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Členský oběžník
Československého svazu křestanských pracujících Švýcarska
1976 - Listopad - Číslo 11
PREZIDENT USÄ K 28.ŘÍJNU
K letošnímu 28.říjnu poslal Jinmy Carter;ještě před svým zvo
lením prezidentem USA,Radě Svobodného Československa-k rukám
člena předsednictva Vávro Ryšavého ve Washingtonu-pozdravný te
legram,který , volně přeložený z angličtiny, zní takto:”Při příle
žitosti padesátého osmého výročí založení Československa posílám.-1
Vám svůj nejsrdečnější pozdrav.Mezi americkým a československým
lidem existujázvláštní .pouto od té doby,co se prezident Woodrow
Wilson v roce 1918 zasadil o to,aby byl vyhlášen československý
stát ./ento vztah činí pevným též jedinečné přínosy českosloven
ských emigrantů a jejich potomků naší kultuře«, Kartograf Augustin
Herman se proslavil v sedmnáctém století svými cestami po tehdej
ších třinácti severoamerických osadách a jejich zmapováním.
Astronaut Eugene Černán se podílel statečně na našich prvních od
vážných cestách k měsíci- a právě nelávno byl Nobelovou cenou
vyznamenán Dr„Daniel Carleton Gajdušek za svou vynikající vědec
kou práci v oboru medicíny. Pro československé národy byla a je
cesta k samostatnosti obtížná.Přesto zůstávají jejich srdce a
mysl nezlomeny. Je jich usilování o plnou svobodu jo- musí nakonec
dovést k víte zs tví.-Jimmy Carter”. Telegram je datován 27.října.
Několik dní potom byl odesílatel zvolen prezidentem.Říká se o
něm,že ví,co chce,Slova telegramu dávají tušit?že také ví,co
chtějí či co by chtěly národy u nás doma a všude za železnou
oponou.
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PROTINÁBOŽENSKÁ OFENZÍVA V ČESKOSLOVENSKU se dostala do nové fáze.
Je tentokráte namířena proti dětem,které”chodí na náboženství”,
Švýcarský rozhlas refproval o případech,kdy si je pan učitel postavil na stupínek a vyzval třídu,aby se jimogosmívala.Je znám
případ ze Slovenska,kdy třináctiletý chlapec tlakem takové diskriminace spáchal sebevraždu.Něco nelidštějšího než týrání dětí si
lze sotva představit.Dotyční učitelé by si věru zasloužili,aby
byla jejich jména oznámena do celého kulturního světa.
S AGENTY A ZPRAVODAJI ČSL.STÁTNÍ BEZPEČNOST se roztrhl pytel.
Po Tačovském a "Tnaříkovi nyní zase Juraj Gabaj,který”pracpval”
zejména ve švýcarských krajanských spolcích,a Marian Slameň,člen
výboru Evropské federalistické strany za slovenskou sekci a prý
řady dalších slovenských organisací.Nevíme co sleduje v ČSR stra
na a vláda tím,že je představuje veřejnosti ve sdělovacích prostřed
cích. Z toho co říkají berou doma lidé vážně,jak víme,jedině sku
tečnost, že se tady”venku”přece jenom-Bohu díky-něco děje a že se
čsl.exil přece jenom nestará pouze o dobré byilo a o vydělávání
peněz.Takových zpravodajů tedy jen houšt.Stydne jo ovšem exulan
tovi z Československa slyší-li od navrátilce tohoto druhu hanlivá
slova o člověku tak vzácně ušlechtilém,jako je lausannská lékařka
Madame M.Guendet. Něco takového by
nemel íovolit ani ten
nejbolševitější režim.
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□ o MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU VN 'VINTERTHURU uspořádá letos opět naše místní
skupina v hotelu VOLKSHAUS nedaleko nádraží, a..to večer v sobotu
11.prosince o K tanci bude hrát orchestr pana ytíře a na eLvarhany
Míta Smetana.Reservace míst a vstupenek denně po 19 hod.na tel.
č.052/295923 nebo 052/273917o
DĚTSKÁ, MIKULÁŠSKA, BESÍDKA naší
winterthurské skupiny se bude konat již v sobotu 4»prosince
od 14-do 17,3o hod. v sále kostela St»Ulrych/roh Scha .fhause str,
' a^Seuzacherstr./
00 VŠICHNI NEZAiMĚSTNANÍ ve Švýcarsku .musí vést záznam 0' podnicích,
u nichž se ucházelizi když marně/O práci.Záznam je dokladem o tom,
že se nezaměstnán/ sám dost snaží najít si zaměstnání.Naši poji
štěnci necht si nezapomenou vyzvednout záznamový list u sobě pří
slušného sekretariátu CMV,nebo u naší referentky sestry Vragové.
S ohledem na současný stav pracovního trhu se předpokládá.že by
se měl každý nezaměstnaný pokus! týdně nejméně u tří podniků.
Jinak mu mohou být sníženy nebo i zastaveny denní dávky.
00 BESEDA V QUARTEN ”0 základních otázkách lidskéhovživota”,první
samostatná akcfe Východošvýcarské skupiny našeho ČSKF, se naplno
vydařila.Dr.Vladimír Neuwirth,který přednášel a vedl diskuse,doká
zal po oba dny vytvořit kolem náročné tematiky atmosféru pravého
společenství,v níž i nejslež itější věci zrpůzračngly a staly se
nakonec jednoduchými.Díky jemu 1 pořadatelům.
