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Tohle datum se nevymaže z paměti Čechů a Slováků ani sebe
chytřejší manipulací. Letos jim připomíná již po devětapadesáte'
založení jejich novodobého československého státu. Připomíná ale
současně celou jeho dosavadní historii, plnou věcí dobrých i
zlých, světlých i velice tmavých. S pocitem pýchy vzpomínáme na
středoevropskou baštu demokracie dvacátých a třicátých let,která
byla vyhledávaným útočištěm politických uprchlíků ze všech mož
ných konců světa. Se zadostiučiněním listujeme v kronice jejích
zařízení sociálních, s nimiž v nejednom případě přicházela naše
republika první v Evropě. S radostí vzpomínáme jejích prvních
mužů, kteří v čele s prvním presidentem T.G.Masarykem a s
Dr.Karlem Kramářem dokázali takřka v několika měsících položit
základy, na nichž můžeme stavět dál ještě dnes,
v exilu. Ne
tak naši lidé doma. Až se hlava točí z obžalob, které tak spra
vedlivě vznáší v Bělehradě demokratický svět vůči režimu, který
v současné době v naší vlasti vládne. Jak ji to zhanobil, tu
věčnou nevěstu naši, její dnešní nikým nezvolený pán! Člověk je
skoro rád, že si alespoň trochu změnila jméno, aby bylo vidět,
že ta, o níž je řeč, není ta, kterou my nosíme v srdci.
Co dělat? Zdá se, že po přemnohá letech se dnes konečně
doopravdy mění trend a že síly, které jsou na straně dobra,pře
cházejí pomalu z obrany do útoku. Všude na světě. A. * všude - všude potřebují záštitu, podporu a vší možnou pomoc. Zcela
určitě i vší možnou pomoc naší!
00000000

Konečně vyšla dlouho slibovaná kniha předního spolupracov
níka a spoluautora našich ZPRÁV
Miroslava Levého - "OD PRAMENŮ NILU”

Vyšla vlastním nákladem autora. Z několika ukázek, které
jsme ve ZPRÁVÁCH uveřejnili jistě víte, že je to moc pěkný
cestopis ze střední a východní Afriky, tedy z oné části
světa, která je? čím dále tím více předmětem zájmu^nejenom
milovníků přírody ale i politiků a národohospodářů. Kniha
má 250 stran, 2 mapy, 12 barevných a 24 černobílých foto
grafií a je vázaná. Cena je 19,50 SFr - v subskripci do
konce října 16,- SFr. Objednat možno v redakci ZPRAV nebo
u vydavatele DÉMOS GmbH, Postf.263, 8053 Zurich /T.538395/ -
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Naše vzinter thurská ľiístní skupina pořádá letos svou tradiční
MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU VE WINERTHURU
v sobotu 10.prosince v hotelu VOLKSHAUS' vedle hlavního nádraží
s rozdílením dárku,, s tombolou a zábavnou.vložkou»Ktanci i posle
chu bude hrát hudba pana Rytíře - tentokráte na přání stálých
návštěvníků tišeji nežli obvykla - od 20 do 2 hodin.
DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A SBSÍDKA bude -už v neděli 4 .prosince
odpoledne ve 14 hodin v sále kostela St.Ulřych na rohu Schaff!hauserstřásse a Seuzacherstrasse /při výpadovce z Winterthuru
i směrem Schaffhausen/.Svatý Mikuláš rozdělí přinesené dárky a proi gram besídky obstarají žáci české doplňovací školy pod vedením
jejího ředitele bratra doba a Otce Šimčíka. Maminky prosíme -ja
ko každoročně.- o sladkosti z jejich kuchyně k rozdělení mezi
pří tomne děti.
Vstupné na sobotní taneční zábavu 15 SFr. Na dětskou nadílku
;vstupne dobrovolné. Informace a závazné reservace od 7*listopadu
i denně po 19 hodině telefonicky - 052/295923 nebo 052/273917«»
00 Nejvyšší orgán našeho CNG t.zv.KONGRES, který se podle stanov
schází jednou za čtyři rokv, se bude konat letos vé dnech 5» a
6.listopadu v Luganu. Náš CSKP v něm bude zastoupen třemi delegá
ty» Na programu jsou nové stanovy a nový akční program CNG.
00 Č.e skp s Ipv enský Poradní Sbor v Západní Evropě se sejde ve dnech
21. az 23.října v Hochatu na svycarsko-rakouské hranici. Účast
slíbili dva signatáři Charty 77, kteří byli vyhoštěni z ČSSR.
00 CrVLúS. PŘEDNÁŠEir o Katolické sociální nauce pořádá ve ^nech^lS.a
1^listopadu PAULUS-AT"AI)E]-.IE, Carl-Spi11eler-Str.30, 8053 Zurich,
tel.01/533400. Mezi přednášejícími je též náš Dr.Casetti. V clíce
,dppo_ru.č_ujene. Vyžádejte si bližší informace.
00 AT&H1S TY INTEI^lATIONAL organizuje^celosvětoVou podpisovou akci za
propuštění" v"š"cclT púôTitických vězňů.Podpisové archy můžete^ dostat
v redakci ZPRÁV. Jde hlavně o agitaci mezi švýcarskými přáteli.
00 ^zrCRSKÁ PARLd: ENTNÍ DELEGACE navštívila Československo ve dnech
12 .az 17. Ze ří. Sedili člennou delegaci tvořili 2 zástupci strany li
berální, 3 křeslánští demokraté, 1 sociální demokrat a 1 zástupce
švýcarské strany lidové. Jejich průvodcem v ČSSR byl místopředse
da Sněmovny lidu Federálního Shromáždění Dr.R.Ne-jezchleb. .
ve Frankfurtu/M.uspořádá 26.ledna 1976 Čes
00 I.RirhFSENTAČNÍ PLES
ko" "a~ 7ľÍľoVeiísÍíčf kníTilčup e c t v í ’DIALOG" v restauraci "Graf Zeppelin"
na frankfurtském letišti, podrobné údaje v příštích ZPRÁVÁCH.
00

