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’\CHARTA_771
Dokument,který ne -ádá nic jiného než jen dodržování zákona,
v tomto řípadě ústavního’,vzrušil jak se patří světovou veřej
nost a její představitele a mluvčí Uo^ímné díky těm:kteří jej
takdol· >ře k ^nc i y o / a 1 i. . uoř imná ik v vs em~. ku eř-_ j e j oodepsali,nebo
ještě pod-· y-j -ľ., Vine,že oy tak nejraději učinil asi celý národ
a že českoslovenští občane v :ovtmách a podnicích nodpisují resoluce proti Cnar é jen a je.· ?.? strachu před rafinovanými represaliemi,kterými,jek je známo. vl vinoucí menšina nikdy nešetří
proti těm.kteří se jí nějak postaví. Tím větší čest budiž všem,
kteří přesto Chart·.: podepsalí Jo jich dnes už přes čtyři sta.
My sani máme v redakci ZPRÁV i.:, jrřlsta
u; ■ ■. n t< state oných
občasnú «Několik krajanských časopisů jo uveřejnilo .mezi nimi i
švýcarský Zpravodaj•Představ ;_?■ oprov j.i všechny vrstvy národa,
od dělníků až k intel Jr uhratm ši črám.od býval·ých politických
vězňů,kněží a režimem zar~acenýcľi 'disidentů'' az k ještě nedávčlenům strany.Vžlyt opravdu jde :jenom:?o to,aby se dodržovala
československá ústava,ba dokonce ta"socialistická ústava':kterou
vládnoucí strmá sama sestavila a schválila«
Cd 1.ledna,data.vydání Cmaru? uplynulo již několik týdnů.Presto
její historie zdaleka není ukončena a věřme,že ani tak brzo ne
skončí«
Charua 1977 má už svůj c.opad-negativní-r.a diplomatickém poli,
což podněcuje pražský režim k nepříčetné zuřivost17Prudké ochla
zení vztahů mezi ČSSR a NSR a zejména RakousKem jsou ukazatelem
barometru mezinárodních vztahů.Jak známo,měl G.Husák letos navštívit^Bonn a L. Š t r o uya .1 V í d ru Nyn í je pochybné, že .se tyto návštěvy
vůbec uskuteční.Pokud jde o NSR,v diplomatických kruzích se soudí,
že Husákova návštěva by byla v současné době krajně nevhodná,pro
tože západoněmecká veřejnost je proti Praze velmi rozhořčena.
Norská vláda zrušila plánovanou návštěvu,kterou měl v Oslu vy
konat ministr zahraničního obchodu A,Barčák;na norském minister
stvu zahraničních věcí naznačili, že ..důvodem je reprezivní postup
čs.úřadů proti signatářům Charty 77»
V polovině ledna se z Moskvy do Říma vracel italský ministr
zahraní č í A r no Ido F or 1 sni. \ nraze meľ! o jeho létadlo technické- při
stání"; Foríáni" odmítl setba:· se na Ruzyni se svým československým
kolegou B.Chloupkem.Formálně dostal italský diplomat"chřipku" ,
avšak je veřejným tajemstvím,že jeho nemoc mela"jiný charakter".
Počátkem března 1977 se chystá do Prahy holandský ministr za
hraničních věcí Max van Stoel;je však iosui nenr-ávdepodobné , že by
návštěvu za sov/-»^
^^.ností uskutečnil;soudí se tak v diplo
matických kruzíchn
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LETOŠNÍ V .KŘESŽANSKO-DEMOKRATICKE, SYMPOSIUM ČSKP se bude konat
nedaleko tradičního ZÚRZACHU, a sice ve vzdělávacím. středisku
/3ildun£szentrunA/ISLIKQFEN,které je od Zurzachu asi 4 km východ
ně u silnice na Winterthur.Začátek 29»dubna v půtek odpoledne,
ukončení v neděli 1,května,
oo NEZAMĚSTNANOSTNÍ POJIŠTĚNÍ ve Švýcarsku bude,jak již bylo ve
Zprávách oznámeno od 1,dubna 1977 reorganizováno- a to podle
usnesení parlamentu ze dne 8.října 1976,Hlavní zásady táto reorganisace jsou tyto:
1/Pojištění bude pro všechny pracující v zaměstnaneckém poměru
povinné o
2/Pojistné bude činit 0,8# platu pojištěnce/až do výše 3900 SFr
měsíčně/.Polovinubzaplatí zaměstnavatel,polovina bude zaměstna
vatelem zaměstnanci stržena z výplaty,
3/V případě ztráty zaměstnání bude prozatím postupováno stejně
jako doposud ©Výplatní místo si může pojištěnec volit.Naším členům doporučujeme,aby volili jako výplatní_místq až_na další tak
jako_doposud,naši odborovou kasu,kterou zastupuje vždy nejbližší
sekretariát CMV/Chři š tli cříer~Met a11arb e i t er-V erband /,
Pojistné za I.čtvrtletí letošního roku je třeba poukázat
ještě dosavadním způsobem,Nezapomeňte tak,prosíme,učinit včas
/do konce února/,
ooj PROSÍME ČLENY,kteří dostali v některé z posledních výplat výkaz j
nazvaný"ÄÚSLEIS SOLIDARITíiETSBEITRAEGE" , aby nám tento poslali/bílý lístek/,poněvadž jsme jejich odborovou organisací podle
textu na zadní straně onoho výkazu.Na vysvětlenou:Již od l.ledna
1975 strhují všechny firmy odboru Kovodělného a strojírenského
pokud jsou organizovány ve svazu zaměstnavatelů ASM-svým dílen
ským zaměstnancům z výplaty příspěvek na tzv.fond solidarity,
tato částka činí u mužů .7...SFr a u žen 5 SFr měsíčně.ASM ji na
konci každého roku odevzdá odborovým organizacím na úhradu re
žijních výdajů,které mají s činností ve prospěch všech lidí,kteří
ve Švýcarsku pracují,tedy nejenom svých členů,Ti naši clonové,
kteří již zaplatili svůj členský příspěvek,los tanou na základě
onoho výkazu příslušnou strženou částku od nás zpět.U ostatních
našich členů bude na základě onoho výkazu^příslušné strzene^
částky použito k uhrazení členského příspěvku, /pošlou-li výkaz,
nebude od nich už členský příspěvek požadován/,Neodevzdávejte
výkaz zástupci některé Jiné švýcarské ..odborové organisaced
Ivznikly by tim nepříjemné komplikace,
oo HELSINKY A SVETOVÉ EKUMENICKÉ INŠTITÚCIE, V Auguste mali zasadanie
svojich- výkonných výborov dve ekumenické inštitúcie‘.Svetová, rada
cirkví a Svetový luteránský zväz. Očakávalo sa, že obidve tieto
inštitúcie sa budu zoberat aj s otázkou,ako sa rešpektujú ustano
venia helsinskej deklarácie o náboženskej slobode^vo Východnej
Európe.To tým skôr,že celý svet si pri prvom výročí poupisania
tohoto dokumentu v Helsinkách pripomínal,čo sa vlastne stalo od
jeho podpísania,
oo
Valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví,ktoré sa konalo pred
rokem v africkej Nairobi a ktoré po prvý raz od založenia tejto
inštitúcie pred 27 rokmi sa zoberalo nielen porušovaním ludských
práv v v Afrike,ale aj sústavným pronásledováním cirkví vo Východ
nej Európe,uložilo generálnemu tajomníkovi Dr.Potterovi, aby
oo
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vyzval členské cirkvi k podaniu sprav z ich krajín o tejto zále
žitosti a aby na základe týchto správ predložil referát o ton,
ako sa komunistami ovládaných krajinách rešpektujú ustanovenia
deklarácie v oblasti náboženskéj«Dr«Potter správy dostal,ale
jeho referát neuspokojilo lebo náboženský útlak,ktorý je špeci
fickým problémom oficiálnej politiky komunistických režimov,
Dr«Fotter zase zasadil do celkového problému porušovania ludských
práv všade na svete«Navrhol a výkonný výbor schválil utvorenie
komise,ktorá má len zaistovat,do akej miery je náboženská slo
boda v komunistických krajinách respektována a do akej miery
je tam náboženský útlak«To znamená,že pp 30 rokoch neustáleho
prenasledovania cirkvi vo východnej Európe je pre vysokých hod
nostárov Svetovej rady cirkví táto vec ešte nie jasná alebo zná
ma,Musí sa vraj ešte len.zistovat«
Svetový luteránsky zväz,ktorý má vo východnej Európe významné
členské cirkvi,vykonal v tejto veci na zasedaní svojho výkonného
výboru ešte menej«Zato však výkonný výbor Svetovej rady cirkvi
velmi ochotne zase odhlasoval finančnú pomoc rozličným oslobodzo
vacím hnutiam v Afrike a inde,čo sa snažila svoje přesadit násilínioA výkonný výbor Svetovelio luteránskeho zväzu zase volmi ochot
ne vypočul kolaborantov z východnej Európy,ktorí ho poučovali
o tom,ako má vraj cirkev pracovat za socializmus.Zrejme bude
treba zo strany príslušníkov jednotlivých cirkvi väščí tlak,aby
sa svetové ekumenické inštitúcie prebudili a aby prestali koke
tovat s komunistickými kolaborantami tam a v tom,kde na obranu
krestanských tradicií zakročit«
/Naše Snahy 6/?6/
00

RÁDA.SVOBODNÉHO. ČESKOSLOVENSKA a ČSL PORADNÍ SBOR V ZÁPaDNÍ
EVROPE vydaly 18«ledna společné pi ohlášení ke kampani českoslo
venských komunistických sdělovacích prostředků: "Komunistický .
systém nesnáší základní lidské svobody a občanská práva/udržuje
se u moci jen manipulováním pravdy,šíř -ním nepravdy a policejním
útlakem« Totalitní režimy nenávidí lidi,kteří odešli z vlasti,
aby v zahraničí třebas i za těžkých podmínek a s osobními obětmi
politicky pracovali«
V poslední době se terčem propagandistických akcí českosloven
ského komunistického režimu staly obzvláště naše dví organizace«
Zatím co R3Č skýtá společnou základnu pro Čechy a Slováky a Rusíny v celém svobodném světě,ČSPS působí v západní Evropě a mnoho
jeho pracovníků je zároveň angažováno ve vedoucích orgánech RSČ«
Lživá trvzení českosl.komunistické propagandy nelze nechat
bez povšimnutí«Proto jsme se rozhodli vydat toto společné pro
hlášení: 1/ Není pravda,že naše organisace svádějí navzájem^bcj«
2/Nikdy jsme se nespolčovali a nespolčujeme se § nepřáteli česko
slovenské státnosti« 3/Svobodu a dem kracii^v Československu
považujeme za nezbytný předpoklad trvalého míru a bezpečnosti ve
střední Evropě« 4/Ve svých organisacích sdružujeme jak účastníky
domácího a zahraničního odboje proti nacistickým okupantům,tak
odpůrce okupace sovětské« 5/Máme,jak je v demokratických organisacíxh obvyklé,na některé otázky odlišné názory,shodujeme se však
bezpečně v tom,že -Československo musí být_svobodné,nezávislé
a. suverénní- ž^okupační jednotky musí opustit zemi - žesfýtňím
zřízením má být-pluralitní demokracie- že má být zastaveno hospodářskě vykorm stování'Sovětským svazem- že musí být respektovány
lidškě~švobody a občanská'- prává-',V tomto duchů se ve smyslu těchto
požadavků budeme dále pracovat«"

