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30.VÝROČIE UKONČENIA II.SVETOVEJ VOJNY
V máji 1945 kapitulovala nemecká fašistická armáda v Berlíne a
na uliciach Prahy se ešte bojovalo.Jednotky americkej armády pod
velením generála Patona boli už v Plzni a na výzvu Prahy pokračo
vali v oslobodzovacom úsilí,smerom k stověžatému mestu.Vtedy prišiel,
keď už zvony v chrámoch Československa oznamovaly chorál mieru,
príkaz Patonovi,ustupit z akcie oslobodenia Prahy,lebo toto musia
previest sovietske vojská.Smútočná tragédia pokračovala od Jalty
až po Prahu.
Symbolicky skončila vojna s rynčiacími zbraniami,ale začalavvojna,ideologická,která v expanzívnom úsilí Sovietov zo dňa na deň
prinášala nový smútok,bolesti a ludské tragédie.
Pak začalo obdobie koexistencie a s ňou sa otvorila Europská
konferencia bezpečnosti,na ktorej hrá hlavnú úlohu Sovietsky Zväz,
aby si na nej zabezpečil istotu i po právnej stránke”status quo”.
Široká demokracia západu bola presvedčená, že so sovietmi je možné
jednat úprimne a pravdivo.Napätie pokračovalo a v ňom sa objavila
definicia”Detente”.Je jasné,že v tejto definícii šlo o určitu
zásadu zdržanlivosti,aby niekde vo svete pri lokálnej vojne nedošlo
k zásahu supermocností,ktorý by mohol túto lokálnu vojnu premenit
na vojnu s nukleárnymi zbraniami a tým ohrozit íudsky život na
našej planete.
Politicky západ so svojou uprimnostou však ustupoval tak ďaleko,
že stratil všetky strategické oporné územia v Ázii.Dnes je velmi
tažko povedat,ktorý zo západných politikov sy pomýlil.Jedno je ale
isté,že sovietska politika ťažila z deformácií vnútornej politiky
americkej a vývoj udalostí zo dňa na deň stúpal v prospech svetového komunistického impéria.
Svet je napadnutý politickou rakovinou.Je nádej, že sa z tejto
nemoci nejakým spôsobom dostane?Na javisko politických udalostí sa
dostáva otázka Berlína a Moskva tvrdo háji svoj kurz.Bude sa západ
nečinne pozerat i na problém sjednocovania Európy!Stratí svet úplne
istotu slobody a demokracie?Neprídu dni budúcnosti v krotých ideo
logická vojna zvítazí i bez hukotu tankov a atomových zbraní?
Celé ludstvo stojí na križovatke politických udalostí a čaká-,
čaká,kedy zasvieti zelená pre vítazstvo pravdy a túto pravdu nesie
radostná zvest Kristovho evanjélia-možno v znamení hnutia DEMOKRATIA CRISTIANA.Znovu mysleme na Masaryka,ktorý v zásadách demokracie
zvýraznil heslo:JEŽIŠ a NIE CEZAR! "
Pravda,láska a íudskost!Cézar bol a vždy zostane uzurpátoromdiktátorom- a človek pod jeho vládou nikdy neuzrie slnko a papršleky vyššej - Božej PRAVDY.
Br.Majovsky
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oo Winterthurská místní skupina našeho svazu pořádá v utery 10»
června ve 20 hod.v čsl.klubovně u Kostela St.Ulrvch/Seuzacherstr.l/besedu ozPOJIŠTĚNÍ OSOB,KTERÉ PŘIJELY 00 ŠVÝCARSKA Z ČESKO
SLOVENSKA NA NÁVŠTĚVU.Referovat bude a na dotazy odpovídat pan
Medlík.
00 Červnově celošvýcarské krajanské události.: V neděli 2 9. června
krajanské setkání ve městě Aarburg,pořádané spolkem HELVETOČESKOSLOVENSKEHO přátelství.Neděle 15.ona pouť Schwäg-Alp!
oo Tradiční ZÁJEZD DO KOSTNICE k Husovu kameni se letos koná v ne
děli 6.července.Promluví na něm českobratrský farář Mojmír ^olman
na téma "Husovo poselství dnešku1’.Při deštivém počasí se bude
konat slavnost v síni Evangelisches Gemeindehaus,Schulstr.13.
oo PÄTÝ AKADEMICKÝ TÝDEN bude se tentokráte konat v městečku Konigstein/asi 20 km severozápadně od Frankfurtu/v"Haus der Begegung’'
ve dnech l.až 7.září.Bude věnován především evropským otázkám.
Přihlášky a informace OPUS BONUM’D-6 Frankfurt/M 70,0pnenheimerstr.49,tel./0611/618740.
oo PÍSEŇ ASIE - SONG QF ASIA-není jenom název umělecké skupiny še
desáti mladých Asiatů ze dvanácti zemí,která t.č.cestuje po Evropě.
Mnohem více nežili překrásné divadlo je to akce mladé asijské
generace za společné hledání nových cest-především mravních a
duchovních-k vyřešení současných problémů asijského kontinentu.
Režisér skupiny Suresh Chandra,rodák z ostrovů Fidži,vystihl to
těmito slovy^Skutečnost,že nenávist může být vyléčena,je myslím
nejdůležitějším objevem pro moderní svět.Význam muzikálu"Písen
Asie" vidím v tom,že předvádí konkrétní modely,jak je možno ne
návist vyléčit".Kolébkou celé akce je indické středisko křestan-.
ské organisace Moralische Aufrüstung-Moral Rearmament v Panchgani.
Na svém turné Evropou se zastaví Song of Asia také krátce ve Švý
carsku- a to -pouze ve Winterthuru.Představení se budou konat v
divadelnim sále hotelu Römertor v Oberwinterjhuru v pátek 20 tm,
ve 2Q.oohod. a v neděli 22,t.m.v 17.oo hod. Členové souboru ne
dostávají žádný plat.Výtěžek vstupného slouží ke kiytí nutné
režie zájezdu.
«o Třídenní TŘETÍ KŘEST AIJSKQ-DEMOKRATICKÉ SYMPOSIUM,které uspořádala
Studijní skupina našeho svazu o posledním dubnovém weekendu v
Zurzachu,melo zdařilý průběh.Nejcennějším aktivem byly živé disku
se ke každému z přednesených témat a přátelská atmosféra.iexty
všech referátu a souhrnný diskusí budou vydány tiskem.Sympbsia
seimčaštnilo na pto krajanů ze Švýcarska,Německa,Francie a Itálie.
Přišli též hosté ŠV^caři.Vysílače Svobodná Evropa a Deutsche
Welle o něm přinesly podrobné referáty.
oo Ztížená hospodářská situace a -rostoucí nezaměstnanost svedly
švýcarské vrcholné organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů opět
k užší spolupráci.Jako výsledek společného jednání vydaly společ
né směrnice tó^amezení tvrdostí a k ochraně pracujících pro pří
pady,kdy s^kaže nutným zastavit výrobu v podniku nebo jí omezit,
a všeobecně pro případy propouštění zaměstnanců.
oo Změny v pojištění pro případ nezaměstnanosti-připravené k projed
nání v červnovém zasedaní švýcarského parlamentu:
-Namísto až v 16ti letech umožnit vstup do pojištění hned po opuště
ní školy.Horní hranici zvýšit z dosavadních 60ti let až do pen
zijního roku/AHV/
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“Zkrátit čekací dobu z dosavadních 6ti měsíců na jeden měsíc,
a to u osob,které se do pojištění přihlásí do konce r.1975.
-Zvýšit max.hranici dávek z dosavadních 68 SFr.denně na 102 SFr
denně.
Dosavadní ustanovení zákona omezující právo na dávky v nezaměst
nanosti na pouhých 90 dní v roce změnila již vláda ve své vlast
ní kompetenci tak,že se tato doba prodlužuje na 120 dní.
oo FRANCOUZSKÝ MINISTR SPRAVEDLNOSTI VARUJE ZAPADNI EVROPU.Konferenci
o lidských právech a sebeurčení národů,která se konala začátkem
dubna ve švýcarském Lucernu,poslal^písemný projev franc.ministr
spravedlnosti Jean Lecanuet.Upozorňuje v něm na rozsáhlé diplo
matické manévry,které poslední dobou podniká Kreml v souvislosti
s Evropskou konferencí pro bezpečnost a spolupráci.Konference
tak nabývá zvýšenou důležitost a může skrývat nepředvídaná risika.
Západní Evropa je vystavena nátlaku,který nemá prececftit ze strany
hegemoni velmoci,která od války ovládá střed a východ evropského
kontinentu.Ke zmíněnému nátlaku se mohou připojit určitá pokušení
v některých státech západní Evropy.A důsledek toho by mohla být
”finlandizace"této části Evropy a ztráta její akční svobody.
Dále Jean Lecanuet zdůrazňuje,že pokrok ve spolupráci s Východem
musí jít v ruku v ruce s pokrokem svobody.Jakákoliv spolupráce,
která by zneuznávala tuto zásadu,by byla křehká a ošemetná.
Naléhavé varování franc.ministra spravedlnosti přichází v pravý
čas,právě ve chvíli,kdy sovětská diplomacie nejvíce naléhá na
rychlé zakončení "Evropské konfErence"v Helsinkách.Jeho projev
je vážným varováhím určeným svobodným evropským státům,ale i USA
a Kanadě-před jakoukoli nebezpečnou unáhleností a před upuštěním
od původně vytčených požadavků,jak je formulovaly západní dele
gace v Zenevě,hlavne pokud se týká"Třetího koše"» (SBORINFORM 5/75)
°
o
o
o
o
oo DELEGACE POZOROVATELŮ "ACĽN"/Shromáždění evropských podmaněných
národů/ se účastnila na pozvání generálního sekretariátu Evrop
ské Rady zasedání Parlamentního Shromáždění této instituce kon
cem dubna ve Štrasburku.Při té příležitosti vedoucí delegace
Edmund Řehák odevzdal předsedovi Komise pro populaci a uprchlíky,
švýcarskému poslanci YJoRenschlerovi, výklad týkající se sociální
situace politických uprchlíků.V podání vypracovaném místopřed
sedou Centra exilových svobodných odborářů v Paříži Oldřichem
Dubinou,se poukazuje na to,ževustanovení obsažená v"Ženevské
dohodě" nejsou důsledně uplatňována,čímž vzniká určitá diskri
minace v neprospěch uprchlíků ze střední a východní Evropy.
