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ČEHO SE BOJÍ?

Bělehradská konference prý zkončila nad očekávání nedobře« Její
závěr zklamal především ty,kteří si od ní slibovali pokračování,ne-li
vyvrcholení ke všemu ochotného ducha závěrečného dokumentu z Helsinek·
Loni na jaře nebylo málo optimistů,kteří si slibovali po Bělehradu détente^na všech stranách,počínaje ochotou k jednání o omezení zbrojení
a konče svobodnou kolportáží západního tisku na Východě a,pokud jde o
ČSSR,na příklad odvoláním krutáckých1'Směrnic o úpravě právních vzta
hů ....Dnes,po jalovém závěru více než půlročního jednání, jsou tito
přátelé smutní a mluví o áále nepřekonané síle Moskvy,která prý si se
Západem dělá co chce, bia jí pravdu?
V našem cizojazyčném Bulletinu jsme bělehradským mluvčím svobodné
ho světa poděkovali pro jistotu ještě před ukončením jednání.Považova
li jsme totiž to,co bylo řečeno v jeho průběhu,za důležitější než to,
co bude za daných okolností řečeno na jeho konci.Díky úpornosti a so
lidaritě západních delegací a publicity ví totiž dnes světová veřej
nost, tedy voliči, daleko lépe než před tím co jsou páni v Moskvě zač a
čeho se bojí více než čert kříže.Snad by pro ně bylo bývalo lepší do
Bělehradu vůbec nejet.Oni ovšem Západ tolik potřebují!?Nebylo by pak
ale bývalo jednodušší nakonec ta lidská práva potvrdit a slíbit?Sliby
jsou přece chyby.Kolikrát a co všechno už přece oni slíbili!
Všetečné hlavě to nedá a začíná se ptát:Proč právě tentokráte ne?
Proč najednou tolik strachu - z docela obyčejných a vlastně docela ma
lých lidských práv?Co se to změnilo od Helsinek,kde ještě nikomu neva
dila?Co se změnilo ve světě,v Rusku,v satelitech - že stálo za to ris
kovat i belehradské ’’odhalení”?
Prijčte si pohovořit o tomto a dalších,:pobělehradských”problémech
na letošní naše symposium 14«až 16.dubna do Wislikofen - a vezměte
ssebou i ony zklamané přátele.
+
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+
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Studijní skupina ČSKP pořádá s Čsl.pracovní skupinou CVP . své