JISKRA, NADEJE,
Jen co trochu pohaslo vzrušení kolem Bukovského a Corvalána,
československá Ch rta 77 rozvířila hladinu světového veřejného
mínění nečekanými rozměry;ohlasy doma i v zahraničí svědčí o tom,
že jde o nejvýznamější dokument posledních let,o největší akci
pasivního odporu”legálními prostředky" od nestastných roků 1968lp69»Přesto je však nereálné mluvit o- novén"pražském jaru"„Jde
výlučně o obranu lidských práv a svobod a nikoli o problémy
hospodářské či politické,i když právě politický dopad Charty v
Československu, v sousedních východních zemích,i v nesooialistickém zahraničí je neobyčejný®A právě proto,že Charta není definicí
nového politického programu,nýbrž především morální záležitost,
podepsali ji vedle někdejších prominentních komunistů i mnozí zá
sadně bezpartijní a dokonce znání odpůrci komunistického režimu®
Dvě skutečnosti mají mimořádný význam,Za prvé:Chartě se dosta
lo nečekaně velké publicity„Mluví se o ní , píše, diskutuje, je na ní
spousta ohlasů,vesměs pozitivníchjk represi a potlačování občan
ských svobod se vyjádřila i řada významných politiků jako Kreiský,
Brandt,den Uyl,řada amerických senátorů aj,Kdyby nebylo represiv
ních opatření proti signatářům,snad by charta tolik vzruchu nezpů
sobila a po několika dnech by se na ni patrné zápornělo„Paradoxem,
který je však v současných československých podmínkách jen logic
kým důsledkem,je skutečnost,že čím víc režimní sdělovací prostřed
ky proti Chartě útočí.tím větší zájem veřejnosti dokument vzbuzu
je, tím víc sympatií ji přibývá a roste počet lidí,z nichž padá
strach z existenčního postihu.
Za druhé'.Charta 77 na sebe obrací pozornost světové veřejnosti
ve stejné době,kdy ji na sebe upínají polské"Výbory na obranu
dělníků",činnost sovětského"Výboru pro kontrolu plnění lahod z
Helsinek"a "Výbor pro ochranu svobody a socialismu v NDR"; neza
pomeňme ani na solidaritu,kterou se signatáři Charty vyjádřilo
několik desítek .maďarských intelektuálů,, „Nelze dost dobře mlu
vit o připravené koordinované akci,to je v zemích,kde je každý
x-tý člověk ve službách vnitra,takřka nemožné»Byla tu však řada
časově shodných detonátorů jako Polská Radim a bouře polských
dělníků,aféra Biermannem,výměna Bukovského za Corvalána,,,
Disidenti i prľ stí,ale stateční obhájci lidských práv v CSSSR,
NDR,Polsku,SSSR a dalších satelitních zemích zvyšují svůj hlas
a jejich akce nabývají rozměry,jež se pomalu vymýkají kontrole
režimních umlčovacích prostředků a dostávají internacionální charakter„A přece mají oficiální místa v Praze k disposici všechny
represivní prostředky,mají cenzuru,docilní novináře a zaprodance
na úseku kultury i vědy,CTK,rozhlas a televizi s náhubky,agenty
ŠTB»., a kdyby to snad mělo přestoupit míru únosnosti,pak i
pohotové jednotky bratrských vojsk,jež by znovu zasadily"tvrdý
úder domácí kontrarevoluci a zahraničnímu imperialismu"„
Charta 77 má velký význam zejména nyní,půl roku před běle
hradskou konferení o plnění závazků z Helsinek,A režim si je toho
vědorajna jedné straně nemůže,právě k vůli Helsinkám a Bělehradu
s kverulanty pořádně zatočit a poslat je na Gulag,na druhé stra
ně si nemaže dovolit,aby jejich hlasy vyzněly bez soužití rušiček.
Je trapné,že u nás nutí dělníky podepisovat prohlášení,odsuzující
"protičeskoslovenský" a"protisosialistický"pamflet hrstky od spo
lečnosti izolovaných lidí"-/Pamflet,který nikdo.nosní číst/a
ještě trapně jší, že k témuž nutí už i školní děti,které pod^pisují
a nevědí co,Nelze tonu říci jinak,než morální ubohost,
At žije duch Helsinek!
Stanislav M,Kříž
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DOKUMENTY

1ečka za roke.ii 1976.
Rok,který uplynul,by1 doslova nabit politickými i jinými udá
lostmi velkého významu.Pokusu* ■ se o stručný přehled těch hlavních«
Ve dvou ze tří hlavních velmocí světa došlo k výměně strážív USA,které loni v červenci oslavili 200.výročí své existence
jako nezávislého státu,zvolili nového prezidenta; Ford neprošel,
éra Nixona,Forda a Kissingera skončila,Američané vyslovili důvěru
dosud málo známému Jimmy Carterovi z Georgie,jenž slíbil,že bude
jedním se "silných "prezidentů Unie; - a v Číně,kde v rozmezí
osmi měsíců zemřelivdva přední kormidelníci dnes už takřka 800
milionového národa,Čou-En-laj a Mao Ce-tung,první v lednu,druhý
v září« V zákulisí v Pekingu se rozpoutal urputný boj o moc, v
němž nakonec zvítězil Hua-Kuo-feng,kdežto zprvu Teng Hsiao-ping
a později"banda čtyř" se dostala na oranýŕ.Ve volbách v Německé
spolkové republice se projevil vzestup CDU/CSU,nestačil vsak k
porážce vládnoucí koalice SDP/FDP« Volilo rovněž Švédsko,kde po
44 letech padli sociální demokraté O.Palmeho, a Itálie,kde šly
dopředu jak křestanská demokracie,tak komunistická strana a to
na úkor menších politických seskupení»Po celý rok 1976 otřásala
Libanonem krutá občanská válka,stála tisíce životů,vyvolala vo
jenskou intervenci Sýrie a později vstup"mezinárodních mírových
arabských jednotek" do země-vratká příměří neobstála.Špatně to
vypadalo se Smithovou Rhodesii,v JAR došlo ke krvavým rasovým ne
pokojům po vojenském vítězství MPLA s kubánskou účastí musel Zá
pad zařadit Angolu do seznamu prokomunistických zemí« V SSSR a
v jeho satelitních zemích se zvýšenou měrou projevila aktivita
statečných disidentů,v Polsku se v létě vzbouřili proti drastické
mu zvýšení cen základního spotřebního zboží,největší protikomu
nistické nepokoje byly v Radonu;po nich následovala vlna zatýkání
a represe«Husákův režim v ČSSR přistoupil ještě k tvrdším represaliím proti "nekonformním" než předtím.Na východe se tedy nic
podstatného nezměnilo,25.sjezd KSSS a 15.sjezd KSČ lze charakte
rizovat slovy"nic nového pod sluncem";pochopitelně,že sbtam nadá
le kráčí"od úspěchu k úspěchu"«Celý svět sužovaly inflační tlaky,
k nímž se na Západě,zejména pak ve Francii,v Itálii,v Britanii
a v USA družila nezaměstnanost«Nad promyslovými státy visela-a
stále visí-hrozba nového zdražení ceny černého zlata.
K podstatným vládním zrně nám došlo v Ecuadoru,v Malajsii, v Libanonu/Frangie-Sarkis/,v Italii/Aldo Moro-Andreotti/,ve Francii
/J,Chirac-R.Barre/,ve Velké Britanii/Wilson-Callagan/. Aféra
úplatků společnosti Lockheed,která se rozvětvila do Nizozemska,
Japonska,NSR a Itálie,smetla v Holandsku prince Bernharda a dosta
la za mříže japonského Tanaku. V Kambodži princ Sihánuk postoupil
moc Samhanovi. V Argentině armáda odstranila Juanitu Peronovou,
již vystřídal generál Videla.Fuč prodělala i Uruguay/BoruaberryDemichali-Mendez/,o převrat se pokusili bez úspěchu v Nigérii«
Na Sahaře vznikl nový stát,který se nazval/Arabskou demokratickou
republikou Sahraoui, nezávislost obdržely souostroví Seychelly
a africká Transkei«Alžíysko a]-aroko přerušily diplomatické styky
k vůli Sahaře,Island a elká Britanie k vůli treskám.Naopak,Čína
a fndie je opět navázaly« V Portugalsku mají novou ústavu a pre
zidentem zvolili generála Eanese;komunisté sice v"druhých volbách"
zaznamenali, vzestup,avšak socialistickou stranu M.Soarese neohro
zili. Španělsko,do předloňska frankistické,mále/nepoznáváme;došlo
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tak k velmi po .statným změnám ve smyslu postupné demokratizace
zřízení,v referendu v prosinci se 94 procent voličů vyslovilo
pro ústavní úpravy a tudíž pro přechod režimu k demokracii zá
padního typu;Navarro odstoupil a do čela vlády se dostal mladý
dynamický A.Suarez; král Juan navštívil Francii,v Madridu unesli
Oriola,zatkli a pak propustili šéfa komunistické strany Carilla.
’Nového prezidenta má Mexiko,a sice J.L.Portilla. V Qugbeku zvítězili’’autonomisté" premiéra Lévesquea."Neangažovaní" měli svou
5 .konferenci na ífe.jloně, v Nairobi se konala generální konference
UNESCO.Přípravná schůze evropských komunistických stran v Berlíne
dlouho přešlapovala na miste ne? dospěla ke kompromisnímu řešení,
zejména pro ideologické námitky Italů,Rumunů a Jugoslávců.Ideo
logické rozdíly mezi KSSS a satelitními stranami-FKS,IKS a KS Špa
nělska/’’ eurokomunisnus" /-se prohloubily a to především v otázce'
taktiky,pluralismu a chápání socialistické demokracie;FKS se
formálně zřekla"diktatury proletariátu".Otázka lidských svobod
a občanských práv se dostala koncem roku tak na přetřes,že se
západní komstrany musely chtě nechtě od represivních metod na
Východě distancovat. Vietnam se prohlásil"socialistickou republi
kou" ,Hanoj zůstala hlavním městem.Mnoho se mluvilo a konferovalo,
hlavně v Zenevě, o Rhodesii;premier Smith přijal anglo-americký
plán řešení,podle kterého obdrží africká většina vládu do dvou
let. -V Sudánu se hromadně p opravovalo za pokus o puč proti vládě
generála Nimajrího;81 osob najednou se octlo před Popravčí četou.
Generál,vlastně už polní maršál Idi Amin Dada se chtěl blýsknout
v aféře s únosem 104 izraelských rukojmi,ale"operace Kntebbe"
mu udělala škrt ořeš rozpočet« Brežněv navštívil Bukurešt a Běle
hrad, avšak veškeré jeho ujištoviní o mírových úmyslech nestačilo
obyvatele navštívených zemí přesvědčit o tom,že jim žádné nebez
pečí ze strany"velkého bratra" nehrozí«Východoněmeckého protestní
ho zpěváka Rolfa Biermanna zbavili v NDR protiprávně občanství
a vyhostil na Západ; věc v Pankowu dosud nevídaná-na 150 východo
německých intelektuálů se proti totmuto opatření odvážilo protes
tovat .Moskva neočekávaně přistoupila na nabídku gener'la Finocheta
a "vyměnila" básníka Bukovskeho za šéfa chilské partaje Corvalána.
Fro úplnost;počátkem roku 1976 mohl ze SSSR vycestovať’psychiatrický případ"-matematik L.Plušč. Státníci hodně cestovali.Světový
rekord drží H.Kissinger/2 x Afrika,Blízký východ,Moskva,Latinská
Amerika atd/.Nixon soukromě navštívil Čínu a setkal se s Maem,
Giscard"zaskočil" do Iránu, do frankofonní Afriky,do USA, do
Jugoslávie, Hassa II. do Paříže,Kosygin do Damašku.Polský Gierek
jako první čelný představitel PLH od konce války navštívil Bonn,
v NSR ratifikovali polsko-západoněmeckou dohodu. Vztahy .mezi
Káhirou a Moskvou se rapidně zhoršily,styky mezi Káhirou a
Washingtonem naopak se vylepšily.Sovětský letecký důstojník Belenko. přeletěl s MIG-25 Jo Japonska;ukázalo se,že "nejmodernější"
letoun světa je tak trochu nafouklou bublinou.Srážka letadel ve
vzdušném koridoru Jugoslávie si vyžádala 168 lidských obětí.
Únosy,atentáty a jiné formy násilr měly v roce 1976 své pokračo
vání.Úlrika Meinhoffová,jedna z protagonistek užívání násilí
jako hlavní formy politického boje,spáchala v NSR sebevraždu,což
zvedlo vlnu prudkých demonstrací západoněmeckých levičáků a anar
chistů.Nobelova cena míru nebyla v ř.1976 udělena,pět dalších
cen obdrželi sami Američané,mezi nimi lékař C«Gajdušek,který je .
slovenského původu.Vela oslavila triumf také v kosmické oblasti20«-července přistála americká sonda Viking I.na iwarsu,v září se k
ní přidružil Viking II. Zimní OH absolvovali světoví šampióni
v Rakousku,letní v kanadském Montrealu«