Br.Řehák,zahraniční člen našehovsvazu, upozornil na obsah podání
též v rozhovorech,které měl ve Štrasburku s některými členy
Komise politické a Komise pro evropské nečlenské země.Evropská
Bada je složena z Výboru ministrů a Parlamentního Shromáždění
sedmnácti členských států.Komise pro populaciva uprchlíky je
právě kompetentní,aby vládám,které podepsaly"Ženevskou dohodu",
doporučila příznivý výklad v ní obsažených ustanovení ve prospěch
politických uprchlíků.
00 HNUTÍ ČSL·.DEMOKRATU V EXILU uspořádalo.o letošních Letnicích na
bavorském hradě Feuerstein opět svůj výroční sjezd.Jeho ústřed
ním bodem byl rozbor současné politické situace ve světě, který
podal předseda Hnutí Jaroslav Kusý. Závěrem bylo usneseno dát
Hnutí novy název "Čsl.křesťanská demokracie" - a dosavadní ozna
čeni ponechat v podtitulu.
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OBRÁCENO K DOMOVU.
’’Chci říci otevřeně,že i Dubček sl může třeba zítra za
balit kufry a odejít do kteréhokoli buržoazního státu,
jehož svobodu cení výše než revoluční vymoženosti naše
ho lidu,než socialistickou společnost.Může jít treba
zítra ke svým patronům a ke svým ochráncům....0 takové
občany nestojíme.Dubček volil cestu,může po ní jít.
Volil cestu k buržoazii,k mezinárodní reakci,může jít...”
/Z projevu G.Husáka,podle RP ze 17.dubna 75/
Prudkost a nevybíravost,s jakou se G.Husák obořil na A„Dubčeka
dostatečně svědčí o tom,jak citelný dopad mělo memorandum, jež
bývalý první tajemník adresoval Národnímu shromáždění.Pravda,
normalizovanému Československu,které si v době nadcházející kon
ference na nejvyšší úrovni v Helsinkách chce o sobě vytvořit
líbivý obraz v zahraničí,přišlo memorandum krajně nevhod.Chara
kteristické pro československé poměry je,že Dubček odeslal svůj
dopis v říjnu 1974jeho obsah byl znám už půl roku špičkovým par
ta jníkům,nikoliv však veřejnosti-od toho jsou doma zvláštní bul
letiny a cenzura.Teprve když memorandum uveřejnily přední západní
list.y-v dubnu 1975-cítilo komunistické vedení nutnost reagovat.
Soudruh Uusák překvapil od nástupu funkce prvního tajemníka
v dubnu 1969 veřejnost již mnohokrát-velkou většinou negativněa nyní znovu:svým cynizmem,hrubostí.Ve výroku o "opelichaných
Pelikánech” se snížil ke slovní hříčce,hodné dvanáctiletého vý
rostka jzapoměl snad, že jeho vlastní jméno se k tomu též nabízí
a že vedle pelichání si člověk vyvolá představu i škubání?
Husák potvrdil,že kritizovat poměry v ČSSR je činností nezá
konnou.Ano ,kritizovat se mohou pouze výrobní závady,neplněné plá
ny a závazky,Západ,Čína,emigranti,nikoliv však hospodaření Sověty
dosazených mocipánů.Přesně podle starého vtipu-že Československo
je zemí s největší elektrifikací,je tam totiž vysoké napětí a
žádný se nesmí dotýkat vedení.... Husák tomu říká socialistická
zákQnnost,slušní lidé podvod.
Útok na Dubčeka měl přesně opačný dopad,než jaký KSČ očekávalo.
Nesmí nikoho mýlit,že Husák obdržel pochvalu z Moskvy/"Pravda”
přetiskla jeho projev,ačkoliv se už po léta vyhýbá všemu,co při
pomíná čs.rok 1968/ anebo že Rudé Právo uveřejnilo podpůrné blekotiny několika kolaborantů. 'Občané ČSSR si nemravný projev G.
Husáka vysvětlili po svém a to správně. Dubčekzje už šest let
zbaven moci a každý jeho krok je sledován koidonem hochů od STB,
avšak jeho jméno je stále spojováno s osmašedesátým rokem, kdy
komunismus u nás,poprvé vůbec, ukázal přívětivější a pro některé
dokonce snad i přijatelnou tvář.Také na Západě, a to právě mezi
itevicí,zůstal Dubček Dubčekem a xxusák Husákem.Naopak,politický
i etický rozdíl těchto dvou tajemníků se ještě zvýraznil a Dubčekova popularita vzrostla.
Stanislav M.Kříž
Generální tajemník portugalské komunistické strany Alvaro,Cunhal
2° volbách v Portugalsku;. "VOLBY NEJSOU JEDINÝM VÝRAZEM SILY A
VXlVU STRANY A NEJSOU ROZHODUJÍCÍM ČINITELEM." Naše poznámka:
Z TOHO SI NIC NEDĚLEJTE SOUDRUHU CUNHALE,U NÁS V^ŠSSR* TAKY NE.
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Dějiny mdderní Číny jsou vyznačeny zejména třemi velkými po
stavami :Mao-tse-tungem,nedávno zemřelým generalissimem Čankajšekem a jejich společným předchůdcem a učitelem Sun-Tat-Senem.
Že posledního,zemřelého před padesáti lety,vzpomínají stejně
pietně oba znepřátelené režimy,pekinský i tajwanský,je pro vývoj
a průběh čínské revoluce charakteristické.Chaos,který zanechalo v
Číně kolinialistické 19· století,vnitřní rozklad kdysi mocné Říše
Středu,způsobený jednak bezohlednou expioitací evropskými mocnostmi,
jednak neustálými šarvátkami provinciálních vládců a vojenských
velitelů,nebylo možno zastavit v rámci stávajících poměrů.V pod
statě cizí mandžuská vládnoucí dynastie k tomu ostatně nedávala
již předem žádnou nadeji.Jedině revoluční,nekonformní řešení
slibovalo úspěch.
Sun-Yat-Sen,nar.1866 v Kwangtungu,byl již svým netradičním
vzděláním předurčen k netradiční politické dráze;po základní ško
le absolvoval anglikánskou kolej na Hawaji a potom Institut pro
čínskou medicínu.Protože tento diplom nepostačoval k otevření sa
mostatné praxe a na druhé straně nenacházel pacienty,kteří by se
dali ošetřovat od pokřtěného, v západním duchu vyškoleného lékaře,
dal se na politiku.Začal přípisem vládnoucímu dvoru,ve kterém na
vrhoval některé reformy ».Protože se mu nedostalo sluchů, vypověděl
vladaři nepřátelství a hodlal usilovat o nastolení původní čínské
dynastie-která ovšem nevládla již přes 220 let.Poté se súčastnil
několika diletantských pokusů o převrat a musel se zachránit útě
kem do ciziny.Tam teprve začal systematicky pracovat-studovat ,
cestovat a myslet.
Výsledkem byla ideologická koncepce,spočívající na třech principechinacionalismu,demokracii a péči o blaho lidu.Oživení čín
ského nacionalismu,který vládnoucí Mandžuové prakticky umrtvili,
melo aktivisovat politické uvědomění.Sun-Yat-Sen se pí i tom orien
toval na nacionalismus evropský,i když rozšířený o některé tradiční
čínské hodnoty,jako je loayalita,synovská láska,dpbro a spravedl
nost .Je zajímavé,že pojmy jako stát a rasa mu splývaly v jedno.
Rovněž druhý princip,demokracie,měl svůj pravzor v demokracicích
evropských a v demokracii americké,ale i zde se Sun-Yat-Sen snažil
o původní čínské ražení,které mělo zejména zamezit opakování chyb
a nedostatků demokracií Západu.Stěžejní význam přikládal-jak aktuelní pro mnohé dnešní státy,jež se též samy zvou demokraciemi-instančím kontrolním.Kromě toho hrál u nej velkou úlohu systém
výběru státních úředníků,který doposud spočíval na znalostech a
schopnostech povýtce klasických-poesii a slohu.Tento systém měl
být modernisován.Že přikládal ve svém pojetí demokracie velký vý
znam institucím jako je referendumva iniciativa,svědčí o jeho
idealismu i o jisté naivitě zároveň-vždyt zejména zde je třeba
silných demokratických tradic a uvědomění.
Konečně třetí z jeho thesí,blaho lidu,souviselo těsně s agrární
otázkou.Ta byla nejslabším článkem Sunova učení.Dlouhá léta v ci
zině žijící a čínského venkova vlastně neznalý,chtěl idealista Sun
život rolníků usnadnit vylepšením stávajících,v podtstatě feudál
ních struktur,nebot se obával- a jistě právem-že by drastická řey
šení ssebou přinesla chaos.Pomocí nového ocenění majetku,jež měli
provést majitelé sami,a jeho nového zdanění,s přednostním právem
státu na výkup,mělo se dosáhnout zásadních sociálních zlepšení.
Myšlenka zajisté velmi ušlechtilá a moudrá,leč,bohužel,nečasová.
Zde měl později Mao se svým revolučním řešením více úspěchu.Ovsem
i Sun-Yat-Sen již počítal se zestátňováním alespoň části průmyslu
a sliboval si mnoho od družstevnictví.
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rodí.První světová válka a vítězná ruská revoluce znemožnily
realisaci Sunova programu. Již revoluce z r.1911 byla tragickou
fraškou,jež myšlenku demokracie v Číně velice zdiskreditovala.