00 NOVINÁŘSKÁ CENA KARLA I-IAVdCKA byla zřízena na závěr symposia
'‘Havlíček a dnešek” uspořádaného Csl.poradním sborem v záp.Evropě
_při jeho říjnovém valném shromáždění ve Feldthurns· u Brigenu.______
Navrhl ji Dr.M.Levý z Fribourgu,člen a pracovník našeho CSKP.
Má být udělována jednou ročně a organisační řád vypracuje Porad
ní sbor.
ooMNATO MUSÍ ZESÍLIT SVÉ KONVENČNÍ BRANNÉ SÍLý V EVROPĚ a posunout
svůj branný potenciál blíže
východní hranici^ K tomuto závěru
došla informační mise amerického senátu po nedávné dvoutýdenní
inspekční cestě no evropských opěrných bodech a institucích atlant
ského společenství .Republikány zastupoval v misi senátor Dewe.y
Bartlett,demokraty Sam Nunn.Dosavadní strategie NATO prý Spočívá
na mylné hypotéze,že k čelení možnému útoku se strany Východu stačí
se o jeho přípravách dovědět "jen" tři týdny předem.Naproti tomu
jsou prý konvenční vojenské síly Varšavského paktu dnes koncentro
vány tak těsně u hranic BRD,že jim k přípravě útoku stačí jen
několik dní.Již během několika hodin je prý Východ schopen zvrá
tit rovnováhu světových sil-dříve než by aohlo dojít k nasazení
atomové zbraně. Současná slabost- konvenčních branných sil NATO prý
SSSR stále více a více dráždí k tomu,aby své nonukloární převahy
politicky a nakonec i vojensky využil
Je celkem pochopitelné, že
na tuto zprávu amerických senátorů reagovala zpravodajská agentura
TASS velmi podrážděně.Prý jde o úmyslné a zlovolné rozšiřování
"atmosféry” strachu.Po tom,co se dostala do veřejnosti zpráva o
sovětské raketě SS20,kterou může SSSR ohrozit celou Evropu,není k
rozšiřováni strachu z napadení třeba ani zlovolnosti ani zvláštního
úmyslu.Tato raketa naháníš západním vojenským odborníkům husí kůži i
proto,že svou koncepcí nepsadá do rámce sovětsko-amerických ujed
nání SALT a nemůže se tedy ve Vídni jednat o její omezení. Jako
prozatímní protiopatření byly do Velké Britanie narychlo přemístěny
z USA tři jednotky stíhacích bombardérů F 111 s atomovou výzbrojí.
00 y/IJ^TTFjATHLrRSKÝ KONCERT Vídeňského kvarteta k o s 1 a v ě 28. ří jna mě 1 pro
nikavý umělecký úspěch. Škoda,že na něj přišlo málo krajanů.

- 3 oo ČESKOSLOVENSKA PRACOVNÍ SKUPINA oři Křestansko-demokratické lidové
straně Svýcarska/TSCHECHOSLO .'AKISCHER ARBEITSKRĚÍS DER CVP/ byla
ustavena 23»října na shromáždění v Curychu«Jejím prvním úkolem
bude zejména co možno soustavně a zasvěceně informovat složky
této dnes největší švýcarské politické strany o všech ‘českoslo
venských záležitostech,které se nás dotýkají»Docela skupiny,kte
rá pochopitelně hledá další spolupracovníky,byli zvoleni Ing.
Husák z Winterthuru a Ing..Meszaros z Curychu.Kdo máte zájem o
členství,či kdo by chtěl se skupinou spolupracovat na jakémkoli
úseku a jakoukoliv formou,napište redakci ZDRAV nebo zatelefonujte
/052/238311/.
oo OTÁZKY O PLNENÍ HELSINSKÉHO DOKUMENTU. Již nejednou jsme ve ZPRÁ
VÁCH upozorňovali na to,že je důležité před Bělehradskou konfe
rencí,která má napřesrok přezkoušet účinnost letošní Helsinské
dohody,shromáždit co nejvíce dokladů a předložit jc,nejlépe, pově
řené senátní komisi USA, Akce se ujala CSL.národní rada americká,
jejíž jednatelka paní Faltušová již jeden úctyhodný elaborát,
obsahující i dokumenty námi dodané,dotyčné komisy předala. Je
však třeba,shromažďovat doklady dále a pokud možno soustavně,
ČSL o PORADNÍ SBOR vypracoval 10 otázek týkajících se nejdůležitěj
ších bodů tzv,”třetího koše”
o dodržování základních
lidských práv.Kdo můžete ke kterékoliv z nich něco sdělit,prosíme,
učiňte tak písemně znejednodušeji na adresu” ZPRAV ČSKPľ
1, Znáte rodiny čs.uprchlíků,jejichž děti neobdržely od čs.úřadů
povolení k cestě za rodiči?Uveďte konkrétní případy,podle mož
nosti s udáním jejich osobních dat,případně originál anebo
kopii zamítacího výměru,
2, Znáte československé občany,kterým čs,úřady zamítly vydat vý
jezdní Dovolení k návštěvě rodinného příslušníka v zahraničí?
3» Znáte československého občana,jemuž bylo vydáno výjezdní povo
lení k návštěvě rodinného příslušníka v zahraničí teprve tehdy,
jestliže se odvolával na ustanovení helsinské dohody?
4o Znáte krajany,jímž čsl.zastupitelské úřady v cizině odmítly
vydat visum k návštěvě Československa?Jaké uvedly důvody?