Vedle již zmíněných Čou-En-lajo a Mao Ce-tunga odešli dále na
věčnost; z politiků a státníků-G-Heinemann a dva bývalí brazilští
prezidenti J.Goulart a J.Kubitschek;z vojáků maršálové Greeko
a čínský Če-teh,izraelský Elazar a britský maršál· Montgomerry;
z umělců režiser L.Visconti,americký černošský zpěvák Paul
Robeson,spisovatelka proslulých detektivek Agatha Christie,ně
mečtí m<líri Max Ernst a Hans Richter,britský skladatel a diri
gent B.Britten,francouzský herec J.Gabin a spisovatel A.Malraux;
z vědců laureát Nobelovy ceny za medicínu J.Monod a sovětskýtbiolog T.D.Lysenko; církev ztratila západonemeckého kardinála Dopfnera.
Příroda,zejména v seismické oblasti,si o lidmi zahrála nejeden
nešetrný žert;zemětřesení v italském Friulu si vyžádalo 1000
mrtvých a na 100.000 lidí bez střechy nad hlavou,v Guatemale
25-000 životů, v Indonésii ca 10«000, na Filipínách 3»000 a
90*000 bezdomovců,ve východním Turecku 6.OOO.Nejkatastrofálnější
pohroma tohoto druhu postihla loni v létě činu,kde přišlo o život
nejméně 600.000 lidí. Obyvatelstvo ostrova Guadeloupe se hrozilo
výbuchu sopky La Soufriere,nebývalé sucho postihlo řadu zemí zá
padní Evropy,nejcitlivěji Francii,Velkou Britanii a jejich souseJ·/·
___ _______ ________ Stanislav M.Kříž.
oo Podle agentury Nová Čína loví v kalných vodách Francie asi 20.000
sovětských špionů,v NSR na 10.000,v Itálii asi 1000,další operu
jí v Dánsku,Řecku,ve Finsku,ve Švýcarsku a jinde.Roz vědčíci so
větských” sociálfašistů” se prý kryjí kouřovou clonou dc-tente a
’’přátelskou spolupráci na úseku vědeckých a technických výměn” .
Vedle zneužívání diplomatického statutu a funkcí čl^nů”uisí dobré
vůle"využívá se také kontaktů na ženy sovětského původu,které
se provdaly za cizince a žijí na Západě.Pokud jde o přímé agenty
KGB a GRU zvýšil se jejich počet na Západě,citujeme stále Novou
Čínu,z více než 700 v r.1972 na více než 1900 v r.1976.

oo MATEMATIK LEONID PLUŠČ prohlásil nedávno ve Stockholmu/kan ho po
zvala místní sekce Amnesty International/,že Sovětský svaz bude
nebezpečím pro celé lidstvo do té doby,dokud sovětští vůdcové
se nastanou zodpovědnými za své činy před vlastním lidem.Řekl^též,
že podle jeho názoru je v SSSR nejméně 10*000 politických vězňů
a že zná případy,kdy se některým podařilo prchnout do Finska;
finské úřady však uprchlíky vydaly.Dodal,že i po psychiatrické
internaci a po emigraci na Západ zůstává marxistou,nesouhlasí pro
to s politickými a filozofickými názory Alexandra Solženicyna,
uznává však velký význam díla”souostroví Gulag"*
°o ZDRAŽOVANÍ V SSSR má postihnout především automobily/25-30%/,
/Ziguli bude stát místo 6000 rublů 7500 a 7800/,dále nábytek,
cca 25/0/ a noviny/od 30 do 100%,nezvýšeny zůstávají Fravia a
Izvěstije/. Podle šuškaných pověstí vlna zvyšování cen se brzy
převalí i přes jiné výrobky a služby/bľ.nzin-taxi až 100%,telefony,
obuv a textilní výrobky/.Form lní”vysvětlení” pokud jde o auta a
o nábytek-”zlepšené modely”vyžadují úpravu cen.Pokud jde o boty,
jsou v SSSR už nyní nezřízeně drahé-pár příjdevv průměru na 60
rublů a solidní zimní obuv na 80 rublů;připomeňme,že průměrná mzda
dělníka je podle oficiálních statistik 146 rublů za měsíc*

oo

LUDĚK PACHU Ai bude mít projev n\z'hŕv ní hlavního Pne celostát
ního sjezdu německé CDU v Msselďorfu dne A.března t.r.Téma sje
zdu; i haecká politik"' a lidské práva.
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JEŠTĚ . CORVáL/JJ-BÚKCVSKI J .
x V minulém,ještě lonském-Čísle Zpráv jsme uveřejnili úvahu k
Pinochetově nabídce vyměnit Corvalána za Bukovského.Vyjádřil
jsem pochybnosti,že SSSR na návrh přistoupí»Ale stalo se, a abych
použil stojný obrat,košile byla Boskvč přece jen bližší než ka
báte Jsem rád,že jsem se v úvaze mýlil/ne však sám,většina světo
vého tisku se na možnost výměny dívala velmi skepticky/ a upřímně
říkám,že bych se tak rád mýlil častěji-kdyby t^ v podobných pří
padech takhle končilo«
A přece,kdybych ku př»dostával a četl československý tisk/na
to ale nemám nervy/,byl bych mohl vypozorovat,Že už nějaký čas
před výměnou Bukovskij-Corualán psal nápadně mnoho o "tlaku svě
tového veřejného mínění na propuštění šéfa chilské KS” o"stoupajícím” rozhořčení pracujících proti pokračující vazbě LoCorvalána atd« Jinými slovy,akce byla rozhodnuta hned poté,co Pinochet
nabídku formuloval «Ale bylo třeba zachovat tvář á proto ta kampaň»
Když letadlo s Corvalánom přistálo v Moskvě a Bukovskij se ko
nečně octl v Curychu,mohli jsme se v tisku’’socialistických ’’zemí
dovědět, že generální tajemník chilské KS byl pr :> puštěn- ž e musc 1
být "propučtěn-prctože si to světová veřejnost a nota bene ta vý
chodní vynutila,takže"chilská junta nemela jinou volbu"/sic!/
Ovšem ani slevo o Bukovském/Teprve,když se věc nedala dále uta
jovat., protože všechny nesocialistické sdělovací prostředky se
záležitostí velmi zabývaly,hojnč jí komentovaly,musela také vý
chodní mass media zareagovat,nehl dě k tomu,že mezitím se přes
železnou oponu již dostaly informace o tom,jak to vlastně bylo»
A tak jme tedy slyšeli,že Bukovskij odešel na Zápal proto,že si
to přál a že mu to sovětská vlála umežnila/memento:v r»1974 tutéž
versi rozšířili o Solženicynovi/, ostatně jde o- živel antisovetský,
podvratný,o nepřítele lilu a socialistického -řízení,o parazita
společnosti,jehož vydržuje matka,dokonce o zločince a agenta CIA!
Corvalán je tedy v Moskvě,Bukovskij na Záoalě„Oba jsou velmi
aktivní a hodně cestují»Nemusíme připomínat,komu z těch dvou
patří naše sympatie-zda šéfovi KB Chile,který usiloval o přeměnu
své země v druhou komunistickou základnu v moříce po Kubě- a který
pobyl v žaláři tři roky,anebo statečnému básníku bojující ;u za
lidská práva uprostřed totalitní společnosti,který si za to od
pykal leden ct let psychiatrických útulků a táboru se zostřeným
režimem o 400 gramech černého chleba denně»
I nyní,když jsou oba na volné noze/o Corvalánovi to říkám s
určitou reservou/ se projevují po svém;chilský komunista čísle
jedna řeční na mítinzích,schůzuje,cestuje po socialistických
zemích a přijímá metály/jako nedávno Rád J.Dinitrova z rukou T»
Živkova/ a drze prohlašuje,že v SSSR a jeho satelitních zemích
nejsou .žádní političtí vězni,nýbrž pouze delikventi proti zákonům/!/
Bukovskij hned po příletu do Curychu nezaponěl na své druhy v
utrpení/’’delikventy”/ a vyzval zásadní veřejnost k akcím, jež by
vedly k jejich propuštění»
Ne,o sympatiích a antipatiích nelze vskutku mluvit,to je věc
zřejmá a jasná, a to nejen nám,nýbrž i drtivé většině světové
veřejnosti,která si to těle víc a víc uvědomuje- Bukovskij SICorvalán NO»
-sok-