00

00

Subskrip_ci na bibliofilské vydání souboru kreseb erbů českých a
mpraysl^ých biskupů - Die Wappen der böhmisehen und mährischen
lischofe. - vypisuje BEHEYI -Verlag, A.Zelenka, Hochweg 59d,D-84OO
Regensburg. Informujte se v redakci ZPRÁV.
EXILOV2 KALENDÁŘ 1978 k 10.výročí okupace a k 25»výročí Deklara
ce lidských práv, ilustrovaný' JANEM KRISTOFORIM, vydala GALERIE
KRAUSE, Tumbelenstřasse 39, CH-L33O Pfaffikon, tel.01/973066.
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KRÁTCE PŘED BĚLEHRADEM.
Edmund Řehák
Koncem září zasedalo v Paříži,znovu po jedenácti letech,parla
mentní Shromáždění severního Atlantiku»Francie už za ie Gaulla
vystoupila z vojenské organisace NATO ale zůstala členem aliance.
/Tehdy prý řekl Brežněv Gomulkovi a Ulbrichtovi:"De Gaulle je náš
nepřítel,my to víme4ale umožnil nám vrazit klín d© imperialistic
kého kapitalismu"./Cleny parlamentního SSó. vedle Francie jsou jinak
vesměs Členské státy NATO;Belgie,Dánsko,Holandsko,Island,Itálie,
Kanada,Lucembursko,NSR,NOrsko,Portugalsko,Řecko,Turecko,USA a V.
Britanie.
Dvojí tvář Kremlu.
Parlamentní delegace aliance na svém sedmidenním zasedání v
Paříži,věnovaly značnou část ve svém jednání,jak v komisích tak v
plénu,dosavadním výsledkům ustanovení: z"třetího košíku"Konference
o evropské ...bezpečnosti a spolupráci v lxel sinkách. Hlavní, velmi ob
sáhly referát o jejich praktickém uplatňování v uplynulých dvou
lete ch ve středili a východní Evropě přednesl jménem Kulturní ko
mise lord Lyell/br.konsul/.Zvlášt vysoce v něm oceňuje postoj
amerického presidenta Cartera,jeho veřejnou obhajobu lidských práv
a jejich universální platnosti.Otázky související s lidskými prá
vy se tak staly významnou součástí zahraniční politiky USA.Úsilí
a energický postup amerického presidenta vyvolal mimořádně přízni
vý. ohlas na^celém světě.Ovšem taky některé i oficielní či oficiosní
kritiky.Z těchto,na západě,např.francouzského presidenta Giscard
d’Estainga,"který se domnívá,že Carterův postup je nešikovný a
škodí dá,ente" .Nezmínil se však o tom,že projevy francouzského pre
sidenta vyznívají někdy zcela nepochopitelně.Tak nanř.před návště
vou Brežněva v červnu v Paříži^prohlásil na sovětské TV doslova:
"Vy jste svobodně/?/zvolili°poxitický,sociální a hospodářský systém,
my zase náš".Podobně se vyslovil při nedávné návštěvě Gierka v Pa
říži.0 tom,že si Francouzi zvolili svobodně svůj společenský systém,
jistě není pochyb...
Zpravodaj komise dále konstatoval,že zásadně negativní a osobně
zahrocené reakce proti presidentu Carterovi přišly z Kremlu.Pouká
zal zároveň na dvojaké chápání Kremlu,pokud se týká zásady"nevmě
šování se do vnitřních poměrů",jak to vyplývá z tzv."Brežněvovy
doktríny" a okupace Československa.Podle názoru referenta bude záhodno,aby členské státy aliance přezkoumaly svoje dosavadní bila
terální styky se SSSR a ostatními komunistickými režimy v Evropě.
"Jinak se ocitneme v protikladném postoji,že bude e žádat demokra
tický status např.pro africké země ale současně tolerovat zcela
odlišnou situaci ve východní Evropě."
Jménem subkomise pro volný pohyb informací,referoval obšírně
řecký poslanec ze strany Nová demokracie«Constantin Gontikas. Z
velmi přehledných údajů o situaci v SSSR,Polsku,Rumunsku a CSSR
nemohl než vyvodit,že komunistické režimy všemi prostředky zabra
ňují volnému pohybu informací.Naděje a očekávaný výsledky z hel
sinské dohody splněny nebyly.Mluvě o situaci v ČSSR,shrnul udá
losti kolem Charty 77 a její velký význam a mezinárodní ohlas.
Ovlivnila také podobná hnutí v Polsku,Rumunsku a jinde.Citoval
také rozhovor uveřejněný v "Die Zeit",ve kterém píof.Jan Patočka
před svojí smrti ocenil veliký význam mravní podpory pro podpisovatele Charty od západních politických osobností.
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"Bomba" 1idských práv
V generální debatě upoutal největší pozornost projev,často pře
rušovaný potleskem,který na plenárním zasedání učinil br.konsul.
delegát Victor Goodhew. Velmi ostře vytýkal, členským státům aliance,
že v otázce lidských práv mají"dvoje váhy a dvoje měřítka".Byly
činěny nátlaliy ,aby proti Jihoafrické republice byly zavedeny sankce,
ale nikdo nežádal,aby byly zavedeny také sankce proti SSSR,pro
·· · porušování lidských práv .Mít. jiné měřítko" pro lidská práva v již
ní Africe a jiné zase pro země za železnou oponou,je pokrytectvím·
Je také pokrytectvím schovávat se za "diskrétní vyjednávání" a
bát se veřejně obhajovat lidská práva„Výsledky jsou bídné· Ve
stejném smyslu promluvila vna plenárním zasedání řada jiných delegátů.Mnozí z nich zdůrazňovali,že domáhání se praktického uplat
nění lidských práv ve smyslu helsinské dohody a Všeobecné dekla
race lidských práv Spojených národů absolutně není nějakým vmě
šováním se do vnitrních poměrů.Předseda francouzské delegace
Pic-rre Giraud/soc.senátor/«pozdravil"výbuch lidských práv jako
bombu jedině oprávněnou".Proti porušování lidských práv a.proti
"kšeftování s totalitními režimy" se velmi ostře vyslovil i přéd- sedá· portugalské delegace,mladý soc.poslanec J.L.Amaral Numps.
V jednomyslně odhlasované resoluci jsou SSSR a jiné komun!stické vludy obviněny,že"systematicky porušují lidská práva".·
Členské'vlády aliance jsou žádány,aby v Bělehradě'zaujaly■v tomto
směru společné a rozhodné stanovisko tak,aby"lidská práva nezů
stala jen mrtvou literou na papíre". Jednomyslně byla také od
hlasována resoluco proti /rušení vysílání západních rozhlas...vých
stanic do zemí ovládaných komunistickým režimem.
. Co dodat závorem k KBělehradskému setkání 1977" jak zní ve
zkratce oficielní název konference,při které zástupci’ ministrů
žahraničí bulou kontrolovat výsledky obsahu Závěrečného spisu zhelsinské dohody? OJ jeho vyhlášení byly západní vlády soustav
ně vyzýványřaby v Bělehradě trvaly pevně na praktickém splnění
závazků vyplývajících . z "třetího košíku"„Dálo se tak v některých
národních parlamentech a rovněž v celé řadě mezinárodně parlamentních
nich shromážděních v Radě Evropy,v Západoevropské unii a Severní
ho .Atlantiku.Stejné význy docházely od těch nejstatečnějčích ob
hájců lidských práv v zemích ovládaných komunistickým režimem,
počínaje SSSR a konče ČSSR. A v této souvislosti jen ještě dvě
poznámky.Zní tedy podivně,když se v exilu vyslaví obava"aby si
západní diplomaté v Bělehradě nerozbili hlavm o zeď neřešitelných
problémů,které státy sovětského bloku vždycky jasně odmítnou"./!?/
Podivně už proto,že takové"obavy" o hlavy západních diplomatů
jsou zcela zbytečné a exil si takové"starosti" opravdu dělat ne
musí .Západní diplomaty je naopak stále nutno vtrrovat, zejména pak
před"dobrými úmysly" totalitních režimů.Takové jsou přece už 9táré a tragické zkušenosti. EXIL MUSÍ MÍT A MUSÍ HÁJIT"OEENSIVNI
IDEÁL"!
■ ..
Na druhé straně nutno s plným zadostiučiněním kvitovat, že
z čsl.exilu dostaly západní vládní a parlamentní kruhy mimořádně
rozsáhlý průkazní materiál o porušování závazků z "třetího kosí*
ku" helsinské dohody v ČSSR.
0