5. Znáte případy šikanování cestujících při celních prohlídkách
na hranicích,resp.po pří etu do RuzyněsCo hlavně hledali čs,
celníci v zavazadlech?
6, Co víte o výsleších na úřadovnách Státní bezpečnosti osob,které
se vrátily z návštěvy v zahraničí?
7 Máte možnost se dotázat cestovních kanceláří,organizujících zá
jezdy československých občanů do zahraničí,na jejich zkušenosti
s rozvíjením styků mezi Východem a Západem po helsinské konferenci?Mohou uvést rozsah povolených a zamítnutých cest? Je
možno od nich dostat zamítnuté výměry anebo opisy?
8, Znáte situaci v dopravě poštovních zásilek do ČSSR a obráceně?
Jak je to se zadržováním knih,náboženské literatury,magazínů,
časopisů a brožur.Pokračuje cenzura dopisů na poštovním úřadě
Praha 120?
9. .Oo je Vám známo o odposlouchávání zahraničních telefonních rozho
vorů?
10. Kde a jaké západní noviny lze dostat v Československu?
o

Čsl.Společnost pro _vj dy. a. umění vydala letos opět kr; sné VÁt/OČNÍ^
GRATlTL.ÁČjýl KARTY /barevná repr.z Icisálu Zbyňka Zajíce z Hasenburka/
ve dvou provedeních /s vícejazyčným přáním, anebo bez něj/, Objednejte si je včas u redakce ZPRÁV. Cena 1,20 SFr,_____ ______________________
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DOKU M ENTÝ

STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ,
Máme po volbách!Ne,nemám přirozeně na mysli "volby” v ČSSR,
které nejsou přece ničím jiným než volební fraškou a povinným
schvalováním stranou prověřených kanuilátů-nýbrž volby americké.
Ford neprošel a do čela nejmocnějšího státu světa se dostává homo
novus,jehož ještě před dvěma lety ani americká,ani zahraniční ve
řejnost prakticky neznala,J.Carter.Máme po volbách-jinými slovy,
skončilo halasné období velkého slibování.Nyní nadchází,pro Cartera,čtyři zkušební roky činů.A teprve až nastoupí úřad a"ukáže se”,
budeme moci říci,zda 39»prezident USA plní to,co slíbil,když se
dověděl že je zvolen:"Budu se snažit být dobrým prezidentem."
Pozorovatelé celkem unisonosoudí,že Uarter provede dokladné pře
suny ve vládních místech a že vymění takřka celé Fordovo mužstvo;
budou to prý změny tak pronikavé,jako za Kennedyho.Mnozí z "fordovců"již balí kufry,jako např.Henry Kissinger.Očekává se rovněž,že
prvních Carterových"sto lní"budécelkem~umírněných a víceméně sondážních,aie jeho první rok prezidentování §ude v podstatě"dynamický
a odvážný".V jakém smyslu,to zatím nevíme-připomeňme,ze Jimmy
Carter platí v očích mnohých za "umírněného levicového centristu".
Odchodem prezidenta Forda z Bílého lomu končí"nixonovská éra",či
přesněji řečeno,"Kišsingerova epocha",se všemi svými plusy a mi
nusy , charakterizovanými zejména svéráznou diplomacií.Nás,Čechoslo
váky , přirozeně nejvíc zajímá,jaká bude Carterova politika vůči
SSSR a "socialistickému táboru"obecně.vůči Číně,vůči závěrům hel
sinských dohod;všeobecně se soudí,že Uarter má zíjem na brzkém
uzavření jednání SALT II ,což by ovšem nahrálo volu na mlýn Moskvě
a pravděpodobně uspíšilo Brežněvovo. rozhodnutí navštívit USA.
Zdá se však,že Carterova pozornost je upřena především na domácí
problémy,zejména na omezení nezaměstnanosti,jež by nepovzbudilo
inflační trendy.Chce mít také blížeji k americkému občanu než
Ford-už ohlásil své plánované"hovory u krbu",jimiž pópslul F.D.
Roosevelt. A četní jsou i ti,kteří nevylučují návrat k určité
formě amerického izolacionismu.
Na druhém konci světa,v Číně,se také vyměnila vládnoucí garni
tur a-nikoli z~vůle voliču,nýbrž přirozeným/?/ odchodem"velkého
kormidelníka" do komunistické Nalhaly a nástupem Huovým. I u šikmookých skončila jedna velká a dlouhá epocha:Mao-Ce-tung,vítěz
nad Kuomingtanem,přítel a spojenec SSSR a pak jeho úhlavní nepří
tel , iniciátor"veíkého skoku vpřed" a první odpovědný za jeho ne
úspěch, záštita"kulturní revoluce"druhé poloviny šedesátýchvlet,
geniální autor proslulých červených brožur,likvidátor Liu-Sao-čchi,
Lin Piaa a tolika dalších... odešel na věčnost.Hua zatím neměl
dost času ukázat,kam vlastně jako nový muž u kormidla zamanevruje
obrovskou Čínu-měl plné ruce práce hlavně s"gangem čtyř",který mu
sel odstranit,aby nepřekáželvjeho moci.A i zde nás nejvíce zajímá,
jak se budou vyvíjet vztahy ČLR-SSSR.Na jedné straně vidíme,že
agentura Nová Čína a oficiální nluvčí čínských komunistů Žen min
ž’pao opakují,že postoj Pekingu vůči sovětským"sociálfašistům"zů
stává a zůstane nezměněn,ba ani slovník ostrých slev se nemění,
avšak na druhé straně neuniká naší pozornosti,že ton pekingského
blahopřání k výročí Říjnové revoluce se svcu-těžko říci zda upřím
nou či kamuflážní-srdečností lišil od předchozích pozdravných te
legramů; na to ovšem Moskva ihned reagovala ujištěním"nerozborného
přátelství" jež prý chová sovětský lid k čínskému.