HLAS Z DGiVíOVa- OBRÁZKY P^LOSNEJ IDYLY. Rolnici sú združstevncni.
S družstvami dostali mechanizáciu,nemusia otročit na podejna zber
zemiakov,ako aj pri iných,časové termínová ych pracách,pridu in
na pomoc brigádnici z mesta/úradníci , školské deti , vo j áci/, nuž
v práci povolujú.Zarábajú ďobre-Majú televízie,práčky,chladničky,
pomaly aj auto,deti posielajú na štúdia a majú sociálne poiste
nie rovno s statnými kategóriami.Dnsg akoby rolníci boli vlastne
nejstabilnejšou zložkou režimu,lebo vdaka ich zdedenej konzerva
tivnosti, v r o 1953 sa neexponovali a tým nemuseli dodatočne
prejst novou riečicoUoTo,že dnes sú u nás fronty na zemiaky a
občas aj iné potraviny,sa už akosi vžilo o
Robotníci sú tiež dobre plateni.Majú svoje plány,sútaže,brigády
sociálnej práce,ale je to viac len na papieri.V robote sa nepre
tŕhajú a kto je v strane,dostane sa lahko do funkcií,kde berie
plat a vôbec nič nerobí;iba”vykonává”uznesenia zjazdov KSČ,ROH,
t o j.odborová organizácia,prisluhuje vedeniu závodu;všetci spolu
sú v strane,spolu zasadajú,spolu pijú,nuž i si navzájom všetko
schvália s požehnáním OV KSS/okresný výbor KSS/,ktorý je alfou
a omegou všetkého diania^v okrese a bez neho sa nič nepodnikne.
Hoci sa rtusák snaží upevňovatv”právnu istotu'',v nižších orgánoch
si to vysvetlujú po svojim.Keď ide o potrebu nápravy,nájde sa do
lu len málo odvážných ludí,čo si nejdú cestu nahor.Politicky má
všetko v rukách "strana"ale osobu,ktorá za tým stoJí,nikdy ne
zistíš o Rozhoduje sa”kclektivne",ale nikdo sa nikdy a niekde nedovíe,kto čo navrhoval,kto bol za a kto proti.Na koho si sadnú,
ten sa pravdy nedovolá,lebo všetky stažnosti a ponesy sa postu
pujú” zhora na dol” a nakoniec ich vYbavuje ten istý,kto vydal
povodne rozhodnutie.Preto je lahšije byt zadobre s mocipánmi a
radšej ich počastovat,ako sa s nimi priet.Úplatky sú na dennem
poriadku.Pit v úradných hodinách, v úradnýchmmiestnostiach je
oficiálne zajázané,ale sa nerešpektuje.Inač sa zväčša pije v
chatách a rekreačních zariadeniach a pri rozličných jubileách.
V.potravinářských obchodoch sa najviac kupuje pálenka,tej je nejväčši výber,ďalej cukríky/tých je tiež dost/ a cigarety.Masa bolo
na jar menej,lebo v družstvách vyhlušili dobytok, v decembri,aby
mali splnený a prekročený plán a aby mali premie. Všetko sa robí
k volivplánu a prémiám.Vo fabrikách,v družstvech,y podnikoch,v
úrade.Čo nie je v pláne,nemůže sa uskutočnit.Ekonom,ktorý vie
"v t^m chodit”je spasitclom organizácie,najmä ak vie zachraňovat
ceruzkou?čo sa neurobilo.Z vyšších miest sa sice diriguje tkzv.
demokratický centralizmus,ale dolů sa to robí,tam sa preto dá
najlepšie bačovat.Tak zv.malí pánbožkovia len vteky končievajú
svoju kariéry,keď sa dostanú do sporu s niekým,kto má väščiu
moc,alebo ked už nríliš dlho bašujú a ti čovich držia ich zunujú.
Chystané”čistky”v strane/pred zjazdom i po nom/ sa nekonali;
umiernený stred je rád,že je ticho a krajní si zas nechcú jcd.cn
druhému nieč vyčítat.Pasivnost je vôbec všeobecným zrak__ý_SýiČasneho života o Ľudia sú aktivní len v zhone za peniazmi a radován
kami .
Ľudia zarobia i utratia., ale viac pa pijatyku ako na kulturu a
umenia.0 kulturu je malý záujem. Keď je nejaké divadelné preds
stavenie alebo k_ncert,lístky kupí ROH a rozdá ich zadarmo;
mnohoráz i tak je sála prázdna.Z knih sa kupujú len bestsellery,
Nobelove ceny a detské—obrázkové.Politická literatúra sa posiela
do všetkých knižnic a predáva sa len pri príležitostiach.Pokial
ide o filmy,najväčšíje návštevy sú na zahraničných-západných
filmoch o

-10Kto chce urobit kariéru,alebo sa dostat na veducie miesto,musí
být v,strane»T o sa už ]nes berie ako všeobecná nutnost a ludia
vstúpia do strany bez škrupuli,vraj na zaistenia Štúdia detí atd»
tomaly sa stalo pravidlom,že si ludia riešia svoje materiálne
problémy tým,že sa vopchajú do strany a hne3 si kladú nároky»
^eti napriek všeobecne zlej morálke,nie sú ešte tak skazené,
ako to počúvame z iných krajín na západe,Mnoho detí chodí na
náboženstvo potichy,alebo si ich rodičia školia»Rodičov deti,
prihlásených, na náboženstvo/vyucuje sa súkromne na fare/,volajú
do školy i na kádrové oddelenie zaměstnavatelů,aby ich”presvedčilľ’.Kto vytrvá tento nátlak,je doslovne hrdina »1 komunisti
chodia do kostola,mnohí do súsednej obce,aby ich nepoznali»
/Naše Snahy 6/76-1»Bratský/

Edmund Řehák
KOMUNISTICKÁ ReVUE PROTI NEUTKALIIĽ ČESKOSLOVENSKÁ.

^"Závěrečném aktu” helsinské konference bylo taká vyhlášeno
právo všech národu na neutralitu«Pražská komunistická r^vue"Historie a Vc\iensYvi/Čo2.76 ,str.6C-72/ se k otázce českoslo
venské neutrality vrátila obsáhlým článkem pod názvem"Nutnost
zabezpečení obrany ..sociál isi..u_ a revizionistick-á kcncencs neutrality” tSamozřejmě jen proto,aby takové právo pro Československo
popřela a vyvrátila.S hlediska KSČ,vrtichvcsta Kremlu, je tu po
chopitelné «Od začátku svého bolševického založení byla v cizích
službách a zájmy či národní tužby lidu v Československu jí byly
vždy cizí.
Příklad sousedního Rakouska, jeho svobodný vnitř apolitický režim,
veliký rozmach hospodářský,kulturní a sociální,jakož i jehovzvýšen5 mezinárodní prestiž jako neutrálního státu,nutně ovlivňoval
politické myšlení v Československu.Dokladem toho byly úvahy za ·
’’pražského jara” ,kdy už bylo možné se vyjdřovat svobodněji a
potom soustavné volání pc neutralitě při invasi Rudé armády. ·
Vyhlášení obsažané* y ..." záy éroČnéni ..aktu" z Helsinek myšlenku neu
tr.slity v Č eskoslovensku jen ješ t ě_ p:>sí .lilo .· Dokl a d e n t oh o j e
"rozbor" otázky jak ho. ve zmíněné ruvui provedli Ilja žáček a
František Buřinský.
LENITTSKO-MARXIST1CKY/i načpak/ proti neutralitě,
V třístránkovém úvodu se zabývají tím,jak"realiz^ce přijatých
zásad a ujednání z Eelsinek'Vrozumč j ve smyslu tlumočeném Moskvou/
"si vyžaduje velké úsilí,překování obtíží a překážek postav.ných
do cesty siláci jeterés i nepřejí -.iír a uvolnění napétí’jDos'éli tak
k názoruže útokypproti socialistické zákonitosti vystupovaly" v
krizovém vývoji ČSSR", i.j.i ve formě požadavku neutrality.A tomuto
požadavku vytýkají"vyhraněný nacionalismus","více-nénč zamaskované
kritiky spojenectví se SSSR",dálo"vyprovokované svedení obyvatel
stva sdělovacími prostředky v rukou oportunistu a antisocialistú" ,
které"vyústily v otevřený antisovětismus".Koncepce a požadavek
neutrality prý lostaľ’širší podporu ze sociálního prostře -í malcměštáckých a dezorientovaných vrstev"„Vývozují z toho,že proklamace
o možnosti neutrality es,, státu nebyla než"dalším postupným krokem
na cestě k roztržce s bratrskými socialistickými zeměmi,který měl
v konečných důsledcích vymanit ČSSR z dalších socialistických
perspektiv" .Ba i v armádě- se prý našli'^cvizicnist'é' a ^arxovi a
Ĺeninovi-či naopak budiž žalováno,že"se nerozpakovali používat
ani těch nejšpinavějších lží",říkají Žáček a puřinský. Vždyt prý

např."poukazovali na nerovnoprávnosti jednotlivých účastníků”
v tak zv.obranné alianci"Varšavského paktu".Revisiunisté se do
konce odvážili tvrdit, žc-"při jetím neutrálního statutu by se
automaticky snížily výdaje na ar...ódu" a že neutralita nás zbaví
problému zavlečení do války,která by nebyla vedena na našem
území".Není tedy divu,že Žáček a ^uřinský,či ti,kdo jim řádky
nadiktovali , vidí v takové argumentaci jen"ne jvulgárnč jší· formu
antikomunistu".
Na jedné straně vrtichvosti,na druhé lid.,..
Samozřejmě,v marx-leninské/nebo na.pak/ dialektice to už
ani není jinak možné;všechno má^núsí mít svoje"třídní zdroje”.
±edy i myšlenka neutrality pro Československo má své”třídní
sociální a gnoseologické předpoklady"»Čili nositelé koncepce
neutrality pocházejí bud"přímo z řad poražených vykořistovatelských tříd a jejich přisluhovačů" nebo"z československé maloburžoasie" či dokonce"pod vlivem zahraničně-politických kompo
nent z řad tak zv.demokratického socialismu".A s kusem hněvivé
lítosti je konstatováno,že"ideově teoretickým východiskům se
nevyhnuli ani revizionisté y ČSLA,kteří se rovněž1pokoušeli
zpochybnit platnost marxistickb-leninského učení o válce a armádě”.
K těm,jak krásně řečeno"gnoseologickým předpokladům" prý tudíž
patří i"Jilentantismus ve vojenskostrategických otázkách”. K
sociálním zdrojům požadavku neutrality pro ČSSR prý dále patří
"kvalifikovaná zrada zájmu pracujících mas".Její.propagace,
zřejmě doma i v exilu,má prý"jen popřít nebezpečí imperialistické
agrese".Proto budiž prohlášeno,rozhodně a slavnostně,že"koncepce
neutrality ČSSR je zcela nepřijatelná"!
Z celého toho mnohomluvného dokazování a přesvědčování vyplývá
zcela zřetelně jen jeden uzávěr: vzdor rudoarmejakému"zglajchšal
tování"poměrů v ČSSR,myšlenka neutrality je tam stále živá a
a to nejenom mezi mys 11 c i mi civ i ľni m o oy v a t e 1 s t v cm "a . '.1 ad o ž i ,
n,;brž i ve vojenských kruzích o Je nesena touhou po východisku
z otrokárskeho systému osobního nevolnictví a politické a kul
turní poroby.Jen toto jsou ty skutečné sociální,čistě humánní
zdroje myšlenky československé neutrality.Je dokladem,že ani
ohavný policejně-politický ä okupační režim memůže vyrvat z
myslí a srdcí lidu jeho tužby a city.Kdežto o vrtichvostech
je už dávno známé,že"pánovi, i důtky .lížou" ... ..
00

