podrobně
se všemi problémy nynější doby,především se všemi těmi, které
se
dotýkají at přímo nebo nepřímo naší čs.vlasti.Neomezoval se
však
toliko na naše čs.věci a jeho pozornosti,podrobnému studování,neu
šel ani žádný z problémů světových. Rozehnalovy znalosti a schop
nosti mají svůj základ především v jeho mimořádném intelektu,téměř
neuvěřitelné paměti a v jeho úžasné pracovitosti a píli. Na tento
prací a působením bohatý život se ovšem náš Rozehnal pečlivě a vše
stranně připravoval.Po skončení gymnasiálních studií, které absol
voval s vyznamenáním,věnoval se nejdříve studiu klasických jazyků
a kultur na filosofické fakultě Karlovy university a stal se
pak
profesorem klasických jazyků na arcibiskupském klasickém gymnásiu
v Bubenči,vedeném Jezuity.Kdo něco ví o vysokých
vědeckých a ovšem také mravních požadavcích Jezuitů,může spolehlivě už z tohoto
faktu usuzovat na mimořádnou kvalifikaci Rozehnalovu. Svá studia
jazyková si později doplnil studiem románských jazyků na francouz
ské universitě v Dijonu.Ještě jako profesor arcibiskupského gymna
sia začal pak studovat práva.To znamenalo také studium státovědy a
ústavního práva,národního hospodářství,finanční vědy-vesměs oborů,
které jsou v dnešní organisaci studií rozděleny na samostatné věd
ní obory.Ani po nabytí doktorátu věd právních a státních Rozehnal
neustáL v dalším prohlubování svých vědomostí,zejména práva ústav
ního.Stal se advokátem,přešel do aktivní politiky a v letech 19451948 byl jedním z nejvýznačnějších členů ústavně právního
výboru
Národního shromáždění.
Spolupracoval v této funkci velmi úzce s profesorem
ústavního
práva na brněnské univerzitě Weyrem,který ho přiměl,aby se habili
toval na této univerzitě pro specielní úsek ústavně právní:"Ústav
ní záruky a zkoumání pravomocí legislativy,administraee a soudních
orgánů".Dr.Rozehnal vypracoval habilitační spis s uvedenou temati
kou,který byl univerzitou na návrh prof.Weyera přijat. K dokončení
procesu habilitace však již nemohlo dojít,protože komunisté se me
zitím zmocnili v únoru 1948 vlády a Rozehnal musel odejít za hra
nice .Podařilo se mu to v poslední chvíli téměř zázrakem, když
ho
přišla tajná policie zatknout v parlamentní budově.Rozehnal tím unikl patrně smrti,nebot nebylo muže v parlamentě,kterého by
byli
komunisté vedle poslance Dr.Ing.Sochorce více nenáviděli. Sochorce
ubili ve vězení k smrti.Rozehnala sotva čekal jiný osud.
Dr.Rozehnal věnuje v exilu všechny své síly a schopnosti přede
vším důkladnému vědeckému zkoumání jak komunismus,nejen svou ide
ologií ale i prakticky, ve všech směrech svého působení je ničite
lem,rakovinou,rozkládající všechny nosné,konstruktivní pilíře spo
řádané lidské společnosti,budované na křestanských zásadách lásky,
pravdy,práva,spravedlnosti»mravnosti.Výsledky svých studií uveřej
ňuje všude,kde je jen trochu porozumění pro objektivní rozbor ko
munismu a pro^boj proti němu.Kromě tohoto základního úkolu si Ro
zehnal zároveň pilně všímá všech významných osobností a dějů v hi
storii i vysoučasném životě,aby na nich ukazoval příklady a
pro
blémy křestanské společnosti o jejíž vybudování usilujeme.Nádavkem
pak uveřejňuje pravidelnou rubriku"Právní poradny",ve které přiná
ší praktické rozbory a rady jak hledět na různá lákadla
komunis
tické propagandy a jaký k nim zaujímat postoj.
Pokusil jsem sevjednou v minulosti ve vzpomínkovém článkuoRozehnalovi uvést aspoň některé z jeho stěžejních prací.Bylo mě však odepřeno seznam uveřejnit s odůvodněním,že přespříliš prodlužuje už
vlastní vzpomínkový článek a že bude rozumš-jší zpracovat a uveřej
nit jednou úplnou bibliografii Rozehnalovy publikační činnosti.