Za to však ten třetí kormidelník, .jemuž jsme před časem věnovali
úvahu o tom,že"má na kahánku", se má místo toho čile k světu a
cestuje.Nedávno si to namířil ke"krvavému vrahu"padesátých let,
k Titovi."To jsou bajky.Na Západě se sialo módou prezentovat Jugo
slávii jako bezbrannou Karkulku a Sovětský svaz jako krvežíznivé
ho vlka,«. SSSR dbá na to,aby se přátelské vztahy obou zemí rozví
jely na základě rovnosti,vzájemné úcty a důvěry a naprostého ne
vměšování o o ."řekl Leonid v Bělehradě.Co si asi myslí Jugoslávci?
Vždyt týž politik před osmi lety řekl Čechoslovákům:"Éto váše
dělo..."než,o několik měsíců později poslal poněkud jiná ’’děla”
do malé země v srdci Evropy, jež’’ohrožovala"bezpečnost ruského med
věda a”kompromitovala” budoucnost socialismu...jen pár dní po
pražské návštěvě nynějšího Brežněvova hostitele Tita.Když ptáčka
lapají,pěkně mu zpívájí-a to,myslím,platí i o posledním Leonidově
výletu do nesocialistického zahraničí.Citujme belehradský”Přehled
mezinárodní politiky”;pouhé tři týdny před Brežněvovou cestou do
Jugoslávie celkem bez obalu napsal,že SSSR chce vnutit”svou mocen
skou vůli komunistickému světu”,rozhodně se postavil proti dog
matům o”jednotném řídícím ústředí” a vyslovil se pro tezi”rozdílných cest k socia ismu".
Iři světy,tři různá zřízení a politiky,tři různé mentality.
Ze ťří~prědních velmocí dvě vystřídaly stráže v nejvyšších špič
kách.Ale teprve čas,snad už příští měsíce,nám ukážou,jaký kurs
obě lodě s novými kormidelníky nabraly.

+ + + + +
.»
oc DVA "ZAJÍMAVÉ”VÝRCKY:
První je od .sovětského ministra obrany maršála Ustinova:"Sovětská
armáda je připravena plnit své vlastenecké a internacionální zá
vazky .. .nebot imperialismus se nevzdal svých agresivních cílů.”
/Tolistonadu 1976/ - Druhý je z„úst prvního tajemníka KSČ_a pre
zidenta ČSSR G.Husáka:"Volby/v Československu/ dokázaly naprostou
jednotu lidu a utužily bratrské a internacionální vztahy k Sovět
skému svazu a dalším bratrským státům...Na Z'pádě spekulovali o
našich volbách a čekali,že se projeví tzv.oposice.xato"opozice”
se neprojevila,protože v ČSSR neexistuje-jsou jen společensky
izolovaní je inotlivci,kteří už dávno ztratili veškerý politický
vliv..."/28.10.1976/.
Naše poznámka,vlastně otázka:Je režim E\to říci jednou totéž jinými
slovy?Anebo je poplatnost stupidní frazeologii zákonitá?/Pozn.
redakce:Citáty jsou přeloženy z cizojazyčných zdrojů/.
NEJVĚTŠ
Í S^OUVU ČSSR-NuKOMUivíSTlChÝ STÁT, v tomto případě Irán,
oo
uzavřela Praha s Teheránem;sovětského zemního plynu není zřejmě
dostatek a tak Československo v lotech 1981 až 2003/i/ nakoupí v
Persii přírodní plyn v hodnotě dvě a půl miliardy dolarů.Nemůžeme
to bohužel vyčíslit v čs.korunách,máme obavu,že při kurzu černého
trhu by se nám cifra nevešla na řádek.
oo Po velkém a nepředstižitelném budovateli komunismu,Sovětském svazu,
KLEPE NA DVEŘE AMERICKÉ SÝPKY TAKÉ NDR; žádá o prodej 1,500.000
až 2,000.000 tun imperialistického obilí r o č n ě.Příslušnou
smlouvu dohodl za své listopadové návštěvy ve Washingtonu výcho
doněmecký ministr zahraničního obchodu R.Bell./Jen ve fiskálním
roce 75/75 nakoupila NDR v USA již 2,5 mil.tun obilí./

oo V EGLISE REFOR£E FRANCAIS.E v Zurichu měl náš člen prof .0.3ALCAR o
první adventní neděli 21.11.velmi úspěšný celovečerní varhanní kon
cert .Myšlenka promítat k hudbě vhodně k ní vybrané obrazy a detaily
s adventní tematikou renesančních a barokních mistrů se ukázala být
nejenom originální ale též velmi hluboká.
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Edmund Řehák
NA CESTĚ K EVROPSKÉMU SJEDNOCENI - TINDEMAKSUV FLAK
/Předneseno na IV.k^estanskodemokratickém symposiu-1976/
Úvodem bych se rád alespoň několika slovy zmínil o návrhu,
který-protože patří do dávných dějin-se může na první pohled
zdát,že nijak nesouvisí s předmětem tohoto referátu.