00

0

0

0

ČÍNA POSKYTUJE FINANČNÍ POMOC VÝVOJOVÝM ZEMÍM. Podle studie EG-verbinďungsburo”, činila tato pomoc v r<>1975 379 milionů dolarů,čili.o.
5 mil.dolarů více než- li pomoc poskytovaná SSSR.Zatímco u SŠSR čini
la pouze 0,04% ttto'Boo.produktu,obetovala
Čína celých 0,16%.
O p.
Čínských věřitelů je takto celkpm 46.zemí,z toho 28 v Africe·
V Jizni Amer3.ee mezi ne patri tez Ohne.
h.
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ETIOPIE - SOLÁLSKO : TĚŽKÁ VOLBA PRO SOVĚTY.
Afrika letos znovu dokázala,že je politicky dosud nevyzrálý.;;
kontinent eis» Ani my v Evropě se sice nemůžeme honosit, že bychom
"přezráli",stačí poukázat třeba na turecko-řecký konflikt o Kypr,
avšak přece jen tak často a tak úporně nesaháme ke zbraním,abychom
jimi uplatnili územní nároky.Na"rohu Afriky" se Somálská republika
chytla do křížku s Etiopií kvůli spornému Ogadenu.V této souvi
slosti bylo vc-lmi zajímavé sledovat jak se zachová v tomto konfliktu
Sovětský svaz;obě válčící země s ním byly úzce spojeny a těšily
se jeho politické,hospodářské a zejména vojenské pomoci.
Zhodnocení postoje Moskvy ke sporu mezi AJdis Abebou a Mogadiscio nelze provést bez aspoň letmého pohledu nazpět. Sovětský
svaz a jím^yedený"socialistický"tábor vždy spatřovaly v Africe
jakýsi jazýček na vahách poměru sil ve světě a neváhaly vydat
miliardy,aby si černý kontinent naklonily.Vytrvale hledaly možnosti
uplatnit tam svůj vliv a nevynechaly jedninou příležitost,jaká se
naskytlaoAfrika,kterou v 60.letech zachvátila dekolonizační vlna,
hledala nové spojence,nebot po svržení koloniálních režimů stála
najednou nahá,chudá a nezkušená.Moskva ihned natáhla ruku a mnozí
černí vůdcové se jí chopili; jmenujeme kupř.ghanského N’Krumaha,
quinejského Sekou Tourého,maliského Modibo Keitu.To podání ruky
nebylo samozřejmě nezištné; něco za něco.A tak v Guineji chtěl
SSSR.vybudovat základnu,z níž býmohl kontrolovat severní Část
tropického Atlantiku a vybudovat'spojení s Castrovou Kubou/píší
se 60.léta a tehdy bylo Conakry nejvhodnějším místem pro přímé
non-step letecké spojení s Havanou/.Podobné koncese žádaly Sověty
i jinde.Zamýšlely vytvořit solidní sféry svého vlivu a pokud mož
no spojit je v celé osy.Mělo to být zejména strategické propojení
vý chod-západ/Guinea,Mali,Ghana,Súdán,Somálsko/,j i žně j i pak Angola- .
Zambie,Tanzanie, a osia sever-jih od Nasírova Egypta přes Súdán,
Ugandu,Tanzanii po Zambii.SSSR sledoval hned, několik cílů najednou.
Rozštěpit Afriku a izolovat cizí zájmové oblasti;vytvořit nárazní
kový" sanitní kordon" proti baštám bílého vlivu-Rhodesii a Jiho
africké republice;dostat se k surovinovým zdrojům,mědi,diamantům,
cínu,niklu,naftě,strategickým kovům,bauxitu».| získat hlasy
afrických států v OSN a v mezinárodních organizacích;vnutit těmto
zemím marxistickou ideologii a politicky a hospodářsky je satelizovat.Moskva se však přepočítala.Zapoměla,že ona nahá,chudá a ne
zkušená Afrika je také vášnivě hrdá na právě vydobytou nezávislost
a nechce upadnout z jednoho otroctví do druhého,třebaže neokolonialisté z Východu vždy halili své skutečné úmysly do vzletných,lí
bivých a zpočátku velmi atraktivních frází; podcenila také třídní
vyzrálost afrických národů,jimiž ve skutečnosti zmítaly tribální
a rasové konflikty.Sovětsk, svaz a jeho tábor vyslal,· do Afriky
tisíce poradců,pušky,kulenéty,migy,tanky a rakety,poskytl· výhodné
půjčky,vyvezl; tam investiční zařízení v hodnotě stovek milionů
dolarů,podporoval mladé africlk' vlády na mezinárodních fórech.
A výsledek?Po bezmála dvou dekádách sovětského úsilí v Africe,není
na celém světadílu jediný sovětský satelit ve východoevropském
smyslu slova,ani jediný stát nepřipustil,aby se vystavil na milost
a nemilost ^oskvě,jako to za Stalina musely udělat tzv.lidové de
mokracie.V Mali a Ghaně se změnily režimy.V Lagosu už dávno zapoměli,že jim SSSR pomáhal utopit biaferskou vzpouru v krvi.Guinea
lavíruje sem a tam a opatrně koketuje,řada sovětských neúspěchů v
této zemi je pěkně dlouhá.Súdán nelibě pohlíží na sovětskou pomoc
výbojné Libii,ale Kadháfí je tak jako tak alergický na příliš
ostentativní sovětskou rozpínavost a vměšování. Sadatův Egypt se
Sověty skoro zcela přerušil a přiklání se spíše k americkým plá

- 6 nům.V Tanzanii a v. Zambii již po léta převažuje vliv Číňanů.Zbývá snad jedině maršál Amin? Nikoli.Ani tento diktátor není ocho
ten bezvýhradně tancovat podle cizí taktovky.Tedy Angola,kam Moskva
nastrčila Kubánce,aby zajistila vítězství”pokrokovým marxistickým
siláia”? Pramálo zatím nasvědčuje tomu,že by Luanda-rok po váleč
ných událostech-byla ochotna stát se družicí na sovětské oběžné
uraze·o o ·
A zde se dostáváme opět k aktuálním problémům našich dnů.
Somálsko kontra -Etiópie...V Kremlu z toho měli dozajista bolení
hlavy.Na které z obou koňů vsadit? Somálsko, má výhodnější stra
tegickou polohu a z jeho pobřeží/z již vybudovaných základen/ se
dávýtečnč kontrolovat celý Indický.oceán.Avšak nové vedení v Addis
Abebě se přihlásilo k socialismu a formálně k marxistické ideolo
gii.Co dělat?Ukázalo se,že košile je bližší než kabát.Trvalo to
hodně dlouho,než se v Moskvě rozhodli a nakonec vsadili na Mengistuovu vládu.Váhavě,opatrne a s rezervami,ale přece.
Nyní zuří v Ogadenu válka a hrozí přerůst v obrovský konflikt
v širším územním kontextu východní Afriky.Z dosavadních zkušeností
vyplývá,že tam?kde neuspěly OSN,Organizace africké jednoty ani
světové velmoci,může SSSR jen stěží sehrát úlohu míroťvorce. Tím
: méně pak,přese všechno vzájemné pochlebování Addis Abeby a Moskvy,
by se nejdéle nezávislá země Afriky mohla stát právě tím vyhrá.. vajícím koněm,na něhož v Kremlu vsadili.
s
Kříž
oo^ Velký ruský spisovatel a kandidát Nobelovy ceny za literaturu