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Omezuji se dnes proto jen na stručný náznak Rozehnalovy osobnosti
a práce.
Každý,kdo Dr.Rozehnala osobně poznal v jeho soukromí ví,že jde o
člověka nejvýš prostého,úprimného,nejvýš srdečného se smyslem pro
humor a pro dobrou chvíli při přátelském posezení.Má dobré srdce a
vždy pomáhal kde jen toho viděl potřebu,nejen radou,ale bez váhání
i hmotně.Žil se svou ušlechtilou chotí vždy zcela skromě a nanej
výš příkladně.Křestanskou víru,řád , lásku a mravnost nejenom hlá
sal,ale také sám se podle toho řídil.
Jménem svým a celé věrné obce lidovců i jménem všech jeho a svých
přátel a známých přeji Dr.Aloisi Rozehnalovi
a jeho ušlechtilé
choti do mnoha ještě dalších let to nejlepší ze všeho dobrého,pře
devším ovšem trvalé zlepšení a upevnění zdraví,hojně smavých dnů a
plnost Božího požehnání.
ooooo

ČÍM VĚTŠÍ ZLCDĚJ, TÍM VĚTŠÍ OBDIV
To platí v tomto případě o Evropanovi,ale stalo se to v latinské
Americe.Ronald Biggs,organisátor vyloupení peněžního vlaku Londýn■Slasgow a vůdce 15ti členné tlupy,která to provedla,byl v
Anglii
odsouzen na 30 let žaláře ale podařilo se mu po dvou letech uprch
nout .Byl odhalen v Brazílii,ale tento stát ho nevydal pro
jeho
brazilského syna.Nedávno pak byl z Brazílie unesen či vylákán
do
Barbados/zlé jazyky říkájí,že v tom měla ruce anglická policieZTam
byl zatčen a vláda ^arbadosu nařídila jeho vydání Anglii.
A teš
Biggs ukázal,že se už naučil jihoamerické zvyky.Z ukradených peněz
resp.ze svého lvího podílu/anglická policie ještě nic nenašla
a
tedy ani nezabavila/ si pořídil šikovného advokáta,který docílil ,
že barbadoský nejvyšší soud ho pustil na volnou nohu.Důvod byl, že
smlouva o vydání nebyla barbadoským parlamentem ještě ratifiková
na., Byl to vládní omyl,chyba provozu, "Betriebsunfall", že smlouva
nebyla parlamentu předložena.Soud nemohl jinak.Hned po
rozsudku
šéf brasilského vyslanectví sám ve vlastním autu zloděje Biggse si
odvezl.Pak si najal charter letadlo-Biggs-ten si to mohl dovolitikteré ho dopravilo zpět do Brasilie.Šéf vyslanectví ho doprovázel
na letiště a v Brasilii ho jásavě uvítal velký dav. Prostě on něco
dokázal,dle jihoama?ického zvyku,čili "sláva mu,on je pašák". I do
Švýcarska byla dodána televizně ona oslava.- V jihoamerickém státě,
který nechci jmenovat,byl ve vyšetřovací vazbě ředitel pošt, který
kupoval domy k zařízení filiálek a náhodou byla vždy
majitelkou
jeho manželka/ona prostě vybraný dům koupila a pak státu s velkým
ziskem prodala/.Výtěžek pro ty dva podařené manžele byl jen
asi
1 1/2 milionu švýc.franků. Ve stejné vyšetřovací vazbě byl
ale
také člověk,který jeden evropský stát ošidil na daních asi tak
o
25 milionů švýc.franků/proto ujel do Jižní Ameriky,odkud se
pro
daňové podfuky nevydává/.A ten bývalý ředitel pošt si vyžádal roz
mluvu s ním a hluboce se mu uklonil a vyslovil svůj obdiv. On sám,
bývalý ředitel pošt to tak daleko nedotáhl,proto tolik reverencí .
Onen bývalý ředitel pošt samozřejmě nic státu nevrátil.Šíkal
mi
"Vy advokáti jste břídilové,já budu sedět nejvýše tři roky a kdo z
vás vydělá poctivou prací ročně půl milionu franků?" A měl pravdu.
Za tři roky byl propuštěn a se svojí manželkou užíval v pohodlí to
co státu ukradl.To už patří k jihoamerické justici. Zavřen tam byl
s ním notář,který jeho manželce dělal antidatované kupní
smlouvy
domů,které pak poštovní správa draze kupovala.Ale"vůbec se neznali"-totiž trest je vždy tím větší,čím více osob je v té které věci
angažováno.