V rámci úvah o evropských sjednocovacích snahách se však
plným právem i s hrdostí můžeme hlásit k tomuto návrhu,byť už
500 let starém,k návrhu českého krále Jiřího z Poděbrad.Je do
kladem, že už před půl tisíci lety české politické a diplomatické
smýšlení stálo vynikajícícm způsobem na výši a konkrétní i struk
turálně promyšlenou koncepcí směřovalo k tehdejšímu celoevrop
skému sjednocení.Návrh vycházel z nutnosti,kterou bychom dnes
mohli nazvat”evropským obranným společenstvím"pro ti imperialis
mu přicházejícímu tenkráte rovněž z východu,Či přesněji z jiho
východu a v desetiletí po katastrofálním pádu Carihradu,postupně,
ale velmi nebezpečně ohrožující mu celou Evropu.
Plán znám/ pod latinským názvem "Tractatus pacis toti christi
anitati fiendae”/Smlouva*o nastolení míru celého křesťanstva/,
vyšel původně z predstavy o nutnosti obranné vojenské aliance
pi oti turecké expansi,vyústil však v chartu všeobecné mírové
organisace.Doporučuje multilaterální mezinárodní smlouvu,sleduje
vyloučení války,ohlašuje vyrovnávaní politických sporů bez pou
žití násilí,žádá postavení útočníka mimo zákon a zajištění kolek
tivní bezpečnosti.Zdůrazňuje právo na svobodu a štátni svrchova
nost malých i velkých.Dnes bychom mohli říci,že to byl návrh na
"organisaci spojených národů ".Dokonce predvídal i možnosť’détente”
s nekřesťanskými zeměmi,ale za zcela přesných podmínek jejího
praktického provádění.Zůstává v touto směru stále aktuální.
Česká diplomatická iniciativa z let 1402-1464 byla tehdy pod
porována polským králem Kazimírem IV a uherským králem Matyášem
Korvínem.Nezískala však rozhodující a nutnou podporu Ludvíka XI
a plán tak ztroskotal na nepochopení francouzského královského
dvora."Tractatus” zřejmě předběhl svoji dobu o 500 let. Mnohé z
návrhů obsažených ve "Smlouvě"čeká na své splnění ještě i v naší
době. V každém případě zůstává dokladem vynikající a dalekonosné
české diplomatické koncepce už ve staré době."Bývali Čechové . .
Dnes se spokojujeme už jen o tom zpívat... .
I.
TINDEiViAxxSOVA OSNOVA "EVROPSKÉ UNIE1'
Od počátku roku se rozvinula veřejná diskuse o návrhu,který po
dlouhé době je novým a dostatečně propracovaným podnětem k postup
nému uskutečňování evropské politické integrace.Na schůzi šéfů
vlád če-lnských států Evropského hospodářského _polečenství/tak zv.
.evítka/,která se k nala 10. a ll.prosince 1974 v xaříži,byl bel
gický první ministr Leo Tíndemans pověřen,aby vypracoval návrh k
ustavení politické"Evropské Unie". R zuuěj tím zmíněné západoevrop
ské státy*.Po celoročním jednání s nepřehlednou řadou vládních čini
telů a představitelů politického,hospodářského ,sociálního a kultur
ního světa"Devítky",předložil 29»12.1975 členským vládám svůj ela
borát obsahující výsledky jeho sondování s vlastními náměty.
Hlavní popud k vypracování tohoto návrhu vzešel z převládajícího
názoru,že je nutné"překročit Rubicon ",t.j.začít s politickou
nadstavbou současného Hospodářského společenství,ktere není ještě
í..·

7

pevné,zakořeněné a občas budí dojem,že se začína í nebezpečně
viklat.Folitická unie ná právě umožnit snadnější vyřešení množí
cích se hospodářských ,měnových a v důsledku toho i sociálních
problémů oTindemans sám označil velni skrovně svoji studii jen
jako koncept,čili jako praktickou předlohu,která má umožnit '.alší vyjednávání a usnadnit konečnou dohodu.Obsahuje celkem šest
kapitol:Společná představa Evropy.Místo Evropy ve světe.Evropa
hospodářská a sociální. Ochrana občanských práv a podpora sociál
ního pokroku.Zpevnění evropských institucí.Poslední,šestá kapito
la,uvádí souhrn a vybízí Členské vlády ke konkrétnímu rozho.lnutí.
V prvé řadě,aby docílily politický soulad ke splnění cíle a zvlášt
ního poslání Unie.Dále vyvodit společným souhlasem nutné praktické
důsledky a umožnit jejich dynamické provádění,jak ve vnitrní tak
ve vnější oblasti. Shrnuto-s nadměrnou odvážností-jen v několika
slovech,jeho osnova směřuje k překonání současné mnohostranné
krise,chce zlepšit fungování nynějších institucí a ve smyslu po
litické jednoty vybízí k uskutečňování novCflnárodnrhinspirací.
V úvodu svého elaborátu,který odevzdal členským vládám,Tindemans uvádí,že byl zaražen protichůdností názorů,které slyšel při
svých nespočetných kontaktech./7 bro'ůře vydané belgickým mini
sterstvem zahraničních věcí j ou vypočteny na 40ti stránkách.