00

00

40 LET ŠVYCAnSKEIIO STŘEDISKA PRO POMOC UPRCHLÍKŮM. S chwei z arische
Zentralstelle für Flüchtlingshilfe.Tohoto výročí bylo vzpomenuto
ve vší skromnosti již v létě loňského roku.Středisko bylo zaleženo
17.června 1936- a od té doby vykonalo nepředstavitelný kus prá
ce. I mnozí naší krajané mu dekují za poskytnutou pomoc a ochranu.
JIŘÍ PELIKÁN informoval 22.ledna italskou policii o možném po
kusu o únos organizovaný československými agenty^kteří prý podle
"věrohodných zpráv"přibyli do Itálie s úkclom"bud ho násilím
dostat Jo Prahy nebo zabít."
OBRANA LIDSKÝCH PRAV byl název_symposia pořádaného koncem
ledna Křestanskou lidovou stranou Norska. K referátu byl poz
ván Luděk Pachman.

OTÁZKA.LIDSKÝCH PRAV NxJHLLVIZNÍ OBlôiZOVOĹ.. Arthur London, jeho
žena Lise,představitel UV FKS J.Kanapa,profesor Schwartz,Jiří
Pelikán a přirozeně"konferencier"-takcvé bylo person .lni obsa
zení populárního týdenního poradu francouzské televize ’’Dossier
de 1 ecran, který se fornou promítnutí filmu,diskuse pozvaných
a odpovědí na dot zy diváků zabývá vesměs aktuálními problémy
naší doby.14.prosince 1976 byl promítnut otřesný film režiséra
C-Gavrase”Priznání”,v němž hlavní roli-A„Londona Jako obět
zvůle 5O.let-hraje Ý.Montand»
Neobvykle vysoký počet dotazů,mimochodem překonaný pouze vy
stoupením A.Solženicyna a filmem”Jeden den 1»Denisoviče” v rámci
téhož pořadu před několika měsíci,se vztahoval ani ne tak k sa
motnému Londonovu uvěznění ani ke gestapáckým metodám”referentů’
socialistické spravedlnosti gottwaldovské éry a k jejich sovět
ským poradcům,jako spíše vyjadřoval podivení nad tím,že po tom
všem,co někdejší náměstek čs»ministerstva zahraničních věcí v
komunistických kriminálech a pak při monstrprocesu se Slánským
zažil,může být. ještě komunistou »Terčem většiny dtázek se však
stal Kanapa»Tázali se ho,jak se staví FKS k procesům třicátých
. let v SSSR a padesátých let u nás, k okupaci ČSSSR v r,1968, k
současné persekuci nepodájných»Představitel francouzských komu
nistů kličkoval,jak mohl, a odvolával se na to,že FKS prý tenkrát
’’nevěděla” ,co se v Moskvě,v Budapešti a ve Varšavě,v Sofii a v
Praze odehrává»» .dokud Kanapovi jeden pohotový divák nepřipoiaěl
jeho vlastní citát z doby procesů, v němž Kanapa,jménem FKS,
tvrdé rozsudky nad ”zrádci”vřele uvítal»
Ne,tenkrát nikdo nic nevěděl’Myjeme si ruce»Já nic,já muzikant
To,co věděl,přesně ji řečeno tušil u nás pomalu kdejaký Školákže_lidé mizeli a už se nevraceli a že,jakoby pud sebezáchovy ne
existoval , odsouzení se vášnivě obviňovali z hrůzných zločinů a
horlivě na sebe svolávali tvrdé tresty-špičky francouzské FKS
nevěděly,nic netušily’ Kanapa se pokoušel o obhajobu štítu FKS
a posteriori; žc- prý strana s pronásledováním neortodoxních v
socialistických zemích nesouhlasí,že odmítá vyšetřovací postupy
u disidentů,a že to veřejně prohlašuje.To je pravda-ale prohla
šuje to v r.1976. Co léta stalinismu? Co rok 1968”odsouzený”
francouzskými komunisty tak mlhavě a nevýrazně,že vlastně odsou
zen nebyl, co třicet let, našich, smutných zkušeností?
Vážený soudruhu 'žanapo, Londonovi a jeho neotřesitelné,byt
těžko pochopitelné víře v komunismus se nedivíme,trpěl za ni a
je to jeho soukromá věc;divíme se však naivitě vašich argumentů,
vaším pokusům zbavit jizev tvář,poznamenanou neštovicemi a svra
bom.Na to přece všechny šminky světa nestačí.Dnes sc prohlašujete
za obhájce lidských svobod,včera jste jejich porušování neviděli
či nechtěli vidět,předevčírem jste represi tleskali’ ~s-k-

oo ”KONTRAREVOLUCIONAŔI’1 prý jsou signatáři československé Charty 77
a proto má vlada ČSSR pravo a povinnost s nimi zatočit. V tomto
smyslu se vyjadril namestek csl.ministra zahraničí V.Spáčil na tis
kové konferenci ve Švédsku. Naši komunističtí mocipáni jsou,zda se,
nejenom krutí ale také nešikovní. Nepochybujeme o tom,ze přítomným
novinářům zůstal rozum stát nejenom nad touto argumentaci ale pře
devším nad použitou terminologii. Každému normálně myslícímu člo
veku znamena totiž slovo revoluce = prevrat nějakého po radku - a kontrarevoluce = úsilí o zahranění takovému prevratu. Poněvadž
pak je v ČSSR - podle téhož V.Spasila - pořádek (byt socialistic
ký) muselo jít v prípade rušitelů, tedy v případe signatářů, niko
liv o kontrarevolucionáre nýbrž o REVOLUCIONÁŘE. A jestliže by tu
někdo měl být kontrarevolucionařem - pak jedině V.Spáčil.
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NEJVETSI HÄSISCVA AFÉRA VB SVYCAľíSICJ. Nepřišli Jo exilu z dů
vodů politických.Přišli do Švýcarska z touhy po dobrodružství,
bohatství,koupit nejdražší auta,přepychové vily v Tessinu,hrát
v basinu v Campione.Pohrdli dobrým zaměstnáním,které bylo každému
z nás zajištěno.Raději se věnovali zločinu.
Sami drogy nekonsumovali,ale mezinárodně?obchodně rozšiřovali.
Musili si však při svém vzdělání býti vědomi,že svými činy vrha
jí do neštěstí tisíce kcnsumentů drog,jejich rodiny,tisíce mla
distvých i dětí,ničí jejich zdraví tělesné i duševní,životy i
lidské poslání ov
Začalo to loňského roku na jaře,když inspektor Y.E.J.Beaulieu
z Royal Canadian Mounted Police v Torontu zajistil čtyři osoby
z Curychu a jednu z Toronta při podloudné dopravě hašiše,Byly to
čtyři vaky v ceně asi 1 mil.kanadských dolarů.To sdělil veřejnosti
redaktor Donald Grand v Globe Mail Toronto dne 27..května 1976.
A nyní jsme se JÍVěděli další podrobnosti.Jednadacetičlenná
banda,sestávající výlučně z českých emigrantů, dopravovala od
roku 1972 do 1976 drogy, v celkovém množství 1 tuny a 50 kg
hašiše a 140 kg hašišového oleje, z Maroka přes Španělsko do
Kanady.Členové bandy kupovali zboží,skladovali je v tajném úkrytu
u Valencie,přepravovali sami i za pomocí svých rodin a dětí.
Postiženi nebulou jen pachatelé,kterým soud zhodnotí jejich zlo
činy, ale neštastné bulou i jejich rodiny,zvláště pokud nevěděly
o”zaměstnání" svých manželů a otců.
Co tomu říká z.'konľSpolkový zýkon o omamných prostředcích
z 3»října 1951 a příslušná nařízení z 4»března 1952 a 1.červen
ce 1975 Rozeznává
všeobecných ustanoveních látky a preparáty
morfia,kokainu,kanabissu,dále jako suroviny opium,makovou štávu,
koka-listy,alkaloidy opia,jejich deriváty a soli,veškeré halucinosní prostředky jako lysergid/LSD 25/,meskalin,stimulanty
účinného typu anphetaminu,dále veškeré preparáty halucinosních
látek.
Článek 19» jasně říká.Kdo nedovoleně alkalcidní rostliny pěs
tuje, získává z nich oammné látky,tyto zpracovává,vyváží,dováží,
převáží,nabízí,rozděluje,zprostředkuje,má ve vlastnictví,kupuje,
prodává,financůje nedovolené transporty nebo financování zpro
středkuje ,kdo umožňuje příležitost k odběru..... bude potrestán
vězením nebo pokutou.
V těžších případech káznicí nebo vězením při Čemž může být
toto vázáno pokutou až lo 1 milionů Franků.
Zátěžký případ je považováno,jestliže pachatel věděl nebo
musel vědět,že svým činem uvádí do nebezpečí zdraví více lidí,
jedná-li jako člen bandy,která se spojila k tomuto nedovolenému
činu,nebo jestliže získá obchodem velký obrat nebo nadměrný zisk.
V tomto případě bude trest káznicí nebo vězením větší než 1 rok.
Zákonodárce udal pro tento případ nejnižší hranici,neurčil však
nejvyšší hranici trestu.
Káznice/Zuchthaus/je dle či.36 trest.zákona z r.l937/ve změ
ně zákona z r.1950/ určena pro nejtěžší trestné činy.Její nejkratší trvání je jeden rok,nejdclší 20 let, v příra Vch ,kde to
zákon výslovně propouští, a# doživotí.
Vezpnjň -- Gefangnis dle' 51-» 37 -je 'uro-eno na kratší dobu, od
3-dnúj afpo*kud? tó’ zákon—Vyb-J’ovne cneur čuje
ě být jeho nejdel
ší trvání 3 roky.
,
,
,
.
Není jisto zda nebude mít tato hašišová aféra zavázne důsled
ky pri hlasování o iniciativách v březnu letošního roku.