P.Strobach

- 13 -

S.Kříž
AMAZONSKÝ PRALES: SOS
Na pěti miliónech čtverečních kilometrů, to je na dvou pětinách
rozlohy celé Jižní Ameriky či na ploše téměř devětkrát větší
než
Francie,prostírá se nejrozsáhlejší tropický prales světa-Amazonie.
Vzhledem k ekologické úloze,kterou tento oceán hýřivé zeleně v po
vodí největší řeky světa a jejích 1100 příroků hraje,nazýváme ama
zonský prales plným právem"plícemi světa".Roste v něm na 1700 dru
hů stromů a žije asi 1500 živočišných variant.Je také domovem asi
100.000 Indiánů,z nichž mnozí žijí dodnes na úrovni sběračů divo
kých plodin a lovců.Není to tak dlouho,dřevorubecká sekyra a oheň
se zakously do amazonského pralesa,otevřely přístupové cesty,zjas
nily temné nitro pralesní vegetace prostornými mýtinami, ale takéa musíme to tak říci-zdevastovaly rozsáhlá území. Heslo "Conquista
la selva" čilľ’dobyjme prales" se razilo zejména na počátku šede
sátých let.Až do té doby několik malých městeček a osamělých farem
tvořilo jen malé ostrůvky"bílé civilizace",ztracené v moři zeleně,
která v Amazonii bují již asi 100 milionů letjpro srovnání dodej
me , že evropské a severoamerické lesy jsou staré jen asi 11.000 ro
ků.V polovině šedesátých let,jen co byly dostavěny první
úseky
proslulé"transamazonské dálnice",nahrnulo se do panenských končin
na 50.000 kolonistů,za deset let nato jich už bylo kolem 400.000.
Destrukce amazonského pralesa ve velkém začala. Sekyrou , pilami,
ohněm běloši útočili na bujnou vegetaci, aby získali na
pralesu
prostory pro zemědělství,chov dobytka?důlní těžbu a stavbu dalších
komunikací. Podél"transamazonské dálnice" jak houby po dešti vyrů
staly vesnice a městečka,do nichž se hrnuli zejména bezzemci
z
brazilského severovýchodu,vyvlastnění drobní rolníci a nezaměstna
ný městský proletariát z pobřežních aglomerací.Naslibovali jim to
ho dost;že prý každá rodina obdrží 100 hektarů půdy,domek a zálohu
na první úrodu.Počáteční nadšení však brzy vyprchalo a
ustoupilo
trpkému zklamání.Nebylo to tím,že by brazisilská vláda sliby nepl
nila,naopak, všemi prostředky usilovala o to,aby kolonizace
území
přilehlých k"transamazonské dálnici" úspěšně pokračovala. Ale na
kolonisty doléhaly tvrdé životní podmínky"Zeleného pekla", vlhké a
pařlivé podnebí,tropické parazitární nemoci,nepřátelství Indiánů,
nedostatečné zásobování,tíha zadluženosti.A především- ukázalo se,
že půda urvaná pralesu není zdaleka tak úrodná,jak se předpokláda
lo.Povrchový humus tu totiž tvoří jen poměrně tenkou vrstvu,kterou
deště splaví do řek;půdě chybějí určité živiny»nezbytné
k růstu
zemědělských plodin.A tak hodně někdejších průkopníků dnes taktak
vegetuje,aby uživili své rodiny,jiní se po ztrátě iluzí vrátili do
měst a rozšířili řady proletariátu.Velký sen brazilské vlády -pro
měnit Amazonii v úrodné plochy,schopné živit stále rostoucí počet
obyvatel-se nesplnil a heslo "Půda bez lidí lidem bez půdy"zůstalo
prázdnou literou.Bohužel,asi 150.000 až 200.000 čtv.kilometrů pra
lesa je nenapravitelně zničeno a každým rokem
přibývá při
bližně milion hektarů dalších vykácených a vypálených ploch.V hra
niční oblasti mezi Ecuadorem a Peru se už prostírá jen nehostinná
poušt.Fotografie,pořízené americkou drůžicí"Landsat"ukázaly,že odlesňování pralesa postihlo už celou desetinu veškerého území ama
zonské pánve.Četné indiánské kmeny»neschopné přizpůsobit se rychle
měnícím životním podmínkám,vyhynuly či právě vymírají, jiné jsou
zatlačovány stále hlouběji do nitra pralesů.Ekologická
rovnováha
je narušena a varovné hlasy se množíjpůjdeli to takhle dál,říkají
odborníci,poslední zbytky amazonského pralesa zmizí v r.2013. Sta
tistiky jsou neúprosné.