BORIS PASTERNAK-a jeho láska Olga Ivinskaja,uvažovali o společné
sebevraždě k vůli potížím,jež měl spisovatel pro svůj slavný román
’’Doktor Zivago”.Ivinskaja,která s .asternakem udržovala styky 14 let
se stala předlohou pro postavu Lary ve zmíněném díle.V Sovět
ském svazu tyla dvakrát vězněna;v žaláři se octla i její dcera.
Paměti Olgy Ivinské vyjdou v únoru 1978 v USA a později rovněž
ve Francii, NSR,Velké Britanii a Holandsku.Jsou nejen .intimním
deníkem dv u duševně zpřízněných lidí,ale i významným dokumentem,
nebot podrobně rozvádějí okolnosti,které donutily Pasternaka od
mítnout Nobelovu cenu navrženou v r.1958.
oo PŘEDSEDNICTVO ” SVĚTOVÉ BRUSELSKÉ KONFERENCE O OSUDU ŽIDU se rozhoďlo odeslat účastníkům bělehradské konference soubor dokumentů
o pronásledování občanů židovského původu v SSSR a o sílící kam
pani intisemitismu,řízené z vládních míst«Zpráva jako příklad
uvádí,že v sovětských žalářích je stále ještě devatenáct židov
ských občanů jen proto,že požádali o povolení k emigraci·
oo FUJI YOSHIDA,padesátitisícové město na úpatí pověstné sopky Fuji
Yana/3776 m/ a francouzský Chamonix pod Mt.Blankem/4807 m/ se.
rozhodly uzavřít v příštím roce symbolickou družbu; Fuji.Yoshida
i Chamonix jsou známými turistickými a sportovními střediskyvzdálenými od sebe vzdušnou čarou asi 13»000 km·
oo: ČSL.PRACOVNÍ SKUPINA při švýcarské k-d straně·CVP předala švýI carskolčbľ.3.sí Velehradě další dokument. Kromě toho vypracovala
Iv září na přání ústřední studijní skupiny CVP pro školské otázky
I své vlastní připomínky k návrhu na rcorganisaci švýcarského školsi kého systému /Bildungskonzept/ a zúčastnila se prací ústřední skui piny národohospodářské.
oo PRĽSII1.W pARTER se ostře vyslovil proti počínání velkých olcjářský c~h spc/l*ecnos'tí, které prý intrikují proti jeho plánu na úsporu
energie,aby si zajistily vysoké zisky, •'ro^e toho prý mají pod kon
trolou již přes 50% všech ložisek uranové rudy v USA·
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EäJiuncl Řehák
VŠEOBECNÉ A PŘÍMÉ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU.
Evropské hospodárske společenství bylo sjednáno v březnu
1957 v Římě za účelem postupného zřízení celní unie a společné
ho trhu.V platnost vstoupilo 1.1.1958. Prvními členskými státy
se staly:Belgie?Francie,Holandsko,Itálie,Lucembursko a Německá
spolková republikao/TakzvoŠestka”./Od 1.1.1973 jsou jeho členy
tri další státy:Dánsko,Irsko/neutrální/ a Velká Britanie/t.zv.
’’Devítka”/.Hlavními or’gány jsou Rada ministrů, jejíž usnesení
provádí výkonná Komise,a parlamentní shromáždění.
V dosavadním Evropském parlamentu jsou čhnské státy zastoupeny
178 delegáty v tomto poměru:po 36 mandátech mají Francie,Itálie,
NSR a V.britanie^po 14 Belgie a Holandsko,po 10 Dánsko a Irsko,
a 6 Lucembursko.C.enové EP dosud nebyli přímo voleni obyvatel
stvem,nýbrž byli delegováni svými národními parlamenty./Stejně
tak je tomu i v Evropské radě,Západoevropské unii a Severoat
lantické alianci . /
Na schůzi šéfů vlád Společenství 11.12.1974 v Paříži byl bel
gický první ministr Leo Tindemans, pověřen,ab.y vypracoval návrh
na ustavení Evropské politické unie v rámci ’’Devítky" .Osnovu
svého plánu předložil 29*12»1975 členským vládám.Tím byl dán
nový,přímý popud k dalším mezivládním vyjednávání./0 jeho plánu
jsem referoval na Symposiu min.roku./
Na schůzi zahraničních ministrů"Devítky" 20.9.1976 v 3ruselu
byl schválen”Právní akt" obsahující 16 článků o reorganisaci a
zvolení nového Evropského parlamentu všeobecným a přímým hlaso
vacím právem obyvatelstva.Vyžaduje ovšem předběžnou ratifikaci
národních parlamentů a předpokládá se,že se tak stane na pod
zim· t.r..
Pro první volby má každý stát určit vlastní způsob jejich
provedení.Potom nově zvolený EP má”vládnímu grémiu" členských
států doporučit jednotný způsob provedení dalších voleb.Pro
"evropské poslance"je stanoven 51etý mandát.Na zmíněné schůzi
zahraničních ministrů bylo také schváleno zvýšení počtu parla
mentních zástupců na 410 „_s tímto rozvrhem: Francie, Ita1ie, NSR
a V.Britanie po 81/celkem 324/,25 Holandsko,24 Belgie,16 Dánsko,
15 Irsko a 6 Lucembursko/celkem 86/.Podle propočtu britského
ministerstva vnitra připadá 1 mandát v EP na 538.000 voličů
německých,503»000 britských,486.000 italských,410.ooo francouz
ských, 340. 000 holandských,276.000 belgických,220.000 dánských,
138.000 irských a 34*000 lucemburských.Není divu,že takové zce
la nerovnoměrné zastoupení voličů vyvolalo řadu dlouhých vyjedná
vání ve "vládním grémiu".Nakonec velké státy v zájmu dohody
přistoupily na nutný kompromis,"aby jejich vlastní zastoupení
nedrtila zastoupení států menších".Jak vidět nejlépe z dohody
vychází volič lucemburský,nebot jeho hlas váží jako 15 německých,
12 francouzských,10 holandských atp./Viz přílohu/.
Situace v jednotlivých státech.
Itálie., je prvním a prozatím jediným· státem jehož parlament dohodu
už ratifikoval.Ve sněmovně 17»2.t.r. se ze 630 poslanců vyslovili
pro 384, 16 proti,ostatní se zdrželi hlasování.Senát se 24*3.vyslovil pro jednomyslně.V Něm.spol»republice se všechny čtyři stra
ny vyslovují pro/CDU,CSU,liberální a sociál.demokratická/,takže
k ratifikaci dojde bez problémů.Volby budou provedeny podle sys
tému poměrného zastoupení a jako při národních volbách budou ze
zastoupení vyloučeny strany,které nedosáhnou
.odevzdaných
hlasu.Bez problému se dále jeví situace samozřejmě v Lucembursku
/z 59 poslanců jen 5 komunistů proti/,V Holandsku/ze 150 po-

- e slancu jen 7 komunistů proti/, v Irsku,kde tři hlavní strany so
vyslovují pro,a konečně i v Belgii ;vzdor jazykovým sporům,kturó
zasahují i do této otázky,se předpokládá velká většina pro- V
Dánsku má určité problémy první ministr Joergenssens ve své vlastní scc.dem.straně.Také v těchto uvedených státech mají být volby
provedeny podle zásady poměrného zastoupení»
Situace naproti tomu není ještě zcela jasná ve Francii a ve
V.^ritanii.Z vládních stran ve Francii,strana*'gaullistů’,v'par
lamentě daleko nejpočetnější,váže souhlas na určité podmínky,prý
v zájmu zachování státní nezávislosti a suverenity.V tomto směru
ne jvíc”straší"býv, první ministr z de Gaullovy první vlády Michel
Debré.Jeho”nadvlastenecké lamentování" je nekonečné."Gaullisté"
se také vyslovují rozhodně proti zásadě poměrného zastoupení,
která možná bude přijata už pro vnitrní parlamentní volby,které
se budou konat ve Francii v březnu příštího roku.Ostatní vládní
strany jsou pro.Z oposičních stran se socialistická a levicoví
radikálové vyslavili pro.KSF byla donedávna"zásadně"proti,prý
rovněž z důvodů zachování státní nezávislosti a suverenity Francie.
Bylo tedyznačným překvapením,když 17.dubna její generální tajem
ník: náhle prohlásil,že už nejsou zásadně proti,ovšem za předpo
kladu ^jako u "gaullistůj že vládní^návrh nebude obsahovat nic,
co by rozšířilo pravomoc EP a směřovalo k postupnému vytvoření
politického"supranacionálního" Společenství.
Stejně tak není prozatím zcela jistá situace ve V.Britanii.
Ve vládní Labour je velmi silná"levicová"oposice.Hlavní"bitva o
Evropu" zdá se,že bude sváděna o způsob volebního skrutínia.
Vzhledem k posledním volebním neúspěchům dává vláda a celá stra
na přednost poměrnému zastoupení.Stejně tak strana liberální,
která v posledních letech nejvíce doplácela na jednokolový vět
šinový systém,platný ve V.^ritanii.Od poměrného zastoupení si
obě strany slibují výhodnější zastoupení.Naproti tomu strana kon
servativní,která má nyní"vítr v plachtách" trvá na tom,aby i pro
volby do Evropského parlamentu zůstal v platnosti dosavadní vět
šinový systém jednokolový.Není ovšem vyloučeno,že nakonec i stra
na konservativní,která je vysloveně"proevropská" se přikloní k
zásalě poměrného zastoupení ve volbách do EP,čímž umožní rati
fikaci v Dolní sněmovně.
Jak ve Francii tak ve V.Britanii otázka voleb do nového EP
bude ovšem ještě předmětem velkých diskusí a stranicko-politického dohadování.Celkem se však zdá být dost pravděpodobné,že i
v těchto dvou velkých západoevropských státech"Právní akt"bude
ratifikován.
Po provedení všeobecných a přímých voleb do Evropského parla
mentu bude učiněn značný krok kupředu v západoevropských sjeunocovacích snahách.
Územní rozloha a počet obyvatelstva v člímských státech EHS.
»7 -·. m X o
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- 9 Vedle shora uvedených států sjou v Evropské radě zastoupeny ještě
tyto _ státy:Island,Kypr,Malta,Norsko ľ/které v'lidovém hlasování
velmi slabou většinou odmítlo vstoupit do EHS/,Portugalsko?neu
trální Rakousko,Řecko,neutrální Švédsko,neutrální Švýcarsko a
1urecko»
V Západoevropské unii pověřené hlavně otázkami společné obrany,
jsou zastoupený‘Belgie,Francie,Holandsko,Itálie,lucembursko,Němec
ká spolk. republika a V »Britanie /t/zv."Sedmička"/»
Členskými státy Severoatlantické aliance jsou vedle Kanady a
Spojených států,Belgie,Dánsko,Francie,Holandsko,Itálie,Island,
Lucembursko,Německá spoLk.republika,Norsko,Portugalsko,Řecko,
Turecko a V »Britanie /t»zv» "Patnáctka"/.