Dr.B.H.
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oo SOVĚTSKÉ DODAVKY NAFTY NA ZAPAD se stálezvyšují,což však před
pokládá snížení exportu ropy zemím RVHP; soudí tak britsky mě
síčník "Petroleum Eccnomist”. Podle něho SSSR dodal v prvním po
loletí 1976 přibližně 7 milionů tun nafty státům EHS/2,860 mil.
tun,ve stejném období 1975/; Československo již ohlásilo,že se
sovětské naftové dodávky v příštím roce sníží, a jo ...úle pravdě
podobné ,soudí časopis,že by jiné země východní Evropy takovému
omezení unikly.
00 OPUS BONŮM -Allerheiligenstrasse 52-D-6666 Frankfurt/M,vydalo
4 nové svázky; Vladimíra iMexwirtha-AFO§AIXPTICKY DENIK/DM 10,-/
a dvč studie VÍRA A"ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ'KÚLŤÚHY/DM' 1,50/ a
JOS^_FLORIAN/DM 3,-/ a básnickou sbírku Milana Kučery .CESTA;
/DM4,5-V »Za 6 lei svého trvání vyoralo již Opus bonům natolik
hlubokou brázduvčs.exilové kultuře,především svými akademickými
týdny,že není třeba jeho publikace ani zvláště doporučovalo
NAKLADATELSTVÍ
KŘESŤANSKÉ AKADEMIE v Římě ’’VELEHRAD” vydalo ně
00
kolik nových znamenitých titulů.Především vyšel znovu NOVY ZÁKON
v překladu zesnulého Dr.Petrů ale s novým bohatým úvodem a komen
tárem Dr.J.Krejčího.Mladším čtenářům je určena kniha T.MaléheVĚČNÉ TgMA o Jako 23»svazek edice ’’Studium” vyšla kniha K.Schwarzenberga PISNE ČESKÉHO STÁTU.Jo to sbírka vybraných básnických skla
deb vzniklých v základních historických obdobích českého státu
a doprovázených zasvěceným výkladem.Nese pečet svého vzniku-nacistické okupar.é1^ z autorovým hlubokým vyznáním lásky k zemi,
z niž vzešel a v jejíž budoucnost věří vší silou svého intelektu.
Knihy a další publikace Křestanské akademie , např.revue_v_STUDIE.,
patří^k. t.j?;u ne jinšímu, co v České řeči za hranicemi CSR vychází.
Přesto · nich_mnohp_ „krajanu .neví.Požádejte o jejich seznam svého
českého nebo sí venskétio duchovního správce,který Vám je může
i opatřit,nebo si napište pří no na adresu .’VELElLUiD, Via Conccrdia
1 ,1-00 183 ROMA· .
00 HELSINKI - BĚLEHRAD o Dnv. 15 . června t.r. bule zahájen,) mezinárodní
jednání v Bělehradě,na kterém má být přezkoumáno,jak dalece je
dohoda z Helsinek jejími signatáři plněna.Je třeba, aby zástupci
demokratických vlád na Západě byli k tnuto jednání vyzbrojeni
rádnými informacemi o poměrech za železnou oponou.Sdělte re
dakci ZPRAV nebo přímo. . ČSKP ,cokoliv, co víte a považujete
za důležité,aby o tom byly uvědomnény západní delegace.Německý
nebo francouzský text Helsinské dohody/Konferenz uber Sicherheit
und ZusamBnarbeit in Európa/ si můžete objednat na ústředí ČSKP.

MEZINÁRODNI HEARING týkající se situace v Československu a v
Německé demokratické republice se bude konat let·, s v září v Lcndýně, v budově Britského parlamentu.Počítá se s účastí 250 po
slanců , veřejných činitelů a novinářů.
oo EVROPSKÁ RhDA se ozvala k CHARTĚ .77 v prohlášení z 27.1.77 nes ucúnčíslo 52/DOC 3934 a podepsaném 36 representanty všech člen
ských států.V prohlášení se připomíná Helsinská dohoda a její
t.zv.’’třetí koš”,který zavazoval zejména vlády,které dohodu na
depsaly .Pošto j vlády v dnešním Československu k některým signa
tářům Charty 77 je v naprostém rozporu s nadepsanými doholami.
00

Dr.S.Ježek
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Pohled zpět na uplynulý rok v Itálii není veselý a pohled vpřed
je ylnj otazníků. Situace se dá zjednodušeně vyjádřit konstato
váním, že italská krise nebyla nikdy tak vážná.Florentský list
La Nazione shrnul soud takto:"Jsme na lodi,řízené kapitánem,kte
rý bezmála zaměňuje blesky na zachmuřeném obzoru za ohňostroj a
také se domnívá,že musí dávat ostentativně na jevo klid □ jistotu,
zatímco jeho hlavní štáb není naprosto jednotný stran směru plavby".
Klíčem,ktert, předznamenal loňskou kakofonickou melodii národní
politiky,byly červnové volby,o nichž ZPRÁVY ČSKP podrobně refero
valy , Díky v strachu rozumného obyvatelstva z komunismu,dosáhla v
nich křestanská demokracie necelých 39% v obou komorách a komunisté
zhruba 34%» Uboze dopadli socialistá-necelých 10% a ještě hůře
pravice-asi 6%.Přitom ovšem komunisti byli relativně u srovnání
s předešlými výsledky posíleni,takže vláda byla slepena za jejich
blahovolné ne-nedůvěry/na mou duši-říkají tomu nensfiducia!/.
Itálie je prolezlá levicí a levičáctvím,Bohužel.Vinu na tom mají
především předešlá vláda a pak hegemonie"křestanské demokracie"
za posledních třicet let.
Hlavním argumentem komunistů v předvolebním boji bylo"zasednout
ke společnému stolu" a poradit se o kritické situací„Vedoucí stra
na to odnítla.Jen jednou svolila ke společné schůzi s většinou
stran-s vyloučením pravicové MSI.Bylo to po atentátu na funkcio
náře antiteroristického úřadu v Římě„Předtím padli už v palbě sa
mopalů levých i pravých teroristů dva význační soudcové,Coco a
Occorsio.Slo o mino parlamentní schůzi„Toto zasedání učarovalo
starému politikovi z republikánské strany,který důsledně doporu
čuje takzvaný"historický kompromis" »Je tc La Malfa.Pomáhá jí .au
v tom ve volbách poražení socialisté,kteří vystupují na špičky,
aby na svou nepatrnost upozornili»
Zrůdným zjevem italského politického života je názor,že komu
nistická strana je DEMOKRATICKÁ! Ještě jsem nečetl nikde v ital
ském tisku ani neslyšel v rozhlase,že by někdo jasně definoval
komunismus jako hnutí ryze antidemokraticke,oligarchické,totalit
ní a teroristické,Zde se vlk oděl do beránčího roucha a většina
nezkušeného nebo zavedeného lidu akce’ptuje komunistickou plura
listickou písničku»Italské demokratické listy a mass-nedia/až na
nepatrné vyjímky/ odmítají spolupráci zahraničních novinářů,
kteří nají nejlepší vůli osvítit italské veřejné mínění»Souvisí
to zajisté také s chorobnou italskou xenofóbií,která je všeobec
nou chorobou italské kultury a veřejného života.Italové přijímají
zahraniční odborníky jen tehdy,když jim doslova teče do bot,jak
tomu bylo v případě zamoření města Seveso jedovatými plyny.
Je-li"politika"podle původního svého řeckého vý známu" ulic ní
dobře spravovat město nebo stát",pak to,co se v Itálii nazývá po
litikou je něčím zcela jiným. Vnitrní i mezinárodní politika se
zvrhla v pouhou hospodářskou řídící činnost. Stát při tom platí
za staré chyby podporováním podniků,jež nejsou schopny samostatné
existence»Miliardy a biliony lir,jdoucí do sklerotických žil průmyslu,procházejí nadto ještě podle staré mefijní logiky rukama
mnohých žraloků,kteří z nich tyjí.To je ono fo^os í"sottogeverno"podvláda,to je opovržená,ale prosperující"razza podrána",vládnou
cí kasta. Průmysl pohlcuje zmíněné sumy v subvencích a daňových
úlevách,čili žije na Zluh a z inflace.Občané inkasují víc”než vy
rábějí .Další dilema:kdyby nebylo podpor,vzrostla by nezaměstna
nost.Někteří sýčkové tvrdí,že v tomto roce vzroste na 600.000 osob.