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A přece devastační činnost lidí pokračuje.45 milionů krychlových
metrů kvalitního dřeva na 280 miliónech hektarech v ceně
dobrých
90 miliard dolarů-a to je více než dvojnásobek zahraničních dluhů
Brazilie-jsou pro vládu i pro domácí a zahraniční podnikatele moc
ným lákadlem.Průmyslový koncern"Jari",v němž má hlavní slovo ame
rický podnikatel Daniel Ludwig,těží dřevo i nerostné bohatství na
přibližně 3,600.000 hektarech.V jiných oblastech investují do těž
by velké světové firmy jako Volkswagen,Bayer,švýcarská Nestle, ja
ponská Mitsubishi,podniky americké,italské a další.
Než ukončíme amazonskou úvahu,ještě slovíčko o katastrofálních
následcích,které by mělo zničení pralesa na světové podnebí. Kdyby
totiž zelený pokryv Amazonie zmizel,úbytek kyslíku a zvýšené množ
ství kysličníku uhličitého v ovzduší by vyvolaly stoupnutí teploty
na celé Zeměkouli o nejméně 4°Celsia.To by vedlo nejen k tání And
ských ledovců,ale i k pozvolnému rozpouštění ledové bariery Arkti
dy a Antarktidy.Hladina moří a oceánů by se zvedla a voda by
za
plavila pobřežní nížiny všech světadílů.A není snad třeba domýšlet
k jaké pohromě pro lidstvo a vůbec pro všechen biologický život by
došlo,kdyby"plíce světa",amazonský prales,přestaly dýchat.
+
+
+
+
+
ZAMOŘENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝKALY MĚST
Velké světové aglomerace vyvrhují obrovská množství průmyslových
zplodin,z nichž mnohé jsou toxické a někdy i slabě
radioaktivní,
spousty jedovatých látek do ovzduší a odpadových vod. Vezměme jako
příklad středně průmyslové město Filadelfii ve Spojených státech s
jeho dvěma miliony obyvatel.Podle výpočtu odborníků z UNESCO,město
vyvrhuje každým rokem vedle chemických odpadů ještě 1,500.000 tun
různých nečistot.K tomu připojme zplodiny asfaltování asi 30 až 40
kilometrů vozovek ročně,opotřebování přibližně 4 mil.párů bot a 2
mil.pneumatik,erozi 650.000 městských budov.Jiný příklad: z ulic
Stockholmu se každou zimu odklidí nějakých 850.000 krychl.
metrů
starého sněhu.Tento sníh obsahuje asi 30.000 kg olova,6.000kg naf
tových zplodin a 130.000 kg soli.
Většinu městských odpadů spláchnou buď deště anebo odvedou kaná
ly a stoky.Zamořené ovzduší a průmyslový odpad ve vodě si vynutily
důmyslný a komplexní systém čištění,at jde už o filtrační stanice,
slévání,sterilizaci sloučeninami chloru,ozonizací použitých vod...
a jak se odborně říká těm všem mechanickým a chemickým procedurám.
Pročištěná voda se pak vypouští do řek nebo se znovu zapojuje
do
konzumního cyklu,většinou pro průmyslové potřeby.
Díky filtračním stanicím,západoneměcká řeka Ruhr,která
protéká
jednou z nejprůmyslovějších oblastí světa,je dnes poměrně
velmi
čistá,takže se v ní dá koupat.Zdravotní stav Temže se rovněž
vy
lepšil; v r,1974-poprvé po 141 letech-chytili 80 km od ústí lososa.
Věnovali ho tehdy symbolicky britské královně,ale s doporučením,
aby ho pro jistotu nejedla.Zdraví Rýna je křehké a kolísá.
Ještě
donedávna alsaské doly na potaš vypouštěly do řeky ročně 6 milionů
tun chemických odpadů.Špatně to stále vypadá s římskou Tiberou,Sá
vou v Bělehradu,Seinou v Paříži a jinými toky.Také indická
Ganga
trpí akutním znečištěním,a to od posvátného města Benares po
své
ústí;jednak sem tekou kanály a odpadní vody nedalekého průmyslové
ho komplexu,jednak zbytky mrtvol,rituálně upálených na břehu svaté
řeky.