00 Na podzimním zasedání PARLAMENTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ EVROPSKÉ RADY ve

3~trciWbourgu přednesl švýcarsky zástupce p c s 1 aňe c p rf. H o?er pro
jev, v němž vyslovil radost nad tím, že přijetím Španělska bude
v Evropské Radě zastoupena celá Západní Evropa. Při tom neopomněl
ale velice zdůraznit, že mimo tuto organisaci demokratických stá
tů stojí ještě celá Evropa východní - a k té že bude třeba ryni
obrátit mimořádnou pozornost; "Nebudiž pochybováno o tom, že i
národy Východní Evropy dychtí po takové svobodě, jakou máme my.
Věřím, že i jejich čas přijde .... V historickém procesu, který
během několika málo let zlikvidoval diktatury Západní Evropy,
prokázaly svou živoucí sílu dvě základní myšlenky - idea demokra
cie a idea jednotné Evropy. Zatímco k nám přicházejí národy samy,
aby se ucházely o přijetí do rodiny demokratických států, musí
supcrvc-lmoc na Východě přidržovat své satelity nátlakem, vyhro
žováním; a dokonce uplatněním násilí. Tato prostá skutečnost svěd
čí o pravé:;; rozdílu mezi demokracií a diktaturou přesněji nežli
sebe učenější pojednání."Na zasedání přítomní zástupci porobených
národů východní Evropy, v čele s ředitelem ACEN E.Řehákem, profe
soru neféroví za jeho projev upřímně poděkovali.
00 KQNFERENCE V BĚLEHRADĚ zahájila dnem 4. říjne hlavní jednání .pro
zatím. lze konstatovat, že representanti svobodného světa si neda
li nasadit náhubek, jak se mnozí z nás obávali. Otázka lidských
práv je stále v popředí. pro nás je důležité, že se nepřestává
mluvit o skandálních poměrech v Československu. Rozhořčení způso
bily zprávy o soudním procesu proti čtyřem signatářům Charty 77
/Ledcrer,Havel,Pavlíček,Ornest/. Mezi delegacemi, které zejména
rozhodná vystoupily byla i švýcarská. Vede ji velvyslanec Dr.Bindschcdler, který již v debatě o "prvém koši" prohlásil, že s hle
diska zmírnění napětí nejsou lidská práva jen výsledkem uplatnění
principu ho. anity nýbrž základní podmínkou zahraničně politickou
a vyslovil politovaní nad tím, že v ’’některých’· státech jsou li
de pronásledováni jen za to, že se zasazují za plnění závěrečné
ho dokumentu z Helsinek.
o o V PRVNÍQH DNECH ZÁŘÍ se stala neuvěřitelná věc. Generální tajemník
OSN Kurt Waldheim předal Leonidu Brežněvovi ’’zlatou medaili" ja
ko uznání za ’důslednou a plodnou činnost” v zájmu míru. Doposud
není dost jasné odkud k tomu měl kompetenci. Podle "Zpravodaje z
Washingtonu", orgánu ČSNA, podala Čsl.národní rada americká prost
řednictví:. vyslance USA u OSN,Andrcw Younga, protest proti tomuto
"'.liplo, .atickému gestu", které je výsměchem všemu, pro co byla OSN
žalo: mna.
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Svatopluk Ježek
Nežli jsme se vyšplhali autobusem nesčetnými serpentinami‘
z toskánského městečka,jež dalo jméno slavnému karHnálu-Bibbienana místo určení,zhoustla tma mezi zalesněnými str'nčmi a llouhou
přísnou fasádou canadolského kláštera útčšcřóě. Zde jsem tedy ko
nečně íZena má,která měla možnost poznat tuto oasu míru v klíně
hlubokých casentinských lesů,jež tvoří přírodní reservaci, mě
vedla za ruku,protože jsem po operaci šedého zákalu nesměl ještě
používat skel.Všechno byle tím tajemnější,protože neurčitě rezostřeno .Před námi hlavní fasáda hospice, vlevo vchod dc· nádvoříČka
před chrámem,sousedícím se čtyřhranným monastýrem.To jsem všechno
ještě neviděl,ale popisovala mi to Eva.Když jsme stanuli před mo
hutným portálem hospice,padl na mě neklid.Hospic nebyl sice toho
října ještě zavřen,ale vypadal opuštěně,tajemně a nerudně.Nebylo
jisto,zda se neohlášeným poutníkům dostane přístřeší.a pohostin
ství.
Když se nám podařilo otevřít tčžká vrata,sestupovali jsme tá
pavě po širokém schodišti dolů,do neurčitá,Jo tmy.První dveře,
které nebyly zavřeny,nás přivedly do gotické klenuté místnosti,
spoře ozářené světlem,dopadajícícm vikýřovítými okénky u stropu.
Byla to kaple Svatého Ducha.
Když jsme opět vyšli,ocitlijsme se na čtvercovém nádvoří ne
velkých rozměrů. Eva nahmatala u jednoho pilíře kruh řetězu,na
jehož konci byl zvonec,a srdnatě zazvonila. Jeho hlas se roz
třepal mezi pilíři z kvádrů skoro děsivě .Nato,’jsme si resignevaně
sedli na bukovou lavici u zdi.Měli jsme smíšené pocity,ale byli
jsme uklidněni,když se záhy z nitra monastýru vynořila postava
otce Jana,ředitele hospice,který nás zbavil všech pozemských
starostí a uvedl nás do rozsáhlé komnaty se starobylým nábytkem.
Ráno se nám otevřel okouzlující výhled do údolíčka,v němž mají
mniši .malé hospodářství s ohradou,plnou slepiček,o které se ně
kteří starají.Hospodářské stavení stojí na břehu říčky Archiano,
plné pstruhů,kterou nazýval už Dante vznosně "Archian Rubesto"·
/Bystrá říčka/,
Hospic byl spolu s monastýrem vybudován zde ve výši 816 metrů
nad mořem,kdežto k němu patřící Poustevna,Santo Ereno,ve výši
1.111 metrů,a to začátkem XI.století.Dějiny monastýru camaldolských otců jsou nadměrně poutavé a románeskní.Bylo by třeba začít
od Adama,přesněji řečeno od mnicha ^enedikta,který se narodil,
když se psal rok 480 po Kristu a byl prohlášen později svátým.
Z jeho slavné řehole pocházel bratr Romuald z Ravenny,který žil
asi o půl tisíciletí pozdčji.Také jeho život byl pohnutý.Na svých
cestách po lesích casentinského kraje,kde hledal místo,příhodné
pro vybudování poustevny, se dostal až sem.
Z konce XI.století pochází dokument,výpravějící o vzniku Hradu
víry."Vězte,ó nejdražší bratři",čteme zde-"že camaldolská pou
stevna byla zbudována,dík vnuknutí Ducha Svatého,svátým otcem
Romualdem-Poustevníkem,zároveň s basilikou,kterou pak vysvětil
biskup z Arezza-Tc-obaldna Spasitelovu počest Léta Vtělení 1027«»”
Romuold přicházel od Arezza-vynráví dále kronikář- a potkal v
těchto lesích muže Maldola,jemuž sdělil svůj úmysl s poustevnou.
Mallolo,kterému patřily okolní lesy,mu vyprávěl,že nřed časem
usnul v lese na hoře.Ve snu viděl patriarchu Jákoba,jak vystupu
je po velmi vysokém žebříku,sahajícím téměř do nebesa za ním
stoupá řada skvělých dusí,bílých jak padlý sníh. Dotud kronikář
jedenáctého století.
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Poustevník Romuald,ktorý prchal ze shonu světa,vystavěl záhy
s puti svými bratry cely.Jednoho z nich-byl to Petr Dagnino-jme
noval představeným a uložil všem řád postu,mlčení a pobytu v cele.
0^několik mil níže směrem k údolí říčky zbudoval postupně v
místě.zvaném Fontebono/Dcbrý pramen/ další objekt,kde usadil mni
cha, a , tři. laické bratry,aby tam-orět cituji starodávný pramen"přijímali hosty,dávali jim sladké odpovědi a poskytovali chari
tativní pohostinství tak,aby horní poustevny byly vždy ukryty a