ŠESTÉ _KŘESŤANSKO-DEMOKRATICKÉ SYMPOSIUM
ve dnech 14. až _16.dpbna ve Vzdělávacím středisku /Bildungszentrum/
ve y/ISL.IIŮOZEN, 5 km východně od lázní Zúrzach.
Ústřední téma: Konference v Bělehradě a z ní vyplývající úkoly pro
exily z východní Evropy.
Na rozdíl od dosavadních symposií ČSKP bude se toto zabývat
pro
blémy celé východní Evropy.Proto jsou k němu zváni i exiloví pra
covníci polští,maďarští,bulharští,rumunští,jihoslovanští.Začne y
půtek 1.4.«4_>. v .1.9-JlQÚ.in večer rozpravou o činnosti pořádajících or
ganizací °V.,sobotu a v neděli bude na poradu ústřední téma.Referáty
přednesou mluvci" zúčastněných národů /Dr.Czetler,Dr.Mollov,K.Sieniewicz,E.Řehák/;v sobotu promluví švýcarský účastník konference.
Těžisko symposia bude v_ diskusích.Jednací řečí bude v sobotu a ne
delí nějnčina »při diskusí ch ~v mateřštinách účastníků bude postaráno
o překlad.Začútekvoba dny v 9 hodin,zakončení v neděli ve 13hodin.
Další. infoniiac.e: ČSKP;Schlosstalstr.54;8406 Winterthur;TO52/2383H
Tam sc také přihlašte,kdo chcete ve V/islikofen přenocovat /plná
pense 40 až 43 SFr za osobu a den/. Přiveáte své přátele.
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Curyšská místní skupina našeho svazu pokračuje v dubnu dalšími
dvěma přednáškami cyklu "Co nás zajímá":
V.; pát e]:_ 7 » dubna - NOVĚ FORIIY A PODMÍNKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ
VE ŠVÝCARSKU. Přednášet bude pan F. EMMENÉGGER, ředitel curyšské úřadovny pojíšťovny CKUS, s níž rud nás” svaz” od svého založení
Uzavřenu výhodnou smlouvu pro svoje členy» Dotazy bude zodpovídat
kromě přednášejícího také vedoucí kolektivního oddělení téže po
jí š£ovny, pan A.3ROCJ'·'.
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Ve středu 19. dubna - EINBÚRGEIZUNG, podmínky udělení švýcarského
občanství politickým uprchlíkům. Přednášet a dotazy zodpovídat
bude osobnost, ve Švýcarsku nejpovolanější, ředitel Ústředního po
licejního oddělení při Státním Departementu v Bernu, Direktor der
Eidgenössischen Polizeiabteiluni des EJPD-in Bern,Dr.0. SCHÜRCH.
Obé přednášky budou prosloveny německy, a budou se konat v kluboyně hotelu LIMMATHAUS, Limmatstrasse 118, 1005 Zurich.Obě začnou
v 19 hodin. Od nadraží jedou k hotelu tramvaje č.4 a Iß» Parko
viště za benzinovou stanicí Nijrol.
-EVROPSKÁ J-ngLSEýSKÁ,_SJßUP INA se ustavuje ve Švýcarsku z iniciativy
a pod vedením redaktora"Weltwoehe "Ulricha, Ka/jiho. Jejím cílem je
podporovat ’Helsinské skupiny" ve všech 35 signatářských státech
Helsinské dohody, zastupovat jejich pře podle potřeby před ve
řejností i před jejich vládními orgány a, pokud možno, organizo
vat finanční pomoc postiženým· Napište si redakci ZPRÁV o infor
mační materiál a o předtisk prohlášení solidarity s touto ušlech
tilou av~cí.
"PETICE 78". jo název akce vzniklé z iniciativy amerických kraja
nů* na připomínku letošního roku československých výročí - zejména
dvou tragických posledních» Obsahuje šest bodu vyjadřujících jas
ně a důrazně požadavky a” hlediska čsl.exilu. Napište si redakci
ZPRÁV o její text a o předtisk prohlášení souhlasu» Petice bude
předána 21.srpna Výboru pro lidská prá.va při OSN a zaslána všem
'signatářům helsinské dohody, včetně ČSSR.

ŠVÝCARSKÝ NOVÝ ASYLOVÝ ZÁKON má nahradit dosavadní do jisté míry
nesourodý soubor ruznjlcfi jovedpisů a výnosů. Vychází z tradičně
velkorysé švýcarské asylové praxe. Právní nárok žadatele na udě
lení asylu v něm zakotven neni; chybí pro to předpis ústavy.
DEN EVROPSKÝCH NEZAMĚSTNANÝCH se připomene 5«dubna. Obyvatel
Švýcarska, kde nezaměstnanost nepřesahuje 0,5%, si téměř nedove
de představit jak to je, když na př.v Irsku činí nezaměstnanost
9,8%, v Belgii 8%, v Dánsku 7,7% atd.. Dokonce i Spolková repu
blika Německo má 3,5% nezaměstnaných.
K EDIČNÍ ČINNOSTI EXILOVÝCH NAKLADATELSTVÍ uveřejníme materiál
v příští:..· čísle ZPRÁV- K číslu, kter?~máte v ruce, přikládáme
prozatím letáček vydavatelství INDEX. Věnujte mu svou pozornost.
ŠVÝCARSKO má na začátku roku 1978 6,292.000 obyvatel t. j. proti
roku předchozímu o 5000 osob neboli asi o 0,1% méně. Úbytek jde
na vrub cizinců, především sezónních zaměstnanců a funkcionářů
mezinárodních organizací. Celkem je dnes ve Švýcarsku 966.000
cizinců,což jest 15,4% ze všech obyvatel.
DATUM OFICIÁLNÍ NÁVŠTĚVY GUSTÁVA HUSÁKA V NSR je obklopc-no nejas
nostmi^ íudc to slcutečně kolem 10.dubna jak -původně plánováno?
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IN MEMORIAM JAN MASARYK
Před 3O.le_ty*dne 10.března 1948,jen dva týdny po komunistickém
puči otřásla československou veřejností zpráva,že zemřel Jan
Masaryk.Odešel krásný,pravdivý a lidský člověk,velký syn velkého
otce.Jak odešel? Dobrovolně anebo byl zavražděn novými mocipány,
do jejichž kuchyně se prostě nehodil?Tohle bude ještě dlouho*
a možná navždy-tajemstvím;čas zakrývá stopy, a ti^kteří by mohli,
kdyby směli,vydat svědectví,stárnou-a umírají··» pokud uŽ nebyli
’’odklizeni”.
K smutnému výročí,kterévjaksi zpečetilo tragedii čs.národa
z 25·února 1948,si připomeňme několik slov a názorů jednoho z nej
větších Janů českých dějin.Namátkově vybrané citáty jsou jednak
z knihy”Volá Londýn”/vyšla po válce v CSR/,jednak z díla Viktora
Fischla”Hôvóŕy s Janem Masarykem”/vyd.CCC Books,Mnichov 1973/·
+ + + + +
Československý problém je nedělitelnou součástí problému evrop
ského a proto slavný a milovaný lide československý,buď ujištěn,
že vláda věcí Tvých se vrátí do rukou Tvých,Nazdar a nashledanou
> Praze!
/ Z prvního Masarykova projevu v BBC 8o9.1939/