Pokud jde o těžce nemocná mě sta,nejhůře jsou na tom
v Evropě
Atény,přístav Pireus,Řím,Benátky a Madrid;údaje z východní Evropy
chybí,ale Praha a Ostrava na tom rovněž moc valně nejsou. V Asii
přichází v úvahu jihokorejský Soul,Tokio,Teherán;v Americe Rio de
Janeiro,Mexico City a přirozeně průmyslová centra ve
Spojených
státech.
«

Dr.Ing.M.Červíkové
ELEKTRICKÝ PROUD "S NEBE"
Tak by poeticky"laděný"jedinec mohl nazvat elektr.proud,vyráběný
první sluneční elektrárnou na světě,která byla v dubnu t.r.dána do
/pokusného/provozu na Sicilii poblíž města Adrano na úpatí sopky
Etna.Býla zkonstruována Italy ve spolupráci se západoněmeckými
a
francouzskými odborníky a dostala vznosné jméno EURELIOS/složenina
slov Európa a Helios-pozn.autorky/.
Celkový pořizovací náklad této sluneční elektrárny neni
právě
nejmenší.25 mil.DM.Podílejí se na něm napůl Evropské
hospodářské
společenství,napůl italské,francouzské a západoněmecké ministerst
vo pro výzkum a technologii.
Na první pohled vypadá shora uvedená sluneč.elektrárna jako ně
jaká surrealistická farma plochých velikých zrcadel, rozkládající
se na ploše 6tisíc čtverečných metrů.Na polovině této plochy stojí
110 plochých zrcadel vyrobených mnichovskou firmou Messerschmitt-Bolkow-BJ ohm/MRR/.Vedle zkoušejí Francouzi svůj systém 74
mírně
parabolických zrcadel. Tato/celkem/ 184 zrcadla reflektují sluneč
ní záření a koncentrují je na vrchol 54 m vysoké věže.
Působením
takto vysoce koncentrovaných slunečních papgsků se v systému
po
trubí mění voda na vodní páru o teplotě 510 .Tato pára pohání tur
binu malé tepelné elektrárny obvyklé konstrukce.
V každém zrcadle"německé části" je zabudován computer, který bě
hem jediné vteřiny lOx propočítává úhel dopadu slunečních paprsků
a intenzitu
slunečního záření.Francouzi řídí"svá"zrcadla jedním
centrálním computerem.Systém elektromotorů koriguje pak každých 10
vteřin/na základě computer propočtů/ zrcadlové plochy do optimální
polohy vůči slunci.Při snížení intenzity přímého sluneč.záření
v
důsledku dočasné oblačnosti je přídatný tepelný kondenzátor scho
pen udržet teplotu vodní páry po dobu půl hodiny na potřebné pro
vozní výši.
V zimních měsících se kapacita sluneční elektrárny úměrně sníží.
Že výroba elektr.energie ve slunečních elektrárnách není za
šera
či v noci možná,není snad nutné čtenářům "Zpráv" připomínat.
Náklady na výrobu 1 kilowat-hodiny v Adranské sluneční elektrár
ně jsou horentní-takřka 20x vyšší než výrobní náklady v elektrárně
atomové/srovnávací propočty s atomovou elektrárnou Biblis-NSR/. Je
však třeba uvážit,že shora uvedená sluneč.elektrárna pracuje dosud
jen v poloprovozních zkušebních podmínkách.Vždyt její výkon , 1000
kilowatů,stačí dosud jenom /např./k rozehřátí 2tisíc elektr.žehli
ček nebo k zásobování pouze 300 domácností elektrickým proudem.
S hlediska provozní kapacity se tedy Adranská sluneč.elektr. vy
jímá vedle/běžné/atomové elektrárny jako jízdní kolo vedle závod
ního Ferrari.Pokud by některý čtenář"Zpráv" na tomto místě podlehl
pokušení"kvantitativního pohrdání" slunečními elektrárnami, necht
laskavě uváží,že výroba el.proudu v atomových elektrárnách
byla
též velice nákladnou záležitostí,dokud tyto byly ve stadiu ověřo
vacích pokusů.Nad to jsou zásoby atomového paliva na Zemi omezené;
sluneční záření naopak dostáváme z vesmíru v nadbytku a zdarma. A
sluneční elektrárny pracují bez atomového/či jinak škodlivého / od
padu.