. Boje o moc byly v letech 1917-1922 stále urputnější a věštily
agónii starého řádu.Omezenost evropských velmocí,jež nepochopily-a od té doby mnohokrát-ducha doby,vehnala čínskou revoluci doslo
va do náruče Sovětům.Bystří a inteligentní ruští poradci infil
trovali svou versi komunismu Číně tak,že to zprvu postižení ani
nepozorovali.Využili čínského nacionalismu,posilovali Kuomintang,
svedli dohromady mnohé soupere včerejška a zorganisovali pro nové
vládce jejich armádu;aby se mohli účinně postavit provinciálním
vládcům,založili vojenskou akademii,jíž byl Čankajšek velitelem
a Mao politickým zástupcem.
Snem Sun-Yat-Sena bylo sjednocení Číny a uskutečnění jeho po
litických ideí.Zemřel však již roku 1929 a čínské dějiny vzaly
jiný,dodnes neukončený kurs.

00 "BOSÍ LŽKAŘI"V ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLICE."Barefoot doctors-bosí
lékaři-tak se nazývají skupiny pracovníků v čínském zdravotnictví,
kteří působí především ve venkovských komunách.Bosí lékaři,jejichž
hlavním zaměstnáním je zemědělská výroba,věnují část svého pracov
ního času lékařské péči o venkovany ve svém obvodu.V jejich řa
dách jsou mužové i ženy.Osvědčili se již jako zdatní lékaři pra
ktického zaměření,kteří jsou schopni za použití moderních medi
kamentů léčit běžnější choroby,jako např.chřipku,spalničky,zápal
plic a pod.Bosí lékaři jsou na čínském venkově nepostradatelní
i jako porodníci. Jejich instituce má původ v Shanghai,kde v r.
I960 začali s výchovou a výukou těchto lékařů pro nejširší vrstvy
prostého lidu.Dnes jsou rozšířeni takřka po celém čínském venkově.
Bosí lékaři dostávají za své služby finanční příspěvky od členů
venkovských komun,což představuje jakousi náhradu za ušlý zisk z
jejich hlavní,t.j.zemědělské činnosti.Bosí lékaři se rovněž zú
častňují aktivně při různých desinfekčních pracích,např.při desinfekci studní pitné vody,při provádění hygienické prevence a zdra
votnické kontroly,např.při malariových onemocněních. Studium a
praktický výcvik trvá 3 roky.Jejich záslužná činnost již přinesla
kladné,národohospodářsky měřitelné výsledky ; především se zvýšila
produktivita práce a snížila se absence z titulu vleklé nemocnosti
či dojíždění do vzdáleného okresního města za lékařem.
Ing.M.Č.
oo MRTVÉ MOŘE II.NA OBZORU. Odborníci z oboru océanologie se obávají,
že do r.2OOO se na zeměkouli vytvoří druhé Mrtvé moře.Jedná se o
Středozemní moře,které je natolik znečištěno,že mu v následujících
desítiletích hrozí biologické odumření.Rychlá a účinná asanční
opatření by snad ještě mohla tuto katastrofu odvrátit.Nejvíce zne
čištěn je úzký pobřežní pruh mezi Beirutem a ±el Avivem,kde je
nahromaděno 1,2 milionů tun odpadu.Do Středozemního.moře prý roč
ně vypouštějí z rafinerií a tankových lodí na 350 tisíc tun ole
jového kalu.Čtyři pětiny mořského pobřeží vykazují olejové zne
čištění vody v různém stupni a intenzitě.
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CENNE PAPÍRY, JEJICH DRUHY A MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ,ÚSPOR.
/Besedu na toto téma uspořádala 14.května místní skupina ČSKP
ve Winterthuiu.Přinášíme zhuštěný text úvodní přednášky,kterou
proslovila paní V.Nováková,pracovnice oddělení cenných papírů
firmy SULZEK/.
Majetek obyvatelstva udržuje sociální klid.To je přesvědčení
většiny Švýcarů- a je na něm mnoho pravdy.Zejména nepopiratelný
je význam úspor,představujících ve Švýcarsku t.zv."třetí sloup"
sociálního zajištění.Není divu,že v současné době silné inflace
si všichni střadatelé dělají starosti s tím,'jak zabránit jejich
znehodnocení.Nejenom ti zámožní,ale i takoví drobní,kteří si své
úspory museli v pravém slova smyslu tvrdě odpracovat.Zvláště z
těchto kruhů,mezi něž patří i většina našich krajanů-exulantů,
bývají činěny dotazy,týkající se různých méně běžných způsobů
ukládání peněz,kterými by bylo možno chránit úspory před inflač
ní ztrátou kupní síly.Z těchto kruhů také vyšel podnět k winterthurské besedě a k sestavení následujícího přehledu.
Způsobů uložení peněz je mnoho.Peníze se ukládají u bank,náku
pu jí se umělecké předměty,cenné koberce,antický nábytek,vzácné
kovy,šperky,poštovní známky,cenné papíry. Investujeme do pozem
ků, budov, surovin, poněvadž se předpokládá,že tyto buď neztrácejí
na ceně nebo se ještě zhodnocují.Možnosti úložek jsou přečetné.
Z této palety možnosti se budeme v dalším zabývat ukládáním pe
něz u bank a obchodováni cennými papíry.
POROVNÁNÍ ROČNÍ VÝNOSNOSTI ÚLOŽEK.
Uložíme-li peníze na různá konta u velkohank,docílíme výnosnosti
až
6%
U pokladničních poukázek/Kassa-Obligationen/
6 3/4%
”
7 1/2%
úrok u nově vydávaných obligací prvo
třídních d lužní ků/i3und,Kantóny, velká
města,veřejnoprávní organisace /
"7 3/4%
u nově vydaných obligací průmyslových
podniků
”
8 %
půjčky s určitým risikem
”
10 %
u akcií je možnost výdělku a prodělku
neomezená
Uložením peněz na jednotlivá konta u bank se nebudeme zabývat.
Každá banka vydává v přehledných prospektech podrobné podmínky
pro ukládání peněz na vkladní knížky nebo konta.Nejvhodnější je
spoření pro mládež do 201et s určitou daňovou úlevou,pro osoby
starší 60 let a spoření na tzv.vkladový účet/AnlageheftX
Význam úro ů není malý.Při měsíčním ukládání 100 SFr oen při
4% úroku,vznikne za 10 let kapitál ve výši 14«719 SFr,tj.úrok
2,700 SFr a při 20 letech spoření tímto způsobem obdržíte jen na
úrocích 12.500 SFr-celkový kapitál 36.508 SFr. V případě,že by
člověk ukládal 1.000 SFr ročně,uloží za 25 let 25 tisíc SFrjpři
zúročení 6% zúročí se mu těchto 25.000 za tuto dobu na 59.200 SFr7
to znamená,že úrok činí 130% vloženého kapitálu.
Za zmínku stojí tzv.Festgeldkonto,vhodné pro uložení neočekávaně
získané větší částky,nápř.50 tisícina krátkou dobu 3,5 měsíců až
1 roku než se vkladatel rozhodně k vhodnějšímu ulomení peněz.
Při uložení peněz na knížku je důležitá volba banky.Víme,že malé
banky většinou nabízejí vy^ší úrok,ale je zde také vyšší risiko.
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UKLÁDÁNÍ PENĚZ DO CENNÝCH PAPÍRU.
Řří ukládání peněz do cenných par-írů máme velký výběr.Můžeme
volit obligace,což jsou půjčky podnikům,obcím,bankám,kantonům
a pod.-nebo akcie,kterými se stáváme podílníky akciové společnosti,
máme právo hlasovací a na část zisku.
Co je cenný papír? Cenný papír je doklad,se kterým je právo
spjato tak,že bez tohoto dokladu právo nemůže býti ani uplatněno
ani přeneseno.Cenný papír je doklad,který má v prvé řadě hodnotu
a při ztracení nebo zničení jakýkoliv nárok proti tomu,kdo doklad
vystavil,zaniká. Jakou hodnotu má cenný papír,je na něm uvedeno.
Může to být hodnota 1 milSFr nebo i jen 1000 SFr,nárok na zúro
čení a vrácení této částky,může to být právo na podíl kapitálu
akciové společnosti,právo na podíl ze zisku,hlasovací právo a pod.
Druhy cenných papíru:
A. OBLIGACE.
Obligace jsou pevně zúročené dlouhodobé půjčky domácích i zahra
ničních dlužníků různých odvětví,které je možno získat při emisi
nebo nákupem na burse.Doba trvání zpravidla 10 až 15 let,ale
také až 20 let.Na švýcarských bursách je mezi jinými kótována
i řada obligací zahraničních dlužníků,zně jících na SFr,jejichž
výnosy nepodléhají při inkasu v bance zdanění.Výnosy z obligací
švýcarských dlužníků se zdaňují 30%/Verrechnungssteuer/,kterážto
dan se -podobně jako u vkladních knížek-může vyžádat zpět.
Ve Švýcarsku je též možno nakoupit tzv.Euroanleihen.Tyto půjčky
znějí na dolftry nebo jiné zahraniční měny.Jedná se většinou o
mezinárodní koncerny,které své půjčky uplatnily v Evropě..
Konečně přicházejí pro nákup v úvahu i obligace zahraničních
dlužníků na cizí měnu,vydané v cizích zemích,které nejsou koto^
vány na švýcarských bursách.Poplatky při nákupu jsou vyšší a z
výnosu se zpravidla sráží daň té které země.Tyto daně je ovšem
možno,na základě úmluv mezi Švýcarskem a těmito státy si plně,
nebo částečně vyžádat zpět.
Zvláštním druhem obligací jsou pokladniční poukázky/KassaObligationen/.Jsou to pevně zúročeňé strednodobé půjčky bankám
na dobu podle přání věřitele 3,4,5 nebo více let.Upisují se v
bance;ode dne zaplacení,jako všechny obligace,jsou zúročeny a
prodávají se zase 'jen bankám.
U tzv.Wandel-Obligationen zavazuje se dlužník platit majiteli
obligace pevný úrok a na konci sjednané doby vyplatit půjčenou
částku.Při tom však má majitel obligace právo v určitém čase
proměnit obligaci za předem stanovených podmínek v akcie.