Collection’Idées et Etudes"no,306./Někteří totiž tvrdili,že doba
je nyní špatně volená k referátu o "Evropské Unii".Poukazovali
na to,že evropské. myšlenka právě prochází hlubokou krisí-Zdůrazňo 
vali hospodářskou recesi v "Devítce" aniž by se při tom vlády do
hodly na vhodné a rozsáhlé společné akci k odstranění deprese a
nezaměstnanosti.Zároveň však skoro všichni tvrdili,že si nedovedou
představit lepší budoucnost pro svoje národy než v dalším dobudo
vání Evropy, v němž .· patru jí realisaci vytčených cílů. Veřejné mí
nění nesdílí pesimistické mínění svých politických představitelů,
že by doba nebyla■vhodná vejít na cestu společného evropského ře
šení současných velkých obtíží.Naopak .Veřejné mínění je pro to,
aby současná všeobecná krise byla řešena společnou energickou
akcí.
IK
Fříznivý ohlas a kritiky.
Je pochopitelné,že jako v předcházejícím stručném přehledu ne
bylo možné rozvést podrobněji obsah jednotlivých kapitol,tak i v
této části je nutné omezit poukaz jen na některé pí ojevy.
Obsah Tindemansova podání byl zveřejněn 7»ledna t.r.Z velmi
příznivých chlasů vedle Belgie nutno jmenovat Německou spolkovou
republiku včetně vládních míst v Bonnu.Velmi příznivý ohlas ovšem
neznamená ještě velmi příznivý do písmenka.To ani Tindemans neče
kal.Britský tisk reagoval skepticky,ne-li přímo pesimisticky.
ostoj vládních kruhů vzhlede už k tradičnímu anglickému"Wait
änd see" nebude ještě delší dobu ohlášen.Ohlas z Irska je celkem
málo znám.Dá se však předpokládat,že vládní kruhy nebudou další
jednání o politický souhlas komplikovat stejně jako Downing Street.
Ve Francii ústřední orgán KSF L ’Humanitě vyrazil s ostrý ,i útokem
proti Tindemansovu plánu.To však nijak nepřekvapuje.Na evropské
sjednocovací snahy se totiž dobře nopohlíží-v Kremlu.Také t.zv.
ortodoxní gaullistické kruhy,ale jsou to už jen poslání "mohykáni",
se vyslovily odmítavě.Ostatní tisk a politické kruhy jsou myšlence
v podstatě nakloněny příznivě.Stejně tak kruhy vládní. V Itálii
ani KSI neprojevila zásadní nesouhlas,nýbrž jen určitou kritiku,
která však nejde proti plánu na Evropskou Unii.Ostatní politické
kruhy jsou příznivě nakloněny,rovněž tak kruhy vládní.Je zajímavé,
že vedení KSI nesdílí zásadně nepřátelský postoj svých francouzských

soudruhů.ani pro i Severoatlantické alianci,ani proti její vojenské
organisaci N^TO. Holandský' tisk r^.eferoval příznivě,dánský skeptic
ky »Vládní kruhy v obou státech,stejně jako v Lucembursku,zdají
se být, v zásadě,příznivě nakloněny.
Na podporu Tindemansovv iniciativy svolalo”Evropské Hnutí”,
vrcholná organisace ne-vládních evropských organisaci,"Evropský
kongres” do Bruselu,kde je sídlo "Hnutí”,ve dnech 5»sž 7.února t.r..
Účastnilo se ho kolem 800 lelegátů z celé Západní Evropy včetně
ze států neutrálních a Španělska a Portugalska.Účastnili se ho
také tři exiioví členové mezinárodní Federální rady Evropského
Hnutí,včetně autora tohoto referátu.Leo Tindenans na kongresu vy
světlil svůj postup a podal analysu svého návrhu.Vysvětlil také
proč vôlil. redakci velni střízlivou,bez ilusí,bez vyv lávání zby
tečných sporů anebo útoků,ale na druhé straně také s rozhodnou
vůlí přimět vlály,aby konečně už nastoupily na cestu vedoucí k
uskutečnění Evropské Unie.. Na kongresu promluvila také řada vedou
cích politiků různých stran a ze všech států"!, evítky” .Willy BranJt
na kongresu znovu opakoval,že podá svoji kandidaturu na předsedu
Evropského parlamentu po provedených všeobecných volbách r.1978.
"Evropský kongres" vzdal poctu Tindemansovi a blah přál mu
k vytýčení hlavních bodů pro program další výstavby Evropy;
Nutnost všeobecné a přímé volby společného evropského parlamentu,
ke které má dojít v květnu 1978,postupné sjednocení zahraniční po
litiky , jedno tni měnová hospodářská politika a zesílení dosavadních
institucí evropského Společenství. Není přijatelné,aby evropský
kontinent zůs ,ai nyjsmiu^í ,nu jloulave jší ,ne jhůře orgenisovaný a
nejméně schopný hí'it v a světě hl diska a zájmy svých občanů, to
vyznělo s·' r * ze všech projevů na kongresu. Stejně tak se řada
delegátů "1 svítky” vyslovila na adresu členských vlád,že Evropa
nemůže b'1 "L/.rop ; á 1-. carte",ze které by si každý vybral cynicky
jen něco.. ’.
Cesta k Evropské Unii je otevřena.Nebude to cesta snadná. Je
ale nyní řada na vládách,aby ji konečně nastoupily a obtíže spo
lečnou. dcerou vůlí překonávaly.Kongres vyzněl velmi optimisticky.