vzdáleny světského ruchu nejinak,než je voják chráněn pancířem,
hotov k,boji...,a jako svatostánek a oltář bývají pokrývány rou
škou při rozmanitých potřebách."-Romuald pokračoval jen v intencích
zakladatele řádu,svátého B enedikta,který stanovil v třiapa-.esáté
Rehole,jak je třeba v kláštere pečovat o poutníky a ná
vštěvníky , kterých bylo vždy ve středověku zdostatek,nebot tyto
kláštery byly vždy budovány záměrně u hlavních cest."Všichni
hosté’’-píše úvodem otec ^enedikt-^kterí přicházejí ,at jsou přijí
máni jako sám Kristus,který pravilibyl jsem hostem a přijali jste
mne".
Řeholníci tedy měli vykonávat a vskutku vykonávali duchovní a
sociální apoštolát,byt se tohoto slova v těch dobách neužívalo·,
nebí stačil výraz práce prc bližního. Na důkaz toho,mniši umývali
např.příchozím pocestným nebo poutníkům nohy.Otec Benedikt připo
mínal téměř jedním dechem,že všechna tato bohulibá činnost nesmí
vnášet nerovnováhu do vnitrního života komunity.
Dnes čítá obec bratří v Camaldoli i s poustevnami na hoře,
moudře vedená generálním převorem všech po světě roztroušených
camaldolských komunit,otcem Benediktem,asi čtyřicet mnichů.
Všichni nosí krémově bílá roucha.Potkáte-li některého z nich ve
smrkovém lese s knihou v ruce,zdá se vám,že jste se ocitli v dáv
no zašlých,ale v mnohém smyslu lepších dobách.
Jméno Camaldoli vzniklo zřejmě spojením dvou latinských výrazů;
Campus Malduli,čili Maldulův pozemek.U monastýru byla vybudována
nemocnice a protože ^aldolo vybavil obec mnichů mnoha statky,mohli
řeholníci hostit všechny pocestné,včetně jejich koníti nemocné,
po celá staletí zJarma.Nemocnice plnila svůj úkol sp-Jlu s lékár
nou dlouhou Jobu,dokud klášter nebyl zbaven dvojím zásahem státu
v letech 1810 a definitivně 1966 svých pozemků a tím příjmů.Dnes
není po nemocnici stopy«Násilné zabavení majetku řeholníků připra
vilo monasterium také o přebohatou knihovnu a starobylý archív.
Jeho fondy byly rozstrkány po státních archivech ve Florencii,
Modeně,Arezzu a Poppi a dílem poztráceny.To se vymstilo před de
seti lety za známé katastrofální záplavy Arna ve,Florencii,kdy ·
vody a bahno zničily též část camaldolských archivů,které by byly
ve svém původním sídle ve výši přes 800 metrů pohromy ušetřeny.
Dnes plní camaldolští nové poslání. 0 letních měsících i o
velkých svátcích se zde shromažďuje zejméba duchovenstvo k pra
covním seminářům a duchovním cvičením.Stálým přednáŠečcm je také
český jesuita P.Tomáš Špidlík. Jsou vítáni též ti laici s rodi
nami,kteří se míní účastnit společných bohoslužeb v dolním klá
šteře i v Poustevnách-Santo Eremo. Ty si nesmíme představovat jako
nějaké jeskyni prvotních eremitů.Poustevna je soubor přízemních^
stavení se zahrádkami,obehnanými zdmi.Jejich vnitřek odpovídá všem
moderním požadavkům.Je zle předsíň,studovna,knihovna,loznička s
ložem s nebesy a koupelna s hygienickým zařízením.Mniši stolují
společně.Jejich denní agenda je zaplněna od svítání do večerav
prací a modlitbou.Řeholníci se neštíti žádné,telesne,prače,byt
mezi nimi byli teologové,biblisté nebo znalci klínerisu. ^Vstup
do celé klausury střeží symbolicky ohromný bernardýn,slyšící na
jméno Cam,dobrák od kosti.
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Nehledanými slovy popsaná svátá instituce vyzývá k meditaci.
Teto místo stvořil sen.Zbožný muž zde rozbil stan uprostřed pa
nenské přírody.Zde,pod ochranou majestátního památníku s tisíci
letou téměř tradicí,nalézáme klid duchovní cesty. Zní zde zpěv
dávných žreců,zní zde ohlas zvonů minulosti ,zní zde kručeje bí
lých bytostí»Stíny,vyplašeny světlem starobylých svícnů,odsud
prchají« Bílá Cesta svítí mužům,kteří zasvětili život koncentraci,
modlitbě a osobní oběti.Nesou svou lásku a tradici vpřed jako
koráb na rozbouřených vlnách.Světlo hvězd je provází. Prameny
umění se zde uvolňují,aby vydávaly svědectví bývalých slavností.
Hudbou zní celý prostor a boží stvoření nebojí se těchto míst.
Pramen živý opájí pocestné a nose úlevu zemdleným.
Překročte tento práh a ovane vás duch milosti.Kli u a lúSikS
provodí vás.
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od BIENÁLE 1977 V BENÁTKACH. V druhé polo ici listopadu a první po
lovici prosince bude· se v ^enátkách odbývat další Biennale. To
hoto roku je jeho téma”disidentské hnutí v Sovětském svazu a vý
chodu
Evropě”.Budou předváděny filny,které se v zemích,odkud
pochází.nesmí předvádět,bude výstava obrazů a jiného výtvarného
umění,jež není oficielním "socialistickým realismem" a návštěv
níci budou mít možnost shlédnout výstavu knih a časopisů v ná
rodních recích,vydávaných na západě,jakož i neoficiální litera
turu" samizdatu" -či jak se jí říká v Ccskoslovensku-edice-petlice.
Rovněž bude zoganisována řada diskusí a přednášek na různá té
mata, souvise jící s represí života,zejména kulturního v Rusku a
východoevropských zemích.Debat se účastní jak zástupci žerní za
železnou oponou,žijící na Západě,tak i význační představitelé
kultury na Západě,včetně členů italské a španělské komunistické
strany na levici a francouzských"nových filosofů" na nové prnvici.Biennale již bylo prudce napadeno sovětským tiskem. .RSC
00 21,SRPEN 1977 V ČESKOSLOVENSICIT - klid. Nic jiného jsme také neo
čekávali n nic"~ jiného"'bycholi našim doma neradili. Den devátého
obsazení Československa armádami pěti států proběhl v naprostém
klidu; smutný den připadl na neděli a lidé se rozjeli na víkendy
a do chat, někteří brigádničili, protože počasí /ale nejen ono/
ohrozilo prý letošní úrodu. Zdánlivý klid však nikoho nemýlí.
Občané Československa mají dobrou paměť. Vědí ovšem rovněž, že
připomínat osudné datum se- v normalizované republice považuje za
zločin, který se trestá přinejmenším · existenčním postihem.
00 Na zářijovém výročním shromáždění CSU v Mnichově byl hlavním re
ferentem pracovní-ďskupTny pro zahraniční politiku člen CDU Luděk
T ezi jiným ostře napadl současnou německou vládní "vý
chodní politiku", kterou označil jako totální kapitulaci pí cd
komunistickou expanzí. Oficielní thesi o "přeměně s bii žo vání. J’- Wandel durch Annäherung - nazval ilusí. Naproti tomu vyzvedl
mravní revoluci,která začíná nezadržitelně propukat ve vlastní
východní Evropě ve znamení křesťanství - zejména mezi mládeží.
00 ČTYŘI PĚTINY, švýcarských bank.jsou zásadně pro zesílení kontro
ly nad celým .Cvy c Hrskyn bankovní c t v í m a pro větší ochranu vklada
telů.Podle výsledku ankety "Schweizerische Handels-Zeitung" sc
ovšem mínění do značné míry rozchází pokud jde o volbu konkrét
ních opatření teto kontroly a této ochrany.