Dále stojí za zmínku málo známé tzv. NOTES. Jsou to půjčky,
které jsou umisťovány bankami,nejsou předkládány veřejnosti k.
upisování/tzv."přivát Plazierung/,znějí na vyšší částky,zpravid
la na 50tisíc SFr- lOtisíc a pod.;nejsou kótovány a neobchoduje
se s nimi na burse.Hci^se . pro dlouhodobější uložení peněz,proto
že mají vyšší úrok než normální obligace.Doba trvání 5-7 let.
Při ukládání peněz do obligací není vcelku žádné risiko.Obli
gace mají pevný termín k navrácení peněz a podléhají jen nepod
statnému kursovnímu výkyvu ve srovnání s akciemi.Presto je mož
né na tomto kursovním výkyvu vydělávat.Kursy obligací jsou sta
noveny v procentech. 100% představuje nominální hodnotu,tj.hodnotu,
na kterou obligace zní. Výkyvy kursovních hodnot u obligací,jsou
ovlivněny poptávkou a nabídkou po určitých titulech a dále úro
kovou mírou.Když úrokové sazby stoupají,klesájí kursy obligací
s nižším úrokem.
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Jak určujeme výnosnost obligací?
spoření na vkladní knížky je výnosnost jasná-rovná se sta
novenému úroku.Obligace však můžete koupit při kursu 100%zpod
100% nebo nad 100%;úroková sazba a délka navrácení vložených
prostředků může být různá.Hledáme proto stejnou basi pro posou
zení výnosu. Príklad_: Obligace při kursu 100% ,při zúročení 8%,
má výnosnost/renditu/ 8%; stejnou renditu/výnosnost/ docílíme,
koupíme-li obligaci při kursu 91% na 11 let při zúročení 6 3/4%·
U obligace je tedy rozhodná rendita,která závisí na délce trvá
ní obligace,nákupním kursu a výši zúročení.
Tolik o obligacích.Dodatkem ještě v krátkosti stručně o kur
sovním listu/Kursblatt/ a o tom,kde je možno se ještě o kursech
cenných papírů orientovat.
Kursy všech kótovaných obligací a akcií jsou denně uváděny
v kursovním listu,který vydávají velkobanky a který je určen pro
zaměstnance bank a velkých podniků.Dále jsou kursy vybraných
obligací a akcií denně uveřejňovány v tisku/NZZ,Landbote a pod./,
bar.ky vydávají přehledy o kursech vybraných obligací a akcií s
uvedením rendity/SBG dvouměsíčně,SBV měsíčně/,v některých bankách
jsou promítány na televisních obrazovkách kursy přímo z bursy a
konečně jsou vyvěšovány kursy cenných papírů za výlohami bank.
0 kursech amerických akcií je veřejnost informována zprávami agen
tury Reuter,které jsou zde v SBG hned ráno vyvěšovány a odpoled
ne při průběhu americké bursy jsou kursy přenášeny televisní obra
zovkou.Kursy je možno si zjistit telefonicky,jsou uváděny radiem
atd.
B. AKCIE.
Akcie jsou cenné papíry,kterými se stáváte spoluvlastníky prů
myslového nebo služby poskytujícího podniku,banky,pojištovny a
pod.Akcie nejsou ani pevně zúročeny ani nemají lhůtu k navrácení
vložených prostředků jako tomu je u obligací.Za to obdržíte jako
akcionáři svůj podíl na výsledku podniku ve formě dividendy.Kromě
toho máte hlasovací právo při valných shromážděníchpodniků.
Jaké druhy akcií rozeznáváme.
Akcie na jméno/Namenaktien/-jsou akcie,na kterých každá změna
majitele musí být podnikem potvrzena.Podnik má tedy kontrolu v
jakých rukou se majetek akciové společnosti nachází a může mít
výhrady k nabyvateli akcie.Tyto akcie jsou důležité zejména dnes,
kdy koluje tolik”OIejových dolarů”.Všechny švýcarské velkobanky,
které měly jen akcie na majitele,vydaly nyní také akcie na jméno.
Akcie na jméno nejsou vhodné pro krátkodobou spekulaci,výkyvy
kursu nejsou podstatné,zanášení do rejstříku je těžkopádné.Tyto
akcie nemohou nakupovat ve Švýcarsku cizinci.
Akcie na majiteleZnhaberaktien/ jsou naproti tomu velmi vhodným
instrumentem pro obchodování na burse.Tyto akcie mají pro akcio
vou společnost tu nevýhodu,že není kontrola o vlastnících akcií.
Zejména u menších podniků může konkurence získáním většího počtu
akcií ovlivnit rozhodování podniku nebo dokonce může podnik pře
jít do cizích/zahraničních/rukou.
Genusscheine jsou cenné papíry,zpravidla bez nominální hodnoty,
které zaručují nárok na dividendu podniku a na přednostní právo
při vydání nových akcií/Bezugsrechte/.^ejznámější jsou Genusscheine
AG Hofmann-La Řoche.^ento cenný papír má hodnotu momentálně
120.000 Fr,je dělen na 10 dílů/Teilzertifikátů-jež jsou známy ja
ko ’’Baby Roche" .Typické na tomto papíru je,že majitel nemá hla
sovací právo.

- 10 Genussaktien, .jsou akcie, je jichž jmenovitá hodnota byla vyplacena-vrácena.Ve Švýcarsku je tato forma nepřípustná.
Gratisaktien jsou akcÍE,které byly darovány akcionářům jako
premie,gratifikace nebo dar.Pocházejí ze zvýšení kapitálu,které
akciová společnost uhradila sama nebo z rozdělení akcií,tzv.
splitu.
Partizipationsscheine-PS- jsou akciím podobnější cenné papíry
než Genussscheine.Nemájí sice hlasovací právo,ale mají právo na
stejný podíl na čistém zisku a případně na výsledku likvidace
podniku jako akcie,a jejich nominálnívhodnota je v bilanci uve
dena v akciovém kapitálu společnosti.Švýcarské zákony tuto formu
akcie neuvádějí.První podnik,který tento druh cenných papírů po
užil byla fa Sulzer.Dále byly vydány PS akciovou společností
Globus,Geigy,Sandoz a dalšími.
Kmenové akcie/Sjammaktien/a prioritní akcie/Vorzugsaktien/se
ve Švýcarsku uplatňují při sanování podniku,při čemž prioritním
akciím je předem přednostně stanovena výše dividendy před akciemi
kmenovými.
Wuchsaktien-jsou akcie podniku,o kterém se předpokládá?že má
schopne vedení,vývoje schopnou produkci a tím že jeho akcie nad
měrně na burse stoupnou.
Belegschaftsaktien- akcie pro zaměstnance*byly vydávány v Ně
mecku,kde akciové společnosti chtěly zaměstnance mít jako spolu
majitele podniku.Vcelku se neosvědčily a to ze dvou důvodů·Jednak
proto,že při krisi v podniku by byl zaměstnanec postihnut dvakrát,
dále proto,že se zaměstnanci snažili tyto akcie výhodně u podniku
získat a v krátké době je se ziskem prodat na burse- '
Toto jsou nejběžnější druhy akcií.Známe sice ještě akcie bez
dividendy/Dividendenlose Aktien-vyloženě spekulační papíry,neho
dí -aí se jako dlouhodobá úložka/-Nachzugsaktien-Pflichtaktienatd,ale těmi se již zabývat nebudeme»poněvadž nejsou zdaleka tak
běžné.
..Akcie má jmenovitou hodnotu/Nominalwert/ a kursovní hodnotu
/Börsenkurs/. Jmenovitá hodnota je hodnota uvedená na akcii,sou
čet vjmenovitých hodnot všech akcií tvoří akciový kapitál podniku.
Ve Švýcarsku je nejnižší hranice pro jmenovitou hodnotu 100 SFr,
v Německu 50 DM,v Holandsku a Americe podstatně nižší.Kursovní
hodnota je hodnota,za kterou je akcie prodávána na burse. Rozdíl
mezi jmenovitou a kursovní hodnotou je mnohdy značný. Příklad,,
ne typický ale markantní a velmi zajímavý: Hofmann-La Roche má
jmenovitou hodnotu akcie 3 1/8 SFr,kursovní hodnota dosáhla výše
225 tis.SFR.Bursovnízhodnocení tedy 225 tisíc. Řekli jsme si,že
jmenovitá hodnota akcie nesmí být nižší než 100 Fr.Tato firma
měla tak mimořádně dobré výsledky,že splatila akciový kapitál
na zákonem stanovenou nejnižší částku 50 tis.SFr.,
uiné typičtější příklady: Největší švýcarský podnik Nestle-Alimentana-Unilac/Inhaber/,jmenovitá hodnota akcie 100 SFr,bursovní
hodnota až 4.100 SFr - Sulzer /Namen/jmenovitá hodnota 1000 SFr,
kursovní hodnota dosáhla až 4.050 SFr. Toto kursovní zhodnocení
znamená,že podnik má dobré výsledky,že vytvořil značné reservy.
Bylo by však nesprávné hodnotit podnik leckde jen podle bursovního zhodnocení.To bychom došli leckde k falešným závěrům.Někte
ré podniky při dobrých výsledcích vydávají např. gratis akcie,
což vzestup bursovní hodnoty zpomalí.
Jak je možno zhodnotiti tu kterou akcii zůstává otevřeným pro
blémem.Při analysách se používá srovnání Cash-Flow nebo zisku
s kursem akcie.Porovnání zisku s kursem akcie se značí P/E
/Price-Earnings-Ratio/-německý překlad Kurs/Gewinn Verhältnis.
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Je to relace mezi čistým ziskem podniku a kursem akcie.Dále se
v rozborech a srovnání jednotlivých kursů používá hledisko rendity,které však mnoho neříká.Je to dividenda dělená 1% kursovou
hodnotou akcie.Je známo,že např.u švýcarských podniků dividenda
činí menší podíl dosaženého zisku než např.u podniků německých.