Ovšem rysi skutečně je řcúa na vládách.Prozatín však,jak se uká
zalo l»a 2.dubna t.r.na schůzi šéfů vláď’Devítky" v Lucemburku,
jejich definitivní pochop, lni a rozhodnutí bude vyžadovat ještě
dalšího a ještě většího nátlaku veřejného mínění. A tomu .icžná
značíš naponůie ru jenom samotný vývoj situace v západní Evropě,
nýbrž i mimo ni.
+
+
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SATCLTgJÍ „ZŮ13 Z^^
se všechny dostaly do hospodářs
kých ’pofízi. p¥íciny jsme rozebírali ve ZPRÁVÁCH již několikráte.Pod
le švýcarského tisku, se nyní snaží SSSR využít této situace k novému
upevnění své kontroly nad celým východním blokem. Situace pro to se
zdá být vhodná 1 z toho důvodu,že na mezinárodním kolbišti bude teď
pravděpodobně několik měsíců klid poněvadž nové režimy ve Washingto
nu a v Pekingu se musí nutně chvíli zabíhat” .V zemích východního
bloku se tedy zdá probíhat organizovaná novinářská kampaň zdůrazňu
jící opět jednou zvýšenou měrou důvěru ve vedoucí roli SSSR.Východ
ní komunističtí mocipáni se horečně navštěvují a SSSR slibuje svým
zadluženým satelitům na všechny strany hospodářskou pomoc - pokud
budou poslouchat.< enonže zrovna ned vné události v Polsku, zejména
lidová rebelie v Radomi, ukázaly, že s tou poslušností to není tak
jednoduché a že vedle stranických aparatů přece· jenom existují také
"prostí" libé, kteří, myslí - a také chtějí žít. sudou kleště, který
mi je SSbR svírá i nadále silnější nežli jejich rozhořčení?
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NEKLIDNÉ PODZEMÍ.
Pozornost světové veřejnosti,zejména pak vědeckého světa,byla
letos v letních měsících upřena na nevelký ostrov v Karibském
moři-Guadaloupe,francouzský zámořský departement,kde se po 140
letech probudila z dřímoty sopka Soufrière.Její základy se sice
už začaly chvět nřed rokem,ale k úniku sirných plynů pod vysokým
tlakem došlo až v srpnu 1976.Na Guadeloupe se sjeli odborníci
mnoha zemí,geologovi,petrografove, a především vulkanologové,aby
sopečnou aktivitu”diagnostikovali"; tato aktivita sílila den ze
dne,zejména na počátku druhé poloviny srpna.Byl vyhlášen poplach
a na 72.000 obyvatel předpokládané ohrožené oblasti bylo urychle
ně evakuováno,nemocnice měly pohotovost,a na ostrov poslali ženisty,
hasiče,záchranné čety.Vědci nevylučovali,že je výbuch eminentní,
že jde o Jny,o hodiny a možná o minuty-že bude náhlý a jeho síla
se bude rovnat explozi jaderné pumy o několika megatunách.
dak se ukázalo pozdě-ji, poplach byl předčasný a světově známý
odborník na vulkány,Haroun Tazieff,veřejnost uklidnil ; Soufrière
má sice zvýšenou aktivitu,zejména seismické otřesy/až 950 za 24
hodin/,ale bezprostřední katastrofa prý nehrozí.Sám byl 30.srpna
na sopce zaskočen menší erupcí a on i jeho druhové byli bezmála
zasypání sprškou lávových balvanů."Myslel jsem,že nadešla má po
slední hodinka’·',přiznal se novinářům v nemocnici.
Evakuace obyvatel Basse-Terre?byt velmi nákladné,byla však přece
jen na místě a panika,která se lidí zmocnila,měla své důvody.
Psal se kveten 1902.Na blízkém antilském ostrově Martiniku si
obyvatelé přístavu St.Pierre všimli,že z nedaleké,od r.1851"vyhaslé"
sopky Mont Pelée,asi 7 km od města,se začíná kouřit,země že se chvě
je a z hlubin kráteru je slyšet zlovětsné dunění."Zvířata byla
první,která projevila neklid a začala opouštět přilehlévsvahy krá
teru" , evokuje tuto dobu Tazieff ve své knize"Schůzky s uáblei""Plazi vylézali z děr ve starých lávách,zaplavovali plantáže a
přibližovali se k mës’tu, a hejna tažného ptactva se na hony vyhý
bala kraji.Jiné podivné úkazy zas znepokojovaly námořníky -prudké
hlubinné vlnobití za bezvětří,náhlé oteplení vody..."Kráter začal
vyvrhovat lávu a dým zaclonil i slunce,z vrcholu hory šlehaly pla
meny. Vznikl a panika,ale úřady uklidňovaly obavatele a nevěnovaly
sopce přiměřenou pozoAost. 8. května 1902 před osmou hodinou ráno
se rozpoutalo peklo.Tazieff píše: . .."S ohlušujícím rachotem,podob
ným palbě z tisíců děl,vyletěl vrchol hory do povětří,z kráteru
vyrazilo žhavé mračno a ohnivá stěna seběhla střelhbitě po svazích
dolů.čtyřicet tisíc lidí, tísnících se na pobřeží vidělo,jak se
ohnivá stěna řítí přímo na ně.Ve třech vteřinách dospěla k domům
a zahradám pevnostní čtvrti a v další vteřině zmizel St.Pierre v
žhavém mračnu.Stlačený vzduch,který lavina hnala před sebou,jedním
rázem smetl do moře celou tu obrovskou masu smrtelnou hrůzou trnou
cích lidí,nakupených na nábřeží. V zápětí nato voda v přístavu
vřela a lodě,zahalené obrovským mrakem páry,pokládaly se na bok,
potápěly se
nebo hořely jediným plamenem jako pochodně."