Vláda má pochopitelně strach z lidových mas a z "lumpenproletariatu",manévrovaného levicí v městské guerille„Z toho plyne,že so
ciální služby,např, městských dopravních prostředků jsou u srov
nání s jinými cenami skoro zadarmo.Např,:cesta parníkem z benát
ského nádraží celým Canal Grande přes lagunu na ostrov Lido sto
jí asi 8 US centůoStát zde podléhá groteskní středověké menta
litě »Pošty nebo sběrny daní se dávají do pachtu soukromníkům.To
vede ke korupci,resp.ke”concussio”.Vláda zavedla přísnější daňo
vý systém a chystá boj proti tem,kdo daně neplatí.Výsledky nejsou
zatím známy. Zato plukovník Katháfí/nesprávná transkripce je
Ghedaffi/,kterého prohlásil egyptský prezident Sadat za blázna,
uzavřel s Fiatkou pana Agnelliho obchod,na^ko výhodný pro tuto
fitmu.Stát zapotiěljže Katháfí vyhodil z Libie tisíce italských
kolonů,jejichž jmění proste zabavil.A dnešní italský ministerský
předseda se chystá dokonce tuto vynikající osobnost v Tripoli
navštívit,
V zemědělství je situace stejně kcmatosní.Boom padesátých let
vylákal davy zemědělců do velkoměst a na venkově jsou obrovské
plochy neobdělány .Přitom průměrný Ital musí .mít na talíři svůj
biftek.Země spotřebuje více masa,než dovede vypěstovat.K zhoršení
situace přispěly přírodní katastrofy,Zemětřesení ve Friuli ještě
stále nedoznělo a tisíce osob tam mrzne v rulotkách,jichž maji
telé proti jejich konfiskaci dokonce hlasitě protestovali. V Be
lice na Sicílii živoří obyvatelé řadu let po zemětřesení v pro
visorních barácích a nemohou se dočkat výstavby bytů,na které
stát věnoval už velké Částky.Kde skončily??! to někdo v Pí uč?
Přičtemeli ke všemu ještě katastrofální stav v soudnictví a
ve věznicích,z nichž utíkají političtí teroristé podle plénu
spolu se sprostými zločinci,máme obraz téměř úplný.Národ musí
usilovat o překlenutí tohoto současného špatného období.
Návrat k víře v dobro po překonání materialismu je jedinou pod
mínkou opětného vzestupu.
cO
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František Kriegel obdržel prý další výhružný dopis podeosaný
"svobodnými arabskými Palestinci"; obsahoval"poslední varování",
jesliže prý"okamžitě neustane ve své špionážní činnosti pr·Izrael". Kriegel odevzdal dopis policii a jeho kopie zaslal
Husákovi a Štrougalovi.
V MAĎARSKU ZPRAŽILI CENU OVOCE a mražených výrobků o 20 až 26
procent a kávy o 30 procent.Oficiální zdůvodnění:nepříznivý
vývoj cen na světovém'trhu kávy a zdvojnásobení spotřeby v MLR
za posledních deset let.
NĚMCI A ČEŠI byl n zev symposia,které pro své členy a hosty uspo
řádala v bavorské.?i vyletni .i Tiiste ■ . .· i c s s ·-? vc dnocn 10.—1<-.
prosince ..r. Svobodní společnost na podporu;
národy^Cesicoslov-..nska.Účastníci zkoumali zejména možnosti'-Ašpdluprďce Němců původem
z Čech s českým exilem na poli kulturním, informačním a sociálním.
"Bylc-li možné německo-francouzské usmíření,bule je'nou^nožné
také usmíření německo-české a to zdola,od naroua k národu".
Za německou stranu pro.alivili Dr .A .Herget ,Dr .W.Becher ,Er ,F .Prinz ,
za českou L.Pachman, J.Kusý, A.Kratochvíl a Dr.R.Strobinger.
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Dr.Bohdan J.Gorski.
SCUČASNE_ý\_ BUDOUCÍ VZTgEY 3 .tŘEDNI .x VYCEODEI „EVROPY K RUSKU.
/Předneseno ně ecky na IV.křestansko-demokratickém symposiu
ČSKP 1976 v Zurzachu/.
0 vztaích střelní a východní Evropy k Rusku bylo již mnoho
napsáno.Kulturní,hospodářské,sociální nebo cistě lidské vztahy
stávaly se často přelmětem mnoha zajímavých studií»
K nejméně oblíbeným a nejméně vyhldávanýip tématům patří pro
blémy politické»Tyto problémy pak zpravidla probouzejí mnoho ne
důvěry a nepřátelství,nebot v široké, východoevropské: .napiatosti
se těžko naleznou dvč osoby,které by představovali shodný poli
tický názor»Bohužel osudu neujdeš»Politické poměry určují jedno
značně náš život»Politickými problémy v našich domovinách jsme
odsouzeni k pobytu v emigraci»Proto se diskuse o politických
problémech nedají vyloučit i když nás rozhořčují»Politické roz
bory mají za účel vysvětlit nám co se dnes děje a z toho usoudit,
co podniknout pro náš lepší zítřek» V emigrant-kých kruzích se
však nerado hovoří o budoucnosti»Prožily už příliš mnoho zklamání»
Řeknou si ještě tak nejvýše,že politika dneška už zítra patří
dějinám.Co ale,jestliže se zeptáme po smyslu dějin.Přesnou odpověd nedostaneme»Jediný bod na němž se účastníci diskuse shodnou,
bude zjištění,že skutečným nositelem a tvůrcem dějin je člověk»
Je dávno už pohřbena víra,že dějiny určují přír dní události,ves
mír,nebo nadpozemské síly.Tím spíše by pak měly dějiny člověka
mít lidskou pečet. Musíme tedy usilovat o to,abychom nebyli ob
jektem.ale stali se subjektem dějin.Především musíme jasně poznat
svou situaci a co z toho plyne-co můžeme dělat pro sebe a pro své
národy.
Klíč k dnešnímu východnímu”středu Evropy",tedy k Polsku,Česko
slovensku a Maďarsku drží Rusko.Tam se prakticky sbíhají rozhodu
jící politické nitky. To,že současná ruská politika je nespraved
livá a odporuje všem lidským právním normám,nemusí se zde blíže
vysvětlovat.Otázka posouzení motivů ruské politiky však rozdělí
naše duchy.Zde stojí proti sobě dvě these. 1/Dnešní ruská politi
ka je jen pokračováním staré imperialistické politiky carů.Změni
lo se heslo"panslavismus" a přešlo se k socializmu.To vytváří no
vou záminku pro vměšování se lo vnitrních problémů jiných národů
a k rozpínavosti politické oblasti vlivu. 2/Sovětská zahraniční
politika je určována prudkým střetnutím dvou.světových názorů a
sociálně politických pojetí.Chyby této politiky jsou způsobeny
příklonem k chybnému světovému názoru/tzv.MarxiS;ius-leninismus
je bludné řešení/,anebo Sověti svátou nauku Marx-x^ninskou falešně
interpretují, a používají.
Možno říci při značném zjednodušení, že volba riezi první a druhou
thesí j© dána geopoliticky.Perspektivně.pojato ze staletých.histo
rických zkušeností není dnešní komunistická rozpínavá · politika
Sovětského svgzu vůči jeho sousedům jako Polsku,Rumunsku,Iránu,
Turecku nebo Číně ničím novým.Na př.polská interpretace změn v^
Rusku-Jan Kuchařzewski''Od bílých carů k rudým” stojí velice blíz
ko kritice,kterou stíhá nové cary Čína.Opačně, v zemích jako v
Bulharsku nebo Československu,které znaly Rusko v dějinách pouze
z platonické vzdálenosti,přiklánějí se spíše k druhé domněnce a
jsou ochotny hledat těžiště v oblasti ideologie.
Obě interpretace ruské politiky jsou vlastně dva aspekty téhož
problému.V ruské politice jsou zúčastněny oba elemnty.Stejně tak
z nacionálni xenofóbie a velkoruská rozpínavost,jako dosti často
naivní misionářství a světové zlepšovatelství. Ideologie se odráží
především v mocenských strukturách a v životě ruské společnosti.
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Soustředění veškeré moci do rukou monopolní byrokracie,tj.kontrola hospodářství,práva,výchovy i kulturního života prostřed nictvím '
stranické kasty, a postavení strany ve státě a v hospodářském
aparáte,jsou důsledky socialistické společenské nauky,mythu ko
lektivního hospodářství a elitního ducha ve stranickém vedení»
Strana a státní aparát vykonává maximální kontrolu přes všechny
aspekty sociálního a kulturního dění. Dělnictvo stojí bezmocné
proti”íobby” monopolní byrokracie,oloupeno o vliv na mzdovou po
litiku, výrobu a rozdělování příjmu„Sedlák nesmí bez souhlasu
vrchnosti opustit vesnici. Veškerá noc a všechny výsady jsou
vyhrazeny stranické elitě„Vnitrostranický monopol moci dává vol
nou ruku zahraničně politickým dobrodružství i.Nejlepším příkladem
toho jsou známá-vojenská intervence v Maďarsku/r.1956/ a v Českoslo
vensku/]? .1968/^rasistická politika vůči lsraeli,nebo tažení proii
lidové Číně. Otázka,kterou si v této souvislosti klademe zní:
Co je možno v této situaci dělat a jaký vliv je možno vykonávat
na další vývoj? K odpovědi je třeba rozdělit problém na tři;
1/Problém vnitropolitického vývoje v současném Rusku,
2/Problém svobody a národní nezávislosti v Polsku,Československu
a v Maďarsku
3/Role a úkoly Poláků,Čechů, Slováků a ostatních li^í žijících ve
svobodném světě z východu Evropy.
Nejdůležitějším prvkem je tu zhodnocení pojmu"svoboda”.Svoboda
v pojetí marx-leninském je svoboda vrchnosti-1 etat c est noistát jsem já. Podle něj strana jediná má právo a povinnost určo
vat všechny sociální normy a postupy.Naše svoboda jo oproti tomu
svoboda občanů a lidu-svoboda svrchovaného lidu. Pro občany v
Rusku by tedy taková voboda znamenala; a/volný a nerušený pobyt
na území celého státu- b/volný a nerušený pohyb v zahraničí,t.j.
mezi socialistickými státy a svobodným světem -c/volný přístup k
zahraničnímu tisku - b/svobodu sdružování a zejména sdružení v
odborech jkteréb.y konečně opravdu zastupovaly zájmy pracujících.
Zde možno poukázat na to,jaký tlak v tomto směru vyvíjela
světová veřejnost na některé evropské ,dakeko méně totalitní
státy,jako Španělsko a Řecko a jakou roli při tom hrály přísluš
né emigrace. My musíme svou úlohu vzhledem k Rusku přezkoumat.
Především bylo by k tomu dobře získat odborové organisace a aka
demickou mládež Západu.Dobře organisované akce,jako např.za
návštěvy Šelepina v Anglii nebo židovské akce,přinesly již úspěchy.
Poláci,Čechoslováci a Maďaři si musí uvědomit:Svoboda a nezá
vislost našich národů . jest pře\n jyší;. _ jtázkou__:mDC_enskou?Ňik5o z
nás.kteří náležíme k"temťb národům,nesmí spoléhat,ze jen mravněpolitickou přeměnou Ruska se naše situace změní.My nejsme mocensky
rovnocenný partner pro Rusko-Mv budeme vždy žít ye stínu vlády
- nnřmo-řp}. Politická odpeved z naši strany by mela byt,podle mého
názoru Jiz tec uzka spolupráce mez_i._nasimi .norpdy a pomieji snad
vytvoření yzájeiiného politického společenství p-.· vzoru švýcarském.
Co můžeme konkrétně dčlat.?My v exilu?Dobrý přiklad nám .může
dát židovská^diaspora.Přes .daleko menší počet v porovnání s námi
učinila pro Židy žijící v Rusku a pro Izrael více než my. My se
musíme především dobře organisovat- a pak uplatňovat svoji sílu
svůj mravní a politický vliv na celou společnost,v níž žijeme.
Jen tak dodáme našim požadavkům patřičnou váhu.
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MUovníkům cestopisu, cestováni, toulek po cizích světadílech, exotiky a dobrodružství, všem, jimž je blízký
život lidí ve vzdálených zemích, prírodní krásy, div ok í zver... je určena unika Miroslava Levého
O.D PRAľžíBMÓ NILU

Na více ne z 250 stranách klasicky pojatého cestopisu Vás autor - nai· stálý spolupracovník - uvede do péti
zemí strední a východní Afriky. Projedeme s autorem tisíce kilometru po prašných i blátivých cestách, na
vštívíme s ním trpaslíky v konžském pralese, popovídáme si chvilku s Bílými Otci na zapadlých starobylých
misiích; zajedeme ke Kilimandžáru a na úpatí Ruwenzori pod rovníkem, do proslulého archeologického nale
ziště Olduvaj Gorge v Tanzanii, strávíme s ním dny pod stanem na jezeře Kivu, budeme pozorovat lvy, slony,
krokodýly i jinou zvěř v šesti rezervacích, vydáme se s ním po stopách dávné záhady nilských pramenů, jez
trapiia zvídavé duchy od klerodota po naše století, prožijeme s nim fascinující okamžiky přímo na okraji
kráteru nově vzniklé sopky... Cestopis, aby byl cestopisem a čtenáře také poučil, obsahuje i radu kapitol
o místním folldóru, zvycích a tradicích lidí ve městech i v savaně, o jezerech pověstného Rift Valícy, o zá
hadných jeskyních, o Tanganice, o starobylém burundském království i neohrožených cestovatelích...