Je to zakotveno přímo v zákoně.Tím se stávají podniky bohatší,
ale ani akcionáři nepřijdou zkrátka,protože tím stoupají kursy
akcií.
Na čem vyděláváme u akcií?
U akcií vyděláváme
1/ na dividendě
2/ na vzestupu kursu
3/na výkyvech kursu
Na dividendě se mnoho nevydělá,hlavně ne u švýcarských akcií.
Nahlédneme-li do kursovního listu SBV vidíme,že např. k 28.4t.r.vykazují akcie tuto brutto renditu:
Ciba-Geigy Inhaber
1,3%
It
Namen
3,-%
Nestle Inhaber
2,3%
d
Namen
4,9%
Sulzer PS
3,1%
Namen
4,9%
Hofmann-La Roche
1,1%
měla v době sláVy též renditu jen 0,06%.
U německých,holandských a některých amerických akcií je rendita vyšší,musíme však mezi jiným počítat s tím,že část daní není
refundována.Srovnáme-li renditu akcií s renditou obligací 7-8%,
je zřejmé,že se akcie jen k jvůli dividendě nekupují.
Druhá možnost výdělku na akciích je vzestup kursu. Akcie se
považují za risikové papíry;přesto banky děli ještě akcie na
konservativní a spekulativní.Při nákupu konservativních akcií
se kalkuluje s dlouhodobým vývojem.Uvedu krajní příklady:
XKdo koupil např.v 50tých letech 4 akcie fy Hofmann-La Roche po
3000 SFr,stal se v 70tých letech milionářem.iato firma vydělala
na vitamínech,ovládla svého času světové trhy,stále investuje
do výzkumu,v současné době vydělává zejména na valiu a libriu
a pracuje na výzkumu včasného rozeznání rakoviny.
Druhý příklad značného vzestupu hodnoty je znám u Royal Dutch.
Kdo koupil ve válce nebo v poválečné době akcie této firmy za
10 tisíc,je dnes také milionářem.
I když se často jedná o štěstí,je důležité,jak bylo již na
začátku zdůrazněno,zajímat se o prosperitu podniků a konjukturu
v jednotlivých odvětvích.Velká konjuktura např.v nedávné minu
losti byla v chemii/výroba léků,hnojiv,petrolej/dále v elektrotechnice/počítače/znaproti tomu byl nasycen trh textilní a jemné
mechaniky/výroba hodinek/-i když při všeobecně vysoké konjuktuře.
Proto jsou v kursovních listech bank uváděna jednotlivá hospo
dářská odvětví zvláště.
Další možnosti výdělku a to nejběžnější a nejriskantnější je
ne vykyvu kursu.
V prospektu Kantonální banky můžete číst:Maximální jistota a
a maximální výnos jsou neslučitelné.Čím vyšší možnost výnosu ,
tím menší zpravidla jistota.
Podíváme-li se na vývoj kursu akcií-např.na Index kursu SKA
nebo na Dow-Jones Index-vidíme jak kursovní křivky značně kolí
sá jí.Podobně kolísají i kursy jednotlivých akcií.Umění vydělat
nebo prodělat je v tom,kdy tu kterou akcii prodáte či koupíte,
^oupíte-li akcii při kursu nejnižším a prodáte za kurs nejvyšší,
je možno mluvit o štěstí.Žádný odborník nemůže předem nejnižší
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a nejvyšší kurs odhadnout,přestože zná jakou tendenci ten který
papír má.Při poklesu zpravidla vyčkává počátku opětného vzestupu,
případně v době poklesu přikupuje,aby se pořizovací hodnota sní
žila.Ne vždy je tento manévr úspěšný;někdy je lépe prodat s pro
dělkem včas a zaměřit se na jin(> druh cenného papíru,u kterého se
předpokládá vzestup.
Jak kursy kolísají,je nejlépe vidět na příkladech.Téměř ve
všech kursovních listech se u akcií uvádí nejnižší a nejvyšší
kurs v určitém období.Uvedu extremní kursy v předcházejících
4 letech a v r.1975/t.j.období prvních 4 měsíců/;
Alusuisse Inhaber
nejvyšší kurs v předcházejících 4 letech
2.475
nejnižší
950
v roce 1975 nejvyšší kurs
1.340
nejnižší
960
Výkyv kursu za 4 předcházející léta 1500 SFr
za poslední 4 měsíce cca
400 ”
Nestle Inhaber
nejvyšší kurs v předcházejících 4 letech
4.338
nejnižší
2.050
výkyv kursu přes 100%
Sandoz PS
nejvyšší kurs v předch.4 letech
6.700
nejnižší
2.325
výkyv kursu téměř 200%- V r.1975 výkyv kursu 1000 SFr, na vlože
ný kapitál 2.800, což je v tomto případě zisk,poněvadž akcie byly
na počátku roku velmi nízko/tu by rendita,přepočítaná na roční
výnosnost činila přibližně 110%!-porovnejme jí s výnosností na
vkladních knížkách.která činí maximálně 6%/.
Takových případu je celá řada.Ale nezapomínejme-jak velké jsou
možnosti při výdělku,tak velké je risiko.Na akciích se dá i hodně
prodělat!
Vraťme se nyní ještě k vývoji kursu švýcarských akcií.Švýcar
ské banky/Kreditanstalt,Bankverein,Volksbank/zpracovávájí index
vývoje kursu.Index SBV zachycuje 91 titulů?při čemž vychází z
roku 1958,kdy se rovná 100 bodům.Nejvyšší index byl docílen v
r.1972- 424,9 bodů, v r.1973 klesl až na 291. Nejvyšší vzestup
vykázalo odvětví chemie a výroby léků/936 bodů v r.1972/. Z uve
deného vyplývá,že kursovní hodnoty za 14 let v průměru stouply
o 300 bodů,z toho chemie a výroba léků o 800.
Porovnáme-li dále změny kursů za posledních 101et/r.l974 dosud
není zpracován/vidíme,že v r.1963 až 1973 stouply kursy 91 sle
dovaných podniků o 33%,přičemž chemie vykazuje vzestup o 80%,
/Hofmann-La Roďbe akcie o 176,7%/ a skupina^banky*'vzestup o 80%.
Největší vzestup kursu byl zaznamenán zejména do r.1968.V le
tech 1968 až 73 kursy všeobecně klesaly,až na vyjímky-konsumbanky-elektrármy a pojištovny. V r.1973 a 1974 kursy klesly vše
obecně a podstatně.
·
z
NAKUP.PROBEJ a UKLÁDÁNÍ CENNÝCH PAPÍRU,
°ak získáváme cenné papíry a jak vysoké jsou poplatky při získávání cenných papírů?
Obligace se získávají při emisi nebo nákupem na burse.Při emisi
t.j.při vydávání nových obligací se neplatí žádné poplatky.Nově
vydávané obligace se upisují v bance na tzv.upisovacím listu
/Zeichnungsschein/.Tyto listy jsou vyloženy v bance případně i
s prospekty.Vyplní se obnos,disposice pro uložení obligace a
způsob zaplacení.Na přidělení není žádný nárok.Většina půjček
je přepsána a tak se většinou požaduje vyšší částka,čemuž se
říká majorisace.
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Již vydané obligace a akcie se nakupují a prodávají na burse
prostřednictvím bank9V Americe se dávají příkazy přímo makléřům.
V příkazu bance pro nákup nebo prodej/telefonicky ,ústně nebo pí
semně/ je třeba sdělit,za jakých podmínek se má obchod uskuteč
nit.To znamená buď limitovat/určit nejnižší hranici při řpodeji
a nejvysší při nákupu/nebo souhlasit s obchodem"za nejlepších
podmínek" toho dne /"bestens"-jak se zde říká/což mají makléři
nejraději.Při limitovaném obchodu je třeba určit délku plat
nosti příkazu.
-Poplatky účtuje banka při nákupu i prodeji cenného papíru.
Výpočet je trochu složitý.Poplatky jsou prý ve Švýcarsku nej
nižší.Činí od necelého půl procenta až přes 1% účtované částky.
JTejnižší poplatky jsou u švýcarských obligací
0,44% u zahraničních obligací 0,62% - u akcií s kursovní hodnotou
přes 150 Fr
0,74% - do 150 Fr 1,12%.Minimum činí 10 Fr.
Nakonec-jak se cenné papíry ukládají, ^enné papíry je možno
uložit u banky do tzv.otevřeného depa,za což se ročně platí
přibližně 1% uložené hodnoty.Banka při tom stříhá kupony,obsta
rává inkaso,hlídá splatnost a vylosování obligací,ročně nebo
pololetně vystavuje výtah /Depotauszug/ s uvedením kursů.Jiná
možnost uložení cenných papírů je v pronajatých safech,kde se
mohou uložit i šperky a jiné cenné drobné věci.Roční poplatek
činí 30 až 190 SFr podle velikosti safu.
oooooooooo
00 V Praze zatkli počátkem května Z. PILYNAŘE, J.LITERU a další osob
nosti, známé z roku 1968. Policie prŠvedla v jejich bytech dů
kladné prohlídky.STB prý poctila svou návštěvou také 0.Císaře,J.
Krena, F.Kriegla a jiné. Podle zpráv z Vídně připravovala prý
skůpina někdejších Dubčekových spolupracovníků memorandum pro
konferenci v Helsinkách.
oo OSLAVY 30.VÝROČÍ VÍTĚZSTVÍ nad nacistickým Německem neprobíhaly
ve všech satelitních zemích východní Evropy stejné.V Českoslo
vensku, Bulharsku, NDR a z velké části i v Iiadársku to bylo jedno
duché: zásluhu na všem má Sovětský Svaz, za všechno se vděči je
mu, SSSRobyl hlavním?ne-li výlučným vítězem nad Hitlerem.Rumuni
však zdůraznili podíl svých jednotek při osvobozeni Transylvánie.