- 13 MEZI OHNĚM A VODOU -II.
/Za Činnými sopkami Itálie:Etna-Sicilie|dokončení z předchozího
čísla ZPRAV./
.Minule jsem se rozpovídal, o Stromboli a o tom,že se n..m tam
přilepila smůla na paty-činný kráter nám zahalily mraky a okam
žik, kdy se láva řítila po proslulém ohnivém svahu Sciara Jel
Fuoco,že jsme propásli„Avšak královna evropských sopek,mohutná
Etna,mne odškodnila„Podnikl jsem první cestu na vulkán sám,v so
botu 16 o července„Na pSedvýzkum„Zaparkoval jsem auto u Rifugio
Sapienza-1910 m nad mořem-odkud se dál jet nedá.Do výšky přes
2500 m mne dopravila visutá lanovka a od její konečné stanice až
pod vrcholový kráter Mongibello terenní džíp Italského alpského
klubu.Tu a tam ležely ještě koberce špinavého sněhu«Je 11 hod.
dopoledne„Nahoře,severovýchodně od centrálního kráteru .vyrážejí
v několika vteřinových intervalech sloupy tmavohnědého dýmu a
roje lákových bomb,z nichž některé za letu vzduchem červeně svítí.
Před léty jsem se stal očitým svědkem výbuchu zairské sopky
Namulagiry.Tehdy se mi výjevy fantastického divadla rozpoutaného
přírodního živlu navždy a nesmazatelně vryly do paměti„A najednou
tady,na Etně,erupce živě připomínající Afriku... Vskutku!Kdybych
žil v antice a měl básnické sklony,nazval bych se miláčkem b. ohů;
právě dnes,po dvouletém útlumu,došlo v pět hodin ráno k nové erup
ci Etny,na bol$u tzv.“Severovýchodního kráteru“ se otevřela laterální trhlina a vznikl nový sopečný útvar.. .
Hltám očima velkolepý přírodní zjev a setrvávám celé hodiny
na místě,jež bych označil za krajní mez bezpečnosti,avšak ještě
dost daleko od sopečného žároviště.Každých pět.osm vteřin a s
ohlušujícím třeskotem nezměřitelné síly vypuzují z podzemního
magmatického rezervoáru,komunikujícího s nitrem naší planety,
sloupy až přes 1000° žhavých plynů a vrhají do výšky sto až dvěstě metrů záplavu lávových pum velikosti od malých bochánků po
metrákové bloky„Bomby opisují na nebivelipsoidní dráhu,sviští
vzduchem a dopadají s tupým úderem bud nazpět do kráteru anebo
do stran,strhávají při pádu výčnělky starých utuhlých láv a víří
oblaka prachu„Některé pumy se snášejí docela blízko mého stano
viště, takže musí li být ustavičně ve střehu?připraven uskočit,bude-li třeba.Jeden takový žhavý balvan jsem si už za letu vzduchem
vyhlédl*, rozplácl se několik metrů ode mne „Byl ještě červený a
sálal z něho prudký žár.Po půlhodině jsem se teprve mohl přiblí
žit a dotknout se ho špičkou pohorkyjna okamžik začpěl pach spá
lené gumy a až po dvou a půj hodinách ho mohu vzít jakž takž do
ruky.Trvá další chvíli než ho mohu bez obav vložit do tlumoku.
Hrdě si odnáším asi pětikilový amorfní bochník čerstvě utuhlé
lávy co by originální suvenýr; pannenský kousíček hmoty,z níž je
složena naše planeta,kus Země,zrozené 16„července v 15«hodin
odpoledne„
Za dva dny jsem navštívil Etnu podruhé,tentokráte se svou ženou.
Protože nejfantastičtejší podívaná na činný vulkán je v noci,
měli jsme v úmyslu zůstat v blízkosti nového kráteru do setmění,
fotografovat,filmovat,kochat se tou mimořádnou podívanou.Kráter
chrlil nyní mnohem více tmavohnědého kouře a méně lávových bomb;
stačilo 48 hodin,aby se charakter erupce změnil.Ale bědafVrchol
Etny leží přes 3300 metrů vysoko a fičí tam velmi prudký a i v
letních měsících doslova ledový vítr,který často dosahuje rychlos
ti 100-180 km/hod„Máme sicépa sobě větrovky,solidní kalhoty,pohorky,zimní čepice,ale bohužel ne palčáky;ty jsme zapoměli a tak
prst na spoušti fotoaparátu brzy znecitliví. Nápory vichru
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jsou tak silné,že k okraji hlavního vrcholového, kráteru Etny,vyvrhujícího bílé čpavé dýmy,lezeme po čtyřech.Ne jví.ce .nás trýzní
prach.^aždý krok zvedá celý oblak droboučkých zrníček a poryvy
větru nám je vrhají Jo.tváří,Je to jako když obličej píchá tisíce
jeheloPrach skřípe mezi zuby,usazuje se v koutcích očí,brýle a
kapesníky na ústech chrání jen nepatrně«Žena promrzla tak,že mu
sela sjet s džípem dolů,já u kráteru vydržel sotva hodinu po zá
padu slunce,Podívaná stála za to,ale stupňující se únava,vítr a
chlad mne přinutily udělat předčasně čelem vzad k báječnému pří
rodnímu ohňostroji oŽádné vozidlo už nesjíždělo,vydal jsem so tedy
pěšky s batohem na zádech,nacpaným až k prasknutí dalšími úlomky
utuhlých lávových pum.Byla bezmešíšná noc a sestup po- cestě,vyjeté
v lávových polích terénními vozidly,se zdál nekonečný,boty se
bořily hluboko do strusky a každým dalším kilometrem těžkly,Vozov
ka v lávě vedla při úpatí dvou vyhaslých adventivních kráterů z
r«1971 a'potom, se stočila k„tzv.Torre del Filosofo-Filozofově
věži-z níž?podle staré legtó$y, pozoroval starověký Empedokles
sopečnou činnost Etny.lento tvůrce antické koncepce složení světa
ze čtyř prvků,země,vody,vzduchu a ohne,se prý nakonec v touze
splynout s čistým živlem a tak dosáhnout nesmrtelnosti,vrhl do
kráteru;podle pověsti ušetřila sopka jen jeho sand...ly,Na obloze
zářily miriády hvězd a hluboko dole světla půlmilión té Catánie.
Nový kráter nade mnou mocně dýmal,Jednu chvílf stočil vítr mračno
sirných plynů a nnal je právě ke mně.Přiznám se,že jsem najednou
dostal strach;pocit úzkosti násobily samota a tmavá noc.Na seve
rovýchodním hřebeni Etny se rýsovala ohnivá Čára proti obloze,ano,
tam někde tekl proud roztaveného Čediče,ona fantastická řeka teku
tého ohně’Bylo však naprosto absurdní vydat se oním směrem;mraky
vulkanických plynů a téměř kolmý sráz,jímž je Etna na východě
oddělena od hluboké vklesliny Valle del Bove, a koneckonců i únava,
vítr,trýznivá žízeň a pud sebezáchovy mi v tom zabránily.Víc mrtvý
než živý jsem se po třech hodinách brodění lávovou pouští dopctácel k dolní stanici lanovky a k parkovišti auta.Byla přesně půlnom.
Nohy už vypovídaly službu a plíce,které poleta zatěžují čtyřiceti
černými cigaretami denně,dostaly pořádně- zabrat.Avšak morálku po
divuhodně pozvedla láhev vína z révy,rostoucí na úbočí Etny; to
víno bylo těžké a příliš sladké,chutí podobné"Lacrima eristi”Slzám Ježišovým”-ze svahu Vesuvu,ale po dnešním nahlédnutí do
dílny pekla mně připadalo jako rajský mok.Hodiny a hodiny jsme
strávili důkladným vytřepáváním lávy z šatstva a bot,mytím a kou
páním.Sázku zda se odtok ve vaně ucpe či nikoli,jsem sice vyhrál-neucpal se-ale ještě za tři dny po této očistě mi žena povídá:
’Točkej,ukaž uši.No, to je hrozné!”.Záhyby boltců byly totiž stále
zaneseny čedičovým prachem....
•Etna-jeden z těch gigantických pojistných ventilů naší Země
koule- je obr dominující celé Sicilii.Vulkán vznikl už v prehisto
rické době v moři,později se magmatické jádro-zdroj jeho eruptivní
i výlevné činnosti-posunulc na západ a sopečné síly během tisíci
letí na sebe navrstvily biliony tun láv.Dnes se Etna zvedá do
3323 metrů,ale protože se vlivem vulkanismu tvar i výška mění,
mění se i toto číslo;jednou je sopka o něco vyšší,jindy zase nižší.
Masiv Etny má objem přes 1000 krychlových km,je třikrát vyšší než
^esuv,plocha její základny činí asi 1500 čtverečních km a obvod
200 km. V podstatě jde o systém několika set kráterů,které postu
pem doby vznikaly a zanikaly.Není divu,že staří národové Středomoří
umístovali na Etnu bájné mytologické postavy.Řekové spatřovali v
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sopce sídle boha Hefaista.Starý Homér se sice jmenovitě o Etně ne
zmiňuje ale pravděpodobně personifikuje vulkán v postavě jednookého obra Polyféma a sopečné erupce.připodobňuje k výlevům hněvu
tohoto lajného Kyklopa.Římané věřili,že pod Etnou jsou kovárny
Vulkánový, v nichž se kuje zbroj pro bohy a hrdiny-co erupce to
uder do gigantické kovadliny.Ve středověku považovali rudé a obna
žené sopečné jícny za brány do pekla.Což sirný pach nepotvrzoval,
že setu zdržují čerti?Minula staletí,ale dodnes prosí.lidé Pannu
iUarii o ochranu před ohnivým živlem a procesí,při nichž se nesou
sochy Rodičky Boží a svaté relikvie,vycházejí vstříc lávový^
proudům.
Velmi zajímavé je pozorovat přechod jednotlivých rostlinných
pásem.Na úpatí Etny bují hýrivá stredomorská vegetace, z ‘ ovocných
stromů jsou zastoupeny zejména pomerančovníky a citroníky; do
1200 m vystupuje vinná réva,do 1600 m spatříme borovice,korkcvníky,břízy,platany i jabloně;výše rostou buky,duby,akáty,nad nimi
se daří^hustým porostům makchie,v nichž nápadně vynikají, žluto
kvetoucí a medově vonící kručinky stremkovitého vzrůstu.Ještě výš
vyrůstají keříky trnité”spino santo” a sporé traviny.Nad 2500 m
s'e prostírají'UŽ jen jalové prostory,na nichž se nedaří ničemu;
zde je výlučné,absolutní království černých,hnědých a šedých če
dičů, lávových polí a splazůo Nedávno vyvřelé horniny jsou naprosto
sterilní a trvá· desítky let,než eroze připraví úrodný půdní pod
klad.Avšak čím je zvětralá láva starší,tím je plodnější,nebot
růst podporují
fosfátové soli a potašjkaždý čtvereční metr na
úpatí a v nižších polohách je obdělán. Také hustota obyvatel kolem
Etny patří k. n.p jvyšším na Sicílii,presto že"la Ví pera” , zmije, jak
: mezi sebou- JWo'rodci Etně říkají,často otevře svůj chřtán a kou
sne. Historie výbuchů Etny tvoří bohatou paletu od zcela ,ne$kpďných po katastrofální .První historický záznam erupce ž,?-r . 4_79 úř·. ·.
Kr.nám zachovali Pindaros,Aischylos a H^siodos.V letech 122 pó^Kť.
a pak znovu r.693 lávy zničily Catanii. ejh.pozně jší- byl však vý-7
buch r..1669.·Předcházelo mu ničivé, zemetřeseni,při kterém se domy. *.
a kostely zřítily jako by bylý\z písku. 11.března toho roku se .·
otevřel bok Etny ve výšce: 900 metru nedaleko osady Nicolosi a tak
povstaly krátery .Moňti Řossi,které vyvrhly za čtyři měsíce asi.
3 miliardy tun sopečných materiálů. Dva roky prý magma chladlo
a "ještě osným rokemvpo .osudném výbuchu,když zapršelo,stoupaly z
lávových polí páry.Čedičové proudy tehdy zničily dvanáct osad a
valily se na Catanii.Měštané činili zoufalé pokusy zabrzdiť postup
žhavé záplavy a tok polotekutého ohnu odvést jinam;oblékli se.dc>
mokrých hovězích koží a polévali čele hlavního, lávového proudu
vodou.Snad by se jim bylo^podařilo katastrofu odvrátit,kdyby se ·.
lidé ze sousedního Paterno neozbrojili kladivy,kosami á vidlemi
a uatánce od záchranných prací neodehnali;obyvatelé Paterno se ...••ý.·právem obávali,že jakýkoli zásah by mohl stočit směr lávového.. . ’ ’ ,
proudu na jejich osadu.Dodnes,ještě po třech stoletích,platí na·
Sicílii zákon,který zakazuje jakýkoli pokus změnit směr tokuvso- ' '
pečných vyvřelin.Etna bouřila pak ještě mnohokrát.Loži zvlášť ■ ··. ·
prudká procitnutí sopky ze šalebné dřímoty patří výbuchy z let '
1892 a 1910. Při erupci v r.1928 zničily lávy osadu Máscali,leží- ’
cí přímo na břehu Janského moře. Proudy roztaveného bazaltu se
naštěstí hrnuly po svahu dosti pomalu,takže obyvatelé měli dost
času odnést z ohrožených stavení co se dalo-nábytek., dveře, okna, .
ba i střechy se jim podařilo zachránit před plameny a o život
nikdo nepřišel.V posledním desítiletí se probudila Etna v letech
1968,kdy vznikl sekundární vrcholový kráter Bocca Nuova, v r„1971,
kdy tzv.Severovýchodní kráter a řada adventivních výlevných jícnů