Tak za několik vteřin zahynulo všech asi 40.000 lidí.. Před
žhavým mračnem,to jest mimořádně prudkouvexplozí na nespočetné čá
stice rozprášené žhavé lávy/až 1100 stupňů/,se zachránil jen jediný
člověk,černoch,kterého pro jakýsi delikt uvrhli hluboko do podzem
ní kobky.Byl pološílený hrůzou,ale živ.
Poplach kolem So ifrière 'ici tedy své důvody.Sopka se zdvihá do
výše 1484 metrů na jihozápadní části ostrova,ve stejné vulkanické
oblasti jako proslulý Mont Pelée,což vedlo některé odborníky k
závěru,že tragedie Martiniku by se mohla opakovat na Guadeloupe...
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Žijeme vsak dnes v době vyspělé techniky,vulkanologové mají k
disposici přesné detekční přístroje•Rovněž evakuace gualeloupských obyvatel dokázala,že i administrativně a organizačně jsme
v roce 1976 podstatně dál než v r„19O2»»»v
Ničivou sílu vulkánů nelze nikdy podceňovat„Náhlé a nečekané
výbuchy se staly už mnohokrát v historii osudnými tisícům lidí
a patřily mezi největší katastrofy rozpoutaných živlů přírody»
Vesuv a Herkulanum, Pompeje ; bájná Atlantida,která se prý ponoři
la do hlubin moře po strašlivé -emoci ; výbuch Siny v r»1669/asi
100o000 mrtvých/.; ostrov Krakatau v Sundech v r.1883/36»000 obětí/
Tambora v r» 1815/92.000/» » Aprávě letošní rok se do análů pohybů
zemské kůry s tragickými následky zapsal černě;v únoru zemětře
sení v Guatemale/23»000 mrtvých/, v květnu se chvěla půda v ob
lasti italské Udinc/900 obětí/,v červenci ostrov Báli v Indoncsii
/600/,v srpnu Filipiny/přes 3°000/ » » A tak nakonec sopka Sou
frière,která hrozila,že bude ze všech nejstrašnější,nestála zatím
život nikoho-:hora porodila myš»
n
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Stanislav Ri.Kříž
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SPOLUPRÁCE ČESKOSLOVENSKÝCH KOMUNISTU S GESTAPEM byla na poradu
nelne c kého televizního vysílaní ŽEF/MAGAZÍN 13 »října .Vystoupil tu
opět bývalý pracovník čs.rozvodky Frolík,t.č.na Zápale.Jeho otřesná
avšak zcela věrohodná výpověď se tentokráte týkala také dvou hlav
komunistického Československa.0 současném prezidentu Husákovi
přxpoměl jeho,ostatně již v exilovém tisku komentovanou, činnost
ve prospěch fašistických organisaci za války na Slovensku/uodpis
ve funkci tajemníka svazu dopravců na výzvě k peněžním sbírkám,
o kteréžto záležitosti jsme sami referovali ve ZPRÁVÁCH/. Na
bývalého..prezidentatN°totného prozradil manipulace s evidenčními kar
tami vězňů v nacistickém koncentračním tábore,kde se”propracoval"
až do jeho samosprávy.Ze skupin karet vězňů určených k likvida
ci vybíral komunisty a místo nich tam určoval nekomunisty. Nejzávažnější F.olíkova připomínka se týkala období na počátku
druhé světové války,kdy SSSR uzavřel s nacistickým Německem do
hodu a komunisty v obsazených zemích ,tedy i v našem Protektorátu /
naléhavě vyzýval ke kolaboraci/ k obraně sovč'bsko-nčmeckých přá
telských zájmů proti imperialistickým plánům anglo-francouzského bloku a USA.
NĚMECKÝ SPISOVATEL HANS HABE navdtívil Maďarsko 20 let pojeho
povstání.Tři z výsledků jeho porovnání,které uveřejnil po návratu
domC :
"Tanky mohou zabránit sice revoluci ale nikoliv konkurzu."
"Socialismus neumírá na odpor,který nu klade touha po svobodě.
Umírá sám na sebe.Není třeba jej bourat-zhroutí se sám".
"Až začnou tankové posádky prodávat součástky svých tanků na
černém trhu,bude konec blízko... není vyloučeno,že už začly".
ARNOŠT KOLIvIAN, dnes 841etý bývalý ředitel Filosofického institutu
Ces koslovenské akademie věd a jeden z nejprominentnejších bolševiských intelektuálních pracovníků v Československu ale zejména v
SSSR, napsal dopis L.I.Brežněvovi, v němž mu oznamuje, že vystupu
je z KSSRo Činí prý tak po 58 letech členství uchýliv se do exilu
/Švédsko/ a Jsa naprosto zklamán dnešním stavem a orientací mos
kevského komunizmu» Ideálům toho pravého /který zřejmé stotožňuje
se socializmem/ prý ovšem zůstává stále véren. Škoda, že tedy ne
dokázal dojít až k samé podstatě věci a odhalit onen pseudofilosofický základ,z nějž všechno to, čeho se nakonec zhrozil, vzešlo»
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