Jugoslávci důrazně odmítli sovětské tvrzení, že země vděčí za
sve osvobození především Rudé armádě, jak nedávno napsal maršál
Jakubovskij.President Tito reagoval prohlášením,že se Jugoslávie
osvobodila hlavně svými vlastními silami,svým partizánskym hnu
tím, a že sovětská pomoc byla minimálni.Tito byl také jediným,
který nezapomél, že se boje proti Německu účastnili rovněž západ
ní spojenci a vyhradil jejich podílu na vítězství přiměřené mís
to.Hala Albánie se prudce ohradila proti Sověty ’’skandálně pře
krucované historické pravdě” a zdůraznila, že dnešní SSSR je ”sociálfašistický stát,který s onou slavnou dobou nemá nic společného’.’
oo AMNESTY INTERNATIONAL se asipřed měsícem obrátila na Leonida
Brezneva telegramem, v němž zadala propuštění tří členů sovětské
sekce na svobodu: fysika A.Tverdochlebová, ukrajinského spisova
tele li.Rudenka a biologa S, Kovaj, j eva. V Zenevě se z iniciativy
Amnesty International rovněž konalotsymposium psychiatrů, které
se m.j. zabývalo internováním zdravých ale režimu nepohodlných
lidí do sovětských psychiatrických útulku; jako příklad uvedlo
spisovatele V.Nekrasova a V.Fainberga.
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Agentura TASS ihned pohoršené reagovala.Organizátoři symposia
se prý nechali ovlivnit malou skupinou"emigrantů a renegátů",
jejichž protisovětských nálad využila"reakční buržoasie a zej
ména sionisté"·
0 0 "SOVĚTSKÝ SVAZ SKONČÍ STEJNĚ JAKO III.ŘÍŠE a její vládnoucí
klika bude následovat Hitlerův osud" nppsalvu příležitosti 30.
výročí vítězství nad Německem čínský deník Žen min ž’pao.Skutecnost,že se sovětští předáci vyhnuli jakékoli zmínce o váleč
ných zásluhách J.V.Stalina,hodnotí list jako "těžkou urážku,
vnetenou památce milionů sovětských obětí války".
oo Aby se mohlo v plné míře a nerušeně oslavovat vítězství SSSR
před třiceti lety,museli čs.občané napracovat o "rudé sobotě"
tři nepřerušené dny pracovního volna od 9-do 12.května.Vzhledem
k třicítkám,jimiž se to všude hemžilo,vzniklo rčení,že se odčiňují následky třicetileté války.
oo SOVĚTSKÝ SVAZ VYVINUL v poslední době/již po dohodách ve Vladivostoku/čtyři nové mezikontinentální střely,dále raketu SS-8,
určenou pro ponorkové loästvo/a konečně raketu SS-18 s osmi na
sobě nezávislými jadernými hlavicemi.Napsali to vojenští odbor
níci v ročence"Jane",která vychází v Londýně.
oo KONCEM TOHOTO STOLETÍ bude většinác^byvatel planety bydlet ve vel
kých městech,zejména na americkém kontitentu.Avšak i v Africe,
která je dosud "nejvenkovštějším"světadílem,bude před r.2OOO
žít v aglomeracích polovina lidí.V příštím čtvrtstoletí bude
třeba vybudovat pro narůstající obyvatelstvo Země asi tolik domů,
kolik jich lidstvo postavilo za celé dějiny.K těmto závěrům do
spěli účastníci nedávné konference OSN o životním prostředí,která
se konala v Nairobi.
oo UŽ STO LET MĚŘÍME vzdálenosti METREM:20.května 1875 se zvláštní
konvence v Paříži usnesla na této jednotce,definované jako
1/40,000.000 díl obvodu Země na rovníku.Dohodu podepsalo dvacet
států.Pozdě ji byl zhotoven'."ideální metr"ze slitiny platiny a
iridia a uložen rovněž v Paříži.V r.1959 uznala metr za základní
délkovou jednotku i Čína.Spojené státy,Velká Britanie a její
někdejší kolonie sice ke konvenci také přistoupily,ale dosud tam
v praxi převládají yard,palec,míle.
oo PO HRAgALOVI - JIŘÍ ŠOTQLA.Nevydržel.Někdejší tajemník Svazu čs.
spisovatelů z doby A.Novotného/1964~1967/uveřejnil v Tvorbě člá
nek, v němž prohlásil,že chce znovu najít kontakt se svými čtená
ři a být vlasti užitečný.Kritizoval též spisovatele,kteří po
okupaci opustili ČSSR.Šotolovi je dnes 51 let a jeho díla byla
normalizovanou cenzurou v r.1969 zakázána.
oo LIDÉ V ČSSR NEMAJÍ STRACH Z PROCESO, fyzické likvidace,deportací v
a poprav-tyto brutální formy útlaku jsou naštěstí za námi,alespoň
v naší vlasti-avšak prostředky nátlaku jsou dnes rafinovanější^
a vybranějšíma prvním místě je existenční postih.To v podstatě
napsal spisovatel Václav Havel v otevřeném dopisu G.Husákovi,
jehož znění obdrželi 11.dubna západní novináři,akreditovaní v
Praze.Nejhorší na věci je,dodal xlavel,že si lidé na tuto situaci
a
již zvykli.Ze strachu a z lhostejnosti chodí na schůze a plní
|| závazky,ale bez skutečného vnitřního přesvědčení.
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Již vydané obligace a akcie se nakupují a prodávají na burse
prostřednictvím bank9V Americe se dávají příkazy přímo makléřům.
V příkazu bance pro nákup nebo prodej/telefonicky,ústně nebo pí
semně/ je třeba sdělit,za jakých podmínek se má obchod uskuteč
nit .To znamená buď limitovat/určit nejnižší hranici při řqpodeji
a nejvyšší při nákupu/nebo souhlasit s obchodem"za nejlepších
podmínek” toho dne /’’bestens”-jak se zde říká/což mají makléři
nejraději.Při limitovaném obchodu je třeba určit délku plat
nosti příkazu.
Poplatky účtuje banka při nákupu i prodeji cenného papíru.
Výpočet je trochu složitý.Poplatky jsou prý ve Švýcarsku nej
nižší .Činí od necelého půl procenta až přes 1% účtované částky.
JTejnižší poplatky jsou u švýcarských obligací
0,44%
u zahraničních obligací 0,62% - u akcií s kursovní hodnotou
přes 150 Fr
0,74% - do 150 Fr 1,12%.Minimum činí 10 Fr.
Nakonec-jak se cenné papíry ukládají, ^enné papíry je možno
uložit u banky do tzv.otevřeného depa,za což se ročně platí
přibližně 1% uložené hodno ty.Banka při tom stříhá kupony,obsta
rává inkaso,hlídá splatnost a vylosování obligací,ročně nebo
pololetně vystavuje výtah /Depotauszug/ s uvedením kursů.Jiná
možnost uložení cenných papírů je v pronajatých safech,kde se
mohou uložit i šperky a jiné cenné drobné věci.Roční poplatek
činí 30 až 190 SFr podle velikosti safu.
oooooooooo
00 V Praze zatkli počátkem května Z. MLYNÁŘE, J.LITERU a další osob
nosti, známé z roku 1968. Policie provedla v jejich bytech dů
kladné prohlídky.STB prý poctila svou návštěvou také C.Císaře,J.
Krena, F.Kriegla a jiné. Podle zpráv z Vidné připravovala prý
skupina někdejších Dubčekových spolupracovníku memorandum pro
konferenci v Helsinkách.
oo OSLAVY 30.VÝROČÍ VÍTĚZSTVÍ nad nacistickým Německem neprobíhaly
ve všech satelitních zemích východní Evropy stejně.V Českoslo
vensku ,Bulharsku, NDR a z velké části i v Madársku to bylo jednoduché:zásluhu na všem má Sovětský Svaz, za všechno se vděči je
mu, SSSRabyl hlavním?ne-li výlučným vítězem nad Hitlerem.Rumuni
však zdůraznili podíl svých jednotek při osvobození Transylvánie.
Jugoslávci důrazně odmítli sovětské tvrzení, že země vděčí za
své osvobození především Rudé armádě, jak nedávno napsal marsal
Jakubovskij.President Tito reagoval prohlášením,že se Jugoslávie
osvobodila hlavné svými vlastními silami,svým partizánskym hnu
tím, a že sovětská pomoc byla minimální.Tito byl také jediným,
který nezapomél, že se boje proti Německu účastnili rovněž západ
ní spojenci a vyhradil jejich podílu na vítězství přiměřené mís
to.Mala Albánie se prudce ohradila proti Sověty ’’skandálně pře
krucované historické pravdě” a zdůraznila, že dnešní SSSR je “sociálfašistický stát,který s onou slavnou dobou nemá nic společného’.’
oo AMNESTY INTERNATIONAL se asi ^řed měsícem obrátila na Leonida
Brežnéva telegramem, v němž žádala propuštění tří členů sovětské
sekce na svobodu: fysika A. Tver do chlebová,, ukrajinského spisova
tele M.Rudenka a biologa S.Kovaljeva.V Zenevě se z iniciativy
Amnesty International rovněž konalo symposium psychiatrů, které
se m.j. zabývalo internováním zdravých ale režimu nepohodlných
lidí do sovětských psychiatrických útulků; jako příklad uvedlo
spisovatele V.Nekrasova a V.Fainberga.

- 14 Agentura TASS ihned pohoršené reagovala.Organizátoři symposia
se prý nechali ovlivnit malou skupinou”emigrantů a renegátů",
jejichž protisovětských nálad využila"reakční buržoasie a zej
ména sionisté”.