- 16 společně vyvrhly lávy,jež zničily horní část lanovky a úplně smetly
vulkanologickou observatoř;dále v r.1974 a konečně 16.července
1977,kdy jsem se stal čirou náhodou svědkem poslední erupce nej
většího evropského vulkánu.
Lidského tvora se vždy zmocní zvláštní a těžko definovatelné
pocity,stane-li tváří v tvář rozpoutanému živlu.Činné sopky v
něm zanechávají nesmazatelné dojmy,směs úžasu z krásy i hrůžy ni
čivosti, strachu i vědomí lidské pomíjejícnosti před touto kyklopskou pecí... Bylo to »všechno čarovně krásné,jakoby neskutečné a
z jiného světa.A přece;když jsem letos v létě opouštěl obživlý
vrchol^Etny a měsíční vzhled její krajiny naposledy a sestupoval
od bouřícího kráteru dó údolí,v němž teple zářila světla osad,za
plavil mne hřejivý pocit bezpečí a míru.Po tom důkladném promrznu
tí do morku kostí tam nahoře", v dílně Vulkánově, jsem vděčně uvítal
teplo sicilské nížiny a vůbec mi nevadilo,že se změnil směr větru
a velký ostrov vysušovalo horké scirocco,vanoucí ze^severní Afriky.
Naše"expedice" do sopečného světa Itálie skončila.Ľ Švýcarska
jsem si v.přetíženém automobilu odvážel čtyřicet kilo kamenů,vzor
ků vyvřelin,pemz,obsidiánu a několik lávových pum.Na památku.
Ale než jsme-tam na jihu-dali Sicílii poslední"arrivederci",tedy
ještě pořádný smažený řízek spady-to je messinská kuchyňská spe
cialit a-výborné maso stredomorského druhu mečouna,připravované
obvykle na bazilišku,a potom hlt bujného vína z Etny. A navrch
správnou italskou kávu,capuccino. Byla přesně taková.jak ji určuje
tradice; černá jako noc,horká jako peklo,silná jako uábel a slad
ká jako láska....
ov
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St.M.Kriz
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00 V ZAPADOČESKÉ KDYNI /okres Domažlice/ došlo 13-srpna ke srážce
několika set mladých lidí s policií. Vyvolalo ji náhlé zrušení
chystaného koncertu moderní hudby,odmítnutí pořadatelů vrátit
vstupné a hrubé vytlačování diváků ze sálu.Přivolaná policie za
sáhla brutálně obušky,slzným plynem a nasazením psů.Srážka byla
neobyčejně prudká;jak oznámili zpravodajové západních tiskových
agentur z Prahy,asi sto osob-na obou stranách-bylo zraněno a nej
méně dvěste chlapců a děvčat dostalo se do vyšetřovacího řízení;
podle zpráv z čs.disidentských kruhů museli ve vyšetřovnách stát
na nohou plných sedm hodin a kdokoli padl únavou,bylvzbit obušky.
Také hmotné škody prý dosahují několika set Kčs.Plzeňská Pravda
přiznala,že proti”chuligánům"byly nasazeny nejen policejní^posily
z Domažlic a okolí,ale i jednotky vojska a pohraniční stráže.
Podle zpravodaje AFP byl mezi zatčenými také jeden signatář
Charty 77,třiadvacetiletý zámečník Viktor Groh.
oo Obavy o dosti SVOBODNOU SOUTĚŽ v hospodářství byly vysloveny při
letošním setkání elconomS a politiků v Insbrucku. Hlavní referát
měl profesor E.J.Mesmäcker z BRD, který položil otázku zdali je
vůbec možné provést všechny dnes v oblasti trhu nutné hospodářs
ké, společenské a sociálně politické korektury - a neohrozit stá
vající tržně hospodářský pořádek svobodné seutěže, za nějž se.sta
vil i přítomný předseda německých odborů H.O.Vetter.Závěrem disku
se bylo konstatováno, že jediná cesta je dohoda zúčastněných stran
zaměstnavatelů a zaměstnanců, při níž každá něco ze svých maximál
ních požadavků sleví.
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