Mají tedy sluneční elektrárny budoucnost? S hlediska shora uve
deného gratis-příkonu sluneční energie a provozu bez
jakýchkoliv
škodlivých odpadních zplodin jistě.Ostatně,Adranská slneční elekt
rárna není s hlediska konstrukce jedinou na světě.Španělé stavějí
svou sluneč.elektr.u Almerie»Francouzi v Targasonne ve vých. Pyrenejích,Japonci ve městě Nio na ostrově Šikoku,Američané v US-státě
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Arizona.Uvedené slun.elektr.mají být dány do provozu v nejbližších
měsících.Elektroinženýr H.Stieglbauer z mnichovnské firmy MBB
má
za to,že sluneční elektr."a la Adrano" nemají valné vyhlídky
na
prosazení se v široké praxi nebol jejich vysoké provozní náklady
se pravděpodobně nepodaří podstatně snížit.další závadou je,že in
tenzita slunečního záření např.ve střední či západní Evropě nedo
sahuje ani zdaleka sicilských parametrů.
Shora uvedený odborník se domnívá,že se v budoucnu bude získávat
elektr.proud elektrolytickou dissociací vody.Tento chemicko - fyzi
kální pochod se/samozřejmě/ neobejde bez příkonu el.energie.A tato
el.energie by se mohla získávat ve slunečních elektrárnách, situo
vaných v takových oblastech intenzivního slunečního záření, jakými
jsou vedle Sicílie např.Korsika,Sahara,Kalifornie a j. Dissociací
vody uvolněný vysoce energetický vodík by mohl být systémem speci
álních potrubí a tanků rozváděn po krajině či exportován.A jak je
snad čtenářům"Zpráv" známo,odpadním produktem při spalování vodíku
je pouze/čistá/voda.
+
+
+
+
DR03NIČKY Z NĚMECKÉHO TISKU
Počtu jedné miliardy dosáhlo lidstvo přibližně v r.1820,to znamená
během své statisícileté historie.Druhé miliardy bylo dosaženo již
za 110 let,třetí za 30 let,čtvrté za 15 let.Páté miliardy bude asi
dosaženo podle všech očekávání demografů za 10-12 let, pravděpo
dobně v r.1986. Světová výroba potravin za přírůstkem obyvatelstva
zaostává,což se zvlášt tíživě projevuje v rozvojových zemích.
Vzhledem k nedostatku potravin se víc než polovina obyvatelstva
naší planety plnohodnotně nestravuje.Z toho asi půl miliardy lidí
/z nich asi 40% jsou děti/ hladoví a jejich počet se každým
dnem
zvyšuje.
Divadlo-jediné na světě.které účinkuje v esperantu-je v Bulhar aku.
Soubor nejednou vystupoval i v zahraničí.V r.1978 vystoupil
pl£ed
delegáty a hosty 61.světového kongresu esperantistů,který se konal
v Athénách.Herci předvedli hru"Škola žen" od Moliéra.

Vědci tvrdí,že z jídla požitého v hlučném prostředí máme jen velmi
malý požitek.Byl proveden zajímavý pokus.Skupina dívek byla podro
bena účinku zvuku různé intenzity/během jídla/ a bylo pozorováno,
jak se mění vnímání jejich chuti.Bylo zjištěno,že při zvuku o in
tenzitě 55-60 decibelů se počet činných chutových receptorů, a tu
díž i stupeň vnímání chuti snižuje o třetinu.A 60 decibelů
není
tak mnoho.Naně si téměř zvykli obyvatelé domů , jejichž okna
vedou
do hlučných ulic.V restauracích nám někdy hluk reproduktorů způso
buje bolest v uších;znamená to,že jsme vystaveni zvukové intenzitě
cca 100 decibelů. K trávení potravy jsou normální chutové
pocity
naprosto nutné.d.ejich porušování se projeví na stavu celého nervo
vého systému.
V Rotterdamu uspořádali nedávno první čajovou výstavu na světě.By
ly zde vystaveny nejen nejrůznější druhy čajů,čajových obalů a sa
movarů.Návštěvníci byli seznámeni i se způsoby vaření a
podávání
čaje.V Evropě začali poprvé pít čaj Holanňané.Jeho zásilky
došly
do Rotterdamu z hol.kolonií již v r.1610.Dnes jsou ve spotřebě ča
je na prvním místě Angličané,za nimi následují Holanňané a některé
národy Sovětského svazu.
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