00 "SOVĚTSKÝ SVAZ SKONČÍ STEJNĚ JAKO IXI.ŘÍŽE a její vládnoucí
klika bude následovat Hitlerův osud" nppsalvu příležitosti 30.
výročí vítězství nad Německem čínský deník Žen min ž’pao.Skutečnost,že se sovětští předáci vyhnuli jakékoli zmínce o váleč
ných zásluhách J.V.Stalina,hodnotí list jako "těžkou urážku,
vnetenou památce milionů sovětských obětí války”.
oo Ab2_ se mohlo v plné míře a nerušeně oslavovat vítězství SSSR
před třiceti lety,museli čs.občané napracovat o "rudé sobotě"
tři nepřerušené dny pracovního volna od 9*do 12.května.Vzhledem
k třicítkám,jimiž se to všude hemžilo,vzniklo rčení,že se odčiňují následky třicetileté války.
oo SOVĚTSKY SVAZ VYVINUL v poslední době/již po dohodách ve Vladivost-pku/čtyři nové mezikontinentální střely,dále raketu SS-8,
určenou pro ponorkové loástvo/a konečně raketu SS-18 s osmi na
sobě nezávislými jadernými hlavicemi.Napsali to vojenští odbor
níci v ročence"Jane",která vychází v Londýně.
oo KONCEM TOHOTO STOLETÍ bude většiná^byvatel planety bydlet ve vel
kých městech,zejména na americkém kontitentu.Avšak i v Africe,
která Je dosud "nejvenkovštějším"světadílem,bude před r.2OOO
žít v aglomeracích polovina lidí.V příštím čtvrtstoletí bude
třeba vybudovat pro narůstající obyvatelstvo Země asi tolik domů,
kolik jich lidstvo postavilo za celé dějiny.K těmto závěrům do
spěli účastníci nedávné konference OSN o životním prostředí,která
se konala v Nairobi.
00 UŽ STO LET MĚŘÍME vzdálenosti METREM;20.května 1875 se zvláštní
konvence v Paříži usnesla na této jednotce,definované jako
1/40,000.000 díl obvodu Země na rovníku.Dohodu podepsalo dvacet
států.Pozdě ji byl zhotoven‘."ideální metr”ze slitiny platiny a
iridia a uložen rovněž v Paříži.V r.1959 uznala metr za základní
délkovou jednotku i Čína.Spojené státy,Velká Britanie a její
někdejší kolonie sice ke konvenci také přistoupily,ale dosud tam
v praxi převládají yard,palec,míle.
oo PO HRABALOVI - JIŘÍ ŠOTOLA.Nevydržel.Někdejší tajemník Svazu^čs.
spisovatelů z doby A.Novotného/1964~1967/uveřejnil v Tvorbě člá
nek, v němž prohlásil,že chce znovu najít kontakt se svými čtená
ři a být vlasti užitečný.Kritizoval též spisovatele,kteří po
okupaci opustili ČSSR.Šotolovi je dnes 51 let a jeho díla byla
normalizovanou cenzurou v r.1969 zakázána.
oo LIDE V ČSSR NEMAJÍ STRACH Z PROCESŮ,fyzické likvidace,deportací v
a poprav-tyto brutální formy útlaku jsou naštěstí za námi,alespoň
v naší vlasti-avšak prostředky nátlaku jsou dnes rafinovanější
a vybranějšíma prvním místě je existenční postih.To v podstatě
napsal spisovatel Václav Havel v otevřeném dopisu G.Husákovi,
jehož znění obdrželi 11.dubna západní novináři,akreditovaní v
Praze.Nejhorší na věci je,dodal navel,že si lidé na tuto situaci
již zvykli.Ze strachu a z lhostejnosti chodí na schůze a plní
závazky,ale bez skutečného vnitrního přesvědčení.

- 15 MLÁDEŽ NA ZÁPADE KOSTE A DOSPÍVÁ PŘÍLIŠ RÝCHLE.
Na počátku lišto pádu 1974 uverejnil jeden z apa _i oněme cký týde
ník článek o překotném tělesném růstu a předčasném pohlavním do
spívání mládeže,kteréžto jevy začínají vážně znepokojovat lékaře,
pedagogy a jiné odborníky západního světa.
Již po několik desítiletí pozorují západní zdravotničtí odbor
níci nápadné uspíšení puberty spojené s nadměrným-čahounovitýmtělesným růstem do délky.Již novorozenci jsou dnes větší než před
40 lety.Patnáctiletí jsou v průměru o 13 až 15 cm vyšší než byli
stejně staří příslušníci generace předchozí.Počet studentů,jejichž
výška přesahuje 180 cm,je dnes dvakrát vyšší než za časů jejich
otců.Shora uvedené jevy byly zazánmenány nejen v západním Německu,
ale i v jiných zemích západní Evropy,v severní Americe,v Japonsku,
v Číně a v Austrálii.
Příčiny těchto relativních anomálií je nutno hledat ve změněném
způsobu života dnešní mládeže. V prvé řadě trpí mládež nedostatkem
tělesného pohybu.Pohyb stimuluje kosterní svalstvo k rovnoměrnému,
harmonickému růstu a ovlivňuje příznivě krevní oběh a látkovou vý
měnu.Dále je známo,že světlo působí jako přímý stimulátor růstu.
V minulých stoletích byli lidé nuceni trávit dlouhé hodiny v pří
tmí za svitu svíčky nebo louče,či dokonce v úplné tmě.Dnes je
naopak možno při intenzivním elektrickém osvětlení vysedávat i
dlouho do noci.Ke shora uvedeným faktorům,které zřetelně a přímo
ovlivňují tělesný růst,je nutno připočíst i kvalitativní.změnu
jídelníčku v posledních letech.Dnešní mládež má k disposici spíše
přebytek živin nežli jejich nedostatek.
Nadměrný tělesný růst do délky se vyskytuje Častěji u mládaže
městské než u jejich vrstevníků na venkově.Nejčastěji se s mladými dlouhány setkáváme ve společenské vrstvě bývalé městské chudi
ny a proletariátu,jejíž životní úrovaň se výrazně změnila k lepšímu.Nikdo zajisté nebude v této souvislosti namítat,že to není
správné,vede-li se lidem lépe.Zároveň se zde však v praxi potvrzu
je teorie o přímém působení změněných životních podmínek na živý
. organismus.
Novější výzkumy na poli sportovního lékařství osvětlily shora
popsané souvislosti.Je to zejména profesor Karl Diem,bývalý rektor
Vysoké školy sportovní v Kolíně,který jako jeden z prvních odbor
níků poukázal^na toto ohrožení správného růstu a vývoje mladist
vých a zároveň naznačil cesty ^nápravě.
Menší růstové anomálie ve smyslu růstu do délky lze usměrnit
specielním cvičením,které podporuje rozvoj šířkových tělesných
rozměrů tak,že se hrudní koš rozšíří a zádové svalstvo zmohutní<
U mladistvých”čahounů” vyžaduje pomoci i srdeční sval.I srdce
potřebuje zesílení srdeční svaloviny poté,co se aktivně zúčastnilo
na překotném růstu mladého organismu do délky.
Profesor Diem říká,že nejlepším druhem tělesného svičení pro
mladistvé je plavání.Toho by měla využít zejména mostská mládež,
která má k disposici kryté zimní bazény.
Ing.M.Č.
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oo V DELIKÁTNÍ SITUACI -fzejména vůči pamětníkům druhé světové vál
ky - se octli organizátoři oslav 30. výročí v okrese Torgau v NDR:
jak vysvětlit obyvatelům výlučnou osvobozeneckou úlohu SSSR,když
právě v tomto polabském městě se 25.dubna 1945 v 16,40 hod.setka
ly předsunuté jednotky americké a sovětské arma'dy a Část okresu
obsadili vojáci U.S.Army? Vyřešilo se to nařízením z ÚV SED; musí
to být Rudá armáda.A tak to tedy byla Bidá armáda a všude portré
ty Marxe,Lenina a Brežnéva a rudé prapory ... k pomníčku Setkání
vsak neznámé ruce položily alespoň věnec,upletený z Xicních květin.

- 16 ARÉNA VOLNÁ 1 PRO MATADORKY. Ženská emancipace si prorazila už
c§stu i do·býčí arény.Pětadvacetiletá Šoanělka Angela Hernándes
Gomez si prý po dvouletém rozběhu vybojovala své první vítězství.
Nesložila sice ještě žádného býka,avšak zvítězila nad španělskými
úřady.Španělský ministr vnitra prý už podepsal dekret,na jehož
základě smí tato odvážná a ambicidsní žena v budoucnu vystupovat
' v arénách v roli matadorky.
Angela musela v minulosti postoupit tři nepodařené starty.
. Corrida byla prý vždy zcela vyprodaná a diváci napjatě očekávali
vystup své nové hrdinky.V posledních hodinách před startem však
prý vždycky přišel policejní zákaz vystupování,takže Angela se
dosud nezaskvěla ve slávě první vítězné matadorky světa.
Nyní jsou prý odstraněny i poslední překážky,takže Španělé
mají nadeji,že brzy vpochoduje do býčí arény za zvuku pašo doble
první žena,aby si vybojovala své první velké a slavné vítězství
nad býkem.Angela^přitom dobře ví,že to bude hra se smrtí.Není na
světě matadora-at už věhlasného či neznámého-jehož tělo by nebylo
poseto jizvami,které utržil při zápase s býkem.Tato zranění bý
vají někdy strašlivá.K tomu přistupuje nebezpečí vykrvácení či
otravy krve.nngela Gomez by měla vědět,že k obětem svého povolání
patří i nejlepší matadoři stoletíyJoselito a Manoleteza že v r.
1934 jen v měsíci srpnu usmrtili býci v aréně 8 toreadorů a picadorů.
Z psychologického-sociologického hlediska jsou býčí zápasy
fenoménem dosti paradoxním.V praehistorických dobách si člověk
ochočil některá zvířata,domestikoval je a zaměřil jejich chov
jednoznačně k užitku lidí.V býčí aréně však chce člověk vidět
krev poraženého zvířete-býka,aby tak dokázal,že on-člověk- je
silnější.