■Unika ,, OD PRAMENU NILU“ bude mít dve mapy 24 černobílých fotografií, a jako p r v n í dílo
v exilu, t é z 12 barevných sním k ú. Vyjde v ízan i na jaré a nejpozdéji v lete 7977 ve Švýcarsku
vlastním autorovým nákladem. Protože jde o knihu, jejíž vydání nesleduje výdělečné cíle, bude št ít pouze
19,50 šv. franků, subskrip ční cena 16,00 šv. franků, plus poštovné.
Zájemci si mohou cestopis objednat v redakci „Zpráv“, Schlosstalstrusse 54, S406, vdnterthur, Švýcarsko.
Dnes uverejňujeme první zc série ukázek cestopisu M. Levého. Autor v ní líčí z ízitek pri cestě proslulým tanzansfiým parkem Serengeti a sví první setkání s volné žijící zverí africké savany.

„... Jedeme tří míle a blátivá cesia najednou mizí v bažině, nter* se tu vytvořila za posledního
iij-ku, a pokračuje az za ni. Jak přes kaluž? Pokouším se objet ji zprava i zleva, ale nejde to. Vy
bírám si místo, kde se mi zdá mokřisko nejmélčí·, rozjíždím se na plný plyn... Nepodařilo se!
Pneumatiky se prosmekly a vůz uvázl v tmavošedém j dovitém bahne a.z po nápravu. No nazdar!
Nezbývá ne^ holýma rukama odstraňovat kolem Bul piytz.au kaši, v nit se to hemží dlouhými
černými pijavkami. Že jsem si s sebou nevzal lopatu! bíuiicc nelítostně p -li. Do uši, do očí, do no
su vlétají komáři a na kůži usedají bodavé tsc-tse. Jsem zmazaný od hlavy > pate a pot se zc mne
jen řine. Kdybych tak mel pár prkének! Lámu z křovin větve, .-.teré pracn·5 kapesní kudlou zbavu
ji dlouhých z velmi ostrých tuhých trnů, a podhazuji pan i.k c :;y pod kola. Žena usedne za volant
a jí? se vsí silou opír-m do vozu. Zpátečka, jednička, zpátečka, jednička... Kola, vyrývají brázdu
centimetr po centimetru, z pneumatik se kouři. Konečne zadní .oia zachytávají o pevný podklad
a vůz vyjíždí z močálu. Kde je však cesta? Ztratila se ní?mi ’-’e napravo, jak se domnívá manželka,
či nalevo, jak si myslím já? Planina je monotónní. Slunce se chýlí západu, ovšem světové strany
jsou nám teď nanic. Musíme stůj co stůj najít stezku, at vede do parku nebo ven, nemůžeme zů
stat trčet v divočině!
oloudime asi hodinu a stále nevíme kudy kam. Tu se před vozem vynoří d.isí bažina. Co d«T< t?
Zdá se, zeje dost mžik?. Musím riskovat. .Jám si rozjezd, zařadím dvojku a sešlápnu plný plyn.
Automobil, funkčně přeměněný na. tank; v bahne zpomaluje, kola se znovu prosmekávají, ale pře
ce jen se dere vpřed. Jen nezastavit! Motor řve, auto se otřás··. Ale projede! A stejně je tomu s dal
šími kalužemi, na které upozorňují jeti ostrůvky vyšší, bujnější tr-vy nebo r>kos, vodu pod tím
zeleným krytem vidět není. Provádím za volantem úplnou akrobacii. A pozor na termitištč, kter*
se tu a tam náhle vynoří přímo před vozem! Kdyby došlo ke kolizi, termití stavba by vydržela,
ale volkswagen nikoli. Vzpomněl jsem si o.?. pokus, při kterém termitištč odolalo i obrněnému vozu.
Bezradně zastavuji a rozkládám mapu. Ale jak se v ní vyznat, když nevíme, kde pr^vě jsme? í’usímese spokojit s hrubým odhadem. Avšak zrovna na předpokládaném místě je na mapce zakreslen
lev! Blíží se podvečer. Vydat se asi čtyři míle na západ, kde by mel být vstup do parku? Poicdeme-li
autem, narazíme zase na tu nešťastnou bažřcu. A pěšky? Ne, neozbrojený človíček by se v této pod
večerní době mohl snadno st-ú kořistí dravců. Lvi, sloni nebo buvoli sice na lidi v automobilech ne
útočí, ovšem osamělý pěší v savaně ave chvíli, kdy se šelmy vydávají na lov, to je něco jiného. A co
by kamenem dohodil stojí nepohnutě buvol samotář a zvědavě sleduje naše počír mí... Musíme se
tedy spoléhat jci; na auto. Vydrží motor? Ncpíchncme? Kdo by nás tu našel? Tudy zřejmě neprojízdějí ani vozy parkových hlídek. Nervy jsou napjaté k prasknutí a pot lepí košili k tělu jako náplast.
V posledním zlomku vteřiny strhnu vůz stranou, abych nešiel do bludného jezírka. Kdyby tam auto
mobil zapadl, možná že by v něm i zmizel: tyhle tůně v savaně - to je pár centimetrů špinavé vody
a pod ní snad i metry zrádného bahna! Vtom najdeme stopy pneumatik, ilurá! Radost ale netrvá
dlouho; zjišťujeme, ze to jsou naše vlastní, bloudíme tedy v kruhu!
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Ale čest a slava volkswagenům! Vůz-tanL vydržel. Prorazil si cestu všemi mokřisky, vymanévroval
ze zradne končiny termitisi a bludných jezírek... A najednou, kde se zvala tu se vzala, přímo před
kapotou vyskočí vytoužena cesta! Tak dlouho jsme křižovali bušem, az jsme na ni padli. Vydechu
jeme úlevou. Auto je pokryto bahnem tak, ze je jeho barva k nerozeznáni, za stírači trčí chomáče
trávy. Hodinová ručička se mezitím posunula na pětku. Slunce přestává pálit, zvěř opouští stinné
ukryty a vydává sc k napajedlům. A to, co nyní vidíme, odškodňuje nás za prožité dobrodružství.
Nikdy a nikde jsme dosud nespatřili tolik africké zveře jako právě v „Koridoru“, jak se říká zá
padní časti berengeti. Početná stada zeber, pakoňů a Luvoiců se pasou po obou stranách cesty, na ob
zoru táhne přes sto kaferských buvolů, po pláni utíkají hejna pstrosů, a početné rodinky bradavična
tých vepřů se směšně vztyčenými ocásky pn hájí před autem. Vidíme antilopy oryx, topi, budu, sku
pinky nádherných zauterhAA (vodušek), podobných našim jelenům, spousty Thomsonových a o ně
co větších Grantových gazel, stádečko elegantních irnpal, které,jak bylo zjištěno, se mohou vymrštit
az k desetimetrovému skoku, maličké duikery a ještě menší untilopky dik-dik, které nejsou větší než
zajíc... Vidíme hravé kočkodany i čemostříbrné opice colobus. Přes cestu přebíhají pary servalů a ro
dinka manga s mladými, před vozem peláší zajíci a spousty perliček se zvedají z trávy. Nad savanou
poletují kovově modří ledňáčci a krásní černí ptáci s rudými ocásky, divocí holubi, hrdličky, frankolíni, u mokřisek vidíme ibise, čapy a volavky, na větvích akacií hnízda snovačů; vysoko nad serengetskou planí krouží orel a ještě výše plachtí hejno supů. Podél cesty si na vysokých nohou vykračuje
secretary bird - hadilov písař - a patra po plazech. Na okraji akáciového lesíka se objevují první žirafy...
Kus dal rozháníme smečku hyen, jedna z nich vleče skoro půlku zadávené gazely. Za nimi se stahují
šakalové. brzdím: smíšené stádo zeber a pakoňů táhne pres cestu. Na útěk se dá až tehdy, když auto
mobil zastaví a my vystoupíme; kopytnatci odběhnou dvé stě tři sta metrů, pak zůstanou stát a zvě
davě pokukují po rušitelích... Nalevo od vozu se popásá rodina impal. Malý kolousel se musel narodit
dnes nebo včera, ještě se potácí na tenoučkých nožkách. Zastavujeme. Jako by matka mláděti přiká
zala „lehni a nehýbej se!“, kolo usek se položí do trávy jako mrtvý. Veli a antilona odbehne o pár
metrů, zastaví se a vyzývavé si nás měří: láká nas pryč. Opatrně se blížím mláděti, abvch šije vyfo
tografoval. Jsem uz jen metr od něho, ale ani se nepohne. Přikládám přístroj k oku, zaostřuji... a tu
antilopka vyskočí na všechny čtyři a neohrabaně, avšak velmi rychle prchá za rodiči. Zvířata, jejichž
jedinou obranou je hbitý útěk, vybavila příroda dokonale: mládě pakoně se prý už sedm minut po
opuštění materského těla staví na nohy a ’.lásieduje stádo!
Dojmy jsou nepopsatelné. Vidět tolik krásných zvířat v jejich životním prostředí - to je zážitek,
na který se nezapomíná. A přece vidíme jen malý zlomek zvěře, je prosinec a velké migrace kopytnatců
ze suchých východních stepí do „Koridoru“ začínají až koncem jara. Pravé a nefalšované králoství di
vočiny! Jedno z posledních útočišť, které divoké africké zvěři vymezilo naše technické století; Kout,
volného pohybu nádherných zvířat, té pýchy černého světadíl i. Přírodopisec Julian Huxley napsal:
„ Pideí zvířata vyvíjet se svobodné a beze strachu v jejich prostředí je jedním z nejvzrušivéjších a nejpůsobivejších divadel na svete, jez lze srovnat snad jen s poslechem velké symfonie...“
Po sedmé hodině zapínám reflektory. Ve světelných kuželích se blýskají páry očí. Jízda se světly
a vůbec jízda parkem po setmění je zakazaná, ale nedá se nic dělat, bažina nás zdrzela a v divočině
přes noc zůstat nemůžeme. Netrpělivé vyhlížíme, kdy se konečné po vyznačených osmdesáti mílích
objeví svetla Seronery. Po všech těch mohutných dojmech a zážitcích dnešního odpoledne a večera
a po více než čtyř stech kilometrech za volantem nemyslíme na nic jiného nez na sprchu, dobrou ve
čeři a hlavně na postel v hotelu... Vůbec nam nevadilo, že tím hotelem byl z nedostatku volných míst
pouze stan s podsadkou a polním lůžkem, sprchou konev, upevněná provázkem na stropě a naplněná
vlažnou šedou vodou, a večeří zbytky pro opozdilce - řídká polévka, kousek tuhého masa s oschlými
bramborami a dva tři lupeny ovadlého salátu...“

Pozn. red.: Příště uveřejníme ukázku z kapitoly o cestě za Pygmeji do konžského pralesa ituri
a v dalším čísle záběr z autorovy výpravy k nové vybuchlé sopce v pohoří Virunga na jezeře Kivu.
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