Včera jsem na chvíli utekl tvrdé skutečnosti každodenního
života do přírody »Slunce svítil·: a v lesích byl boží mír »Ani jsem
nemohl uvěřit,že v tomto překrásném světě se rozpoutalo peklo
světové války,
/5»6,1940/
...A teď jdu domů číst Babičku Boženy Němcové,kterou jsem vče
ra po sté začal,Národ,který má takové babičky,nezahyne-žehnej
jim Pán Bůh!
/23,4o 1940/
,,, A pak byla výborná defilírka-stál jsem,já civilista,v řadě
velkých vojenských pánů a tak jsem si řekl,že reprezentuji vás,
z Malé Strany,z Pohořelce,Vinohrad,01omoca,Prešpurka a Košic·
Chlapci mašírovali krásně-staří šedivci a děcka,kráčeli v houfu,
disciplinovaném a pevném-kráčeli směrem ku Praze,,, Odpoledne
jsme si zazpívali po česku,po moravskú,slovenskú,aj tři deci ví
na jsme na vaše zdraví vypili. Hlavu vzhůru a věřit!Libuše měla
a má pravdu-národ český neskoná! Dobrou noc!
/2•10,1940

Tuhle byl anglický král v Coventry,kde českoslovenští vojáci
pomáhali odklizovat pozůstatky německé kultury»Všiml si jednoho
z našich hochů,spustil nan anglicky a pak francouzský,Náš mlá
denec nebyl zrovna významný polyglct,ale dohovořili* se a teprve
za chvíli si kluk uvědomil,že mluví s anglickým králemoProč to
vykládám?Představte si,že by Hitler šel inšpicírovat na frontu
nebo za frontu/to.a asi spíš/.To by napřed jely stovky gestapáků
a SS a SA a hnědokošiláčů,,. Anglický král přijel nenápadně,
skromně,jak se na krále patří.Šel si pohovořit s občany,kteří
byli zevsvých domků vypumováni-no,a tak se tam také připletl
Václav Čecháček a povídal si mírně s králera.To holt je demokracie,
na rozdíl od vřeštícího,totalitárního pretoriánství,A -^ahle demo
kratická parta to vyhraje!
/4.12.1940/
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Naší generaci byle dopřáno,aby se z hrozného osudu Židu pou
čila, kam vede antisemitismus.Antisemitismem to začalo a světovou
válkou to končí«To si musíme dnes dobře uvědomit’.My hledíme do
budoucnosti a proto si chci s vámi zopakovat,že antisemitismus
je·barbarství a ostuda....
/29.9.1943/

Záviděl jsem Benešovi a nové vládě,že už jedou domů^le rozkaz
je rozkaz,tak’ jedu do Kalifornie,kde. možná· b-udu Pokovat o příští
světové mírové soustavě,zatím co Praha bude osvobozena a já u
toho nebudu., o o
_ . .
-·
·.
'
/11..4.1945/
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Totalitáři nezbavují jenom národy politické samostatnosti.
Nejhorší je,že okrádají lidi o osobní svobodu.Musíte dýchat pěk
ně na jejích komando.Eins-vdechnout,zwei-vydecňnout.Když se vám
nelíbí jejich vzduch nebo tempo,pomůžou vám,abyste nedýchal vůbec.