Velmi zajímavé jsou nedávné klinické studie jednoho zvěroléka
ře,které byly provedeny na 42 býcích,pocházejících z různých ze
mědělských závodů.Býci byli v období 1971 a 1972 dopravováni do
arény v Cordobe."Býčí zápasy končí slzami”tvrdí shora uvedený
zvěrolékař.Tyto slzy však ueprolévá vítězný,radostí dojatý mata
dor ,nýbrž-poražený,dodělává jící býk.Býk bývá při corridě krajně
vydrážděn nejrůznějšími způsoby jako honička v aréně,rudá pláštěn
ka,rány kopím a posléze povalení na zem.Všechny tyto nepřirozené
násilné úkony mají za následek zásadní psychologické změny ve vě
domí zvířete.Rozčílení a bolest tlačí býkovi slzy do očí."V po
sledních monutách před smrtí pláče býk a vzdává se v boji s mata
dorem” říká dotyčný zvěrolékař.
V některých krajinách,kde holdují býčím zápasům, se maso ze za
bitého býka po zápase rozprodá divákům,kteří je hodnotí jako de
likatesu.Má to své opodstatnění:rozčílením a prudkými pohyby při
zápase v aréně se ve svalstvu býka^vytváří kyselina mléčná,která
dává masu zvláštní pikantní příchut,jako by toto bylo po delší,
dobu naloíumo v nálevu s kořením a solí.Maso z takového uštvaného
býka všakVrze dlouho skladovat,nebot podléhá zkáze dříve než ma
so z normálních jatečních kusů.
Ing.M.C.
00 Lgtos ,na jaře se v^SSSR vystupňovala NÁTLAKOVÁ KAMPAŇ PROTI S0VĚTŠKYM ÉIDW, kteří projevili přání vystěhovat se ze zeme.Vý
znamů jší osobnosti byly předvolány do vyšetřoven KGB,kde byly po
drobeny dlouhým a trapným výslechům;vyčítala se jim “zrada vlasti“
a "protisovětská Činnost“.Profesorům A.Luntsovi,L.Tsipinovi a
A.Saranskému policisté řekli: "Nyní se už tlaku veřejného mínění
nebojíme protože na západe se o váš osud přestali zajímat."Velké
potíže s KGB měl a má také židovský aktivista m.Polisčuk.
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FINANČNÍ PODSVĚTÍ-NEBEZPEČÍ PRO DROBNÉ STŘADATELE

V poslední době se objevily úkazy těžké hospodářské kriminality
zvláště v Zurichu.Specialisté kantonální policie je nazývají při
léhavě Zurcher Finanzunterwelt. Na př.Kantonální policie dostala
nedávno radiovou zprávu z interpolu Wiesbaden,že v Hamburgu v taxi
byla nalezena aktovka,omylem zapomenutá,a v ní bilance,hospodář
ské a revizní zprávy a originelní certifikáty ” celkové hodnotě
osm milionů švýcarských franků. Všechny znějí na šest akciových
společností,které vůbec neexistují.Mimoto byly nalezeny ověřené
originály vystavené ’’Treuhandbureau" ve východním Švýcarsku.
Uvedené”Treuhandbureau’’udalo při vyšetřování, že opisy smluv a
originálů byly mu dodány neznámou osobou z emirátu Bahrein,která
současně hned zaplatila účet za vystavení v hodnotě mnoha tisíc Fr.
V poslední době byly zjištěny též bezcenné falešné akcie na fi
nančním trhu.V samotném Německu jsou týto delikty odhadovány na
15 až 20 miliard DM ročně.V kantónu Zurich stoupla tato nová kri
minalita o 25%. Zvláště je to falšování cenných papírů,dále falešné
šeky,falešné mince atd.Vše je prováděno za tím účelem,aby byli
drobní střadatelé připraveni o úspory.Ti kteří obchodují na burse
ve velkém,mají dosti finančních prostředků a znalostí,aby byli
na finanční transakce opatrní.
V zurišském podsvětí se v poslední době objevily vykonstruova
né obchodní dopisy,falešné bilance,neexistující smlouvy atd..
Finanční podsvětí pracuje naprosto anonymně,mezinárodně.Nedávno
jakási 851etá vdova z Thurgau prodala neznámé osobě domek se za
řízením za 75*000 Fr«Osoba jí vystavila na sumu dlužní úpis,sama
domek obratem za dvojnásobek prodala a zmizela.Pak přišla další
neznámá osoba a za dlužní úpisy dala vdově obligace Bau und Immobilien AG Coron,naprosto bezcenné.Vdově zůstaly jen vkladní
knížky Kantonální banky v hodnotě 30.000 Fr.Objevila se třetí
osoba,obchodující údajně s Kuwa jteia, jež jí za tyto poslední pe
níze prodala bezcenné papíry pocházející z Kuwajtu.
I když zajisté budou naši členové opatrní při finančním jedná
ní s neznámými osobami,presto je třeba při jakýchkoliv transak
cích velké opatrnosti.Pro úspory je.největší jistota u kantonál
ní ch a velkých bank,jež musí uveřejňovat své bilance.Při event.
konkursu banky má přednost vklad do 5.000 Fr.U spořitelních knížek/Sparhefte/se doporučuje vklad do výše 10.000 Fr.Ty mají též
konkursní přednost a je větší jistota,že do této výše dostane
střadatel všechno zpět.Pro větší event.obnosy je možno doporučit
obligace,sice s větším úrokem,ale s delší oběžnou dobou.Ale v žád
ném případě nekupujte obligace od neznámých osob,nebo od osob ne
jistých.Nekupujte nic od tzv.dobrých známých!-kdo by chtěl uložit
peníze do obligací/’Kassaobligací" či akcií,necht se obrátí na ta
kovou banku,která může zaručit,že akcie či obligace jsou opravdu
cenné.Mezi takové patří kantonální banky, dále äankgesellschaft,
Bankverein,Kreditanstalt,Volksbank či Bank-Leu.Při koúpi akcií
jsou nejlepší akcie velkých podniků či pojištovenjpokud jsou k
dosažení.Nekupujte akcie podniků malých či neznámýchlČím vyšší
úrok u banky,tím je banka podezřelejší.Většinou platí vysoké
úroky právě banky,jejichž jmění není dostačující zárukou pro
eventuelní bankovní operace;tyto banky platí soče vysoké úroky,
ale risiko pro vklady je pochopitelně vysoké.Příkladem toho je
konkurs Metro a Profinanz banky.Ve Švýcarsku je nyní asi čtyři a
půltisíce bank spolu s odbočkami.Jejich jmění činí celkem na
150 miliard.

- 18 V každém případě jsou nebezpečné nekryté a falešné cenné pa
píry , bezcenné“ zlaté” mi, ie a zvláště nyní”akcie“ pocházející z
arabského světa,především z Kuvajtu a nahreinu.Právě to,že Švý
carský frank je nyní proti dřívější době zhodnocen o 40%,láká
finanční podsvětí,aby připravilo drobné a střední střadatele o
úspory.Ti bohatší se o ně připravit nedájí,protože mají při fi
nančních transakcích dobré poradce a^pebe se v nich sami dobře

Dr.S.H.
oo ŠVÝCARSKÉ UNIKUM. Tak nazval prof.Ulrich Kagi časopis pro mládež
“PRO DIALOG“.Vychází ve 250 000 exemplářích a v jeho redakci jsou
zastoupeny všechny švýcarské parlamentní politické strany.Takový
pluralismus prý nemá nikde ve světě obdoby.Cílem časopisu je
vést švýcarskou mládež k živé aktivní demokracii a tím současně
čelit ji nahlodávajícím levým extremismům.
oo Tajně provedený PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ v ČSR měl podle časopisu
Der Spiegel,tento výsledek:Jen 10 až nejvíce snad 15% obyvatel
ČSR stojí prý za vládou. 20% Čechů a Slováků je ve stavu aktivní
opozice.Nasvědčuje tomu celá řada akcí z poslední doby: Letáky
kritizující režim a vyzývající ke generální stávce-vyhlášení
“Tajné strany rad”-sabotáže na železnicích/falešné zavádění ná
kladních vagonů/ atd.
oo”Dvacetileté výročí Varšavského paktu -VE ZNAMENÍ KNUTY”.Tak nadepisuje švýcarský deník “Die Tat“ článek, v němž upozornuje na
toto výročí a vypočítává důsledky onoho počinu.Dnes,třicet let
od konce války;má SSSR ve Východní Evropězmimo své vlastní hrani
ce /31 divizí/20 v DDR,5v ‘ČSR,4 v Maäarsku,2 v Polsku/ a je v
celé této oblasti absolutním pánem.
oo ZE SVĚTA MEZINÁRODNÍ KŘESŤANSKODEMOKRATICKÉ UNIE. Ve dnech 14.-15.
dubna sešly se zástupkyně 10ti křesťanskodemokratických stran a
orgunisací a ustavily Unii křesťansko-demokratických žen/UCDF/.
Na zasedání v Eichholz u Kolína n.R. připravily statut a jednací
řád.Unie pak požádala o přijetí do Evropské Unie Křesťanskodemo
kratické.Chce spolupracovat na příp^rvě voleb do Evropského par
lamentu. V Unii jsou zastoupeny též ženy švýcarské CVP.V obecních
volbách ve Štýrsku získala Lidová strana velký úspěch.Celkem získa
la 4J,2% hlasů,proti Soc.dem.straně,jež získala pouze 44%. Evropsk
Křesťansko-demokratická Unie vyzývá, demokratické síly Portugalska,
aby bojovaly proti každé formě totalitní diktatury.Dálevžádá,aby
ve Španělsku demokratické síly bojovaly společně s^křesťansko-demokratickým hnutím za lidská práva v zemir- V Z.enevě zasedal stálý
výbor Mezinárodní Unie Křest.dem. Již v minulém roce podnikl její
generální sekretariát konkrétní zákrok,aby ve Spojeních národech
byl konečně definitivně přijat Pakt o lidských právech.Do konce
roku 1974 jej ratifikovalo 28 států a 9 státu ratifikovalo dodat
kový protokol.Kroky,jež mezinárodní K-D Unie podnikla,směřují k
tomu,aby konečně Pakt o lidských právech nabyl plné platnosti.
Za tím účelem navštívil zástupce generálního tajemníka UMDC
Konrád Sieniewicz sekretariát OSN,aby projednal otázku tohoto
paktu pro příští zasedání OSN.
Dr.S.H.
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