Já mám pochybnosti o tom,že by totalitní režimy dokázaly zvý
šit ’životní standard po hmotné stránce.Ale i kdyby dokázaly dát
každému soukromý bazén a vlastní helikoptéru,nikdy osobní svobodu.
Tc se ví,oni jsou na světě lili,kteří mohou být štastni i v
diktatuře «.Když jste nikdy neslyšel o koupelně,můžete být náramně
spokojen se škopkem na dvoře.Když jste nikdy neviděl Rembrandta,
můžete obdivovat barvotisk se Stalinovými vousy jako vrchol umění.
Ale kdo je lidská důstojnost,když vás udržují v blaženosti tím,
že vám zatajují to nejlepší a nejkrásnější,k čemu se lidskářkul
tura. a civilizace za tisíce let dopracovaly?
My,Češi,jsme neštastný folk.Praotec Čech,dej mu pánbůh věčnou
slávu,byl vůl.Tolik pěkných míst na světě- a on'se musel zasta
vit zrovna tam,kde se zastavil, a posadit nás mezi Němce a Rusy.
Vůl.Nemám jiné slovo.Jak si máme udržet svobodu?Nejdřív Habsbur
ci.Pánbůh ví,že nám těch třista let všelijak pokřivilo páteř.
Pak konečně svoboda.A za dvacet let přijde Hitler.A teč,dva roky
po válce,to zas.už vypadá,jako by nám ze vší svobody brzy zbyl
jen ten generál,co dneska letíme v jeho aeroplánu.A mezi námi,
ten taky za moc nestojí .
/Duben 1947-generálem míněn L.Svoboda/
dno je důležité nemít hmotné starosti,ale co je vám platná zla
tá vana,když se musíte bát zazpívat si od plic v koupelně,protože
vám' možná namontovali odposlouchávací aparát do sprchy? .

Nesmíte nikdy zapomenout,že komunismus se skládá z deseti procent
ideologie a devadesáti procent taktiky.

Já chci,aby si naši lidi vybrali sami.Když se rozhodnou pro ko
munismus ,mají ho mít.Ale český komunismus.Já bych se v tom přípa
dě nevrátil.Mě by oddělali a já bych byl ošklivá mrtvola.Já jsem
moc tlustý.Ale prosím,když si vyberounnaši po válce komunismus,
musí to smět dělat po svém.Po česku. A ne aby nám někdo z Azerbaj
džanu chtěl říkat,jak si máme vládnout a jak máme dělat auta v
Kolbence. To ne!
· /Uprostřed války/
Dobrý komunista může být jenom ten,kdo nepoznal nic jiného.
Můžete tleskat Kornéjčukovi,když jste nikdy neviděli žádnou hru
od Ibsena a od Čapka.Ale nedej pánbůh,abyste viděl něco jiného
než máte·· vidět.To byste mohl,chraň pánbůh,dostat pochybnosti a to
je zrovna to,co se dobrému komunistovi nesmí nikdy přihodit.

- 5 Rusové za sebou zavřeli vrata a schovali se za svou čínskou
zlí,protože měli strach,Oni se báli,že by mladá generace mohla
lehce najít.zalíbení ve věcech,které se jí podle všech forěriftů
nesmějí líbit,Tak jim dali klapky na oči a křičeli jim od r<_.na
do večera a od večera do rána do uší,že Marx je Alláh a Stalin
prorok.a že všecko,co je na Západě je prohnilé.
Když první ruský voják překročil německé hranice,tak jsem se
zaradoval ze dvou důvodů.Předně protože jsem věděl,že se Rusové
nebudou s Němci mazlit.Ale taky protože jsem věděl,že tadyhle
poprvé od ruské revoluce bude mít ruský člověk příležitost podí
vat se na věci trochu sám a vidět,jaké lži mu dávali ti v Kremlu
spolknout.Každý splachovací záchod,každá koupelna,každé to rádio,
každé hodiny s kukačkou byl náramný objev.
/po válcez

Ono nic není tak důležité,jako příležitost vidět pravdu,
A tady dostali takovou příležitost lidi,kteří cd té chvíle žili
jako v hypnóze.Když se tihle vojáci vrátili domů,měli s nimi v
Kremlu náramné těžkosti.To víme.To se ví,Rusko je veliká země
a to se dalo lehce uhádnout,že ty,co se vrátili z Evropy,pošlou
dál na východ a rozpráší je po všech čertech,aby nemohli nadělat
moc škody vykládáním o tom,co viděli.Některým jistě také zacpali
hubu hlínou.Ale něco zůstalo.A jednou tohle může být náranně
důležité.
o... komunisti dělají po svém způsobu zrovna tytéž chyby jako ka
pitalisti.Nashromažďu jí pořád víc a víc moci v čím dál tím men
ším počtu rukou a nakonec se vzájemně sežerou.Jenže než se všich
ni sežerou,moc a moc malých,nevinných lidí bude obětováno jejich
apetitu.Možná,že budu jeden z nich.Já mel zůstat v Londýně a
otevřít si malou hospodu v Soho a ohřívat pro zamilované párky,
Víte,já jsem asi lepší kuchař než ministr zahraničí.
Kdybych byl na čtrnáct dní diktátorem,tak bych vydal zákon a
nařídil bych,že každý mužský i ženská ve věku mezi osmi a osm
desáti musí poslouchat třikrát denně,k snídani,obědu a večeři
^ozarta.To byste koukal,jak by to lidi změnilo.Jak můžete chystat
válku,když Vám zní v uších Mozart?Jak můžete vraždit,krást a lou
pit,když posloucháte Chopina?Jen to zkuste!Jestli je na světě
nějaká medicína proti všemu zlému,tak je to muzika.
Někdo jednou někde napsal,že ženská,která přišije záplatu na
zástěru,obohacuje život.To je velikánská pravda,kamaráde.Ono ne
stačí mít ohromné plány.Ono je taky třeba štupovat punčochy a
čistit kanály.Humanismus pěkně smeká před malou,černou prací.
Před každou obětí a před každou službou.

Vy víte,že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a
kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení.Ale na jedno
jsem vždycky věřil.Že nás Pánbůh udělal všecky stejné.Jeden je
bílý a druhý černý,jeden je krásný jako vy a já a druhý je poďo
baný od neštovic.Ale všem je nám zima,když je venku mráz, a
všichni se potíme,když praží slunce.Všichni musíme dýchat,aby
chom se nezadusili a všechny nás nakonec odvezou na Olšany.
Všichni jsme stejně smrtelní i nesmrtelní.Pro tohle nesmíme
jeden z druhého dělat otroka.Pro tohle každý,at jeho táta byl
president nebo dráteník,musí mít stejnou příležitost žít plný
život.
Sestavil S.M.Kříž
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O POMERE AMERICKÝCH A SOVIETSKYCH VOJENSKÝCH SIL
Americká veřejnost už dlhší čas diskutuje o vzájomnom pomere
amerických a sovietskych branných síl.V celku sa v tejto diskusii
vytvorili.,„qy_a_ táboryj je Jen ?ktqrý tvrdí, že Sovieti využili škulín
vo zmluve- SÁLT í ä že sa natoľko vyzbrojili,že- majú náskok voči
Spojeným štátom.Dokazujú to číslami o pocte nukleárnych a konven
čných _ zbraní , ktoré má k dispozícii jedna i druhé veľmoc.Druhý tá
bor tiež uznáva,že Sovieti v posledných rokoch zvýšili svoju vyz
broj, ale že Amerika má ešte stále určitý náskok najmä pokiaľ sa
týka kvality zbraní.
Tak napríklad,všeobecne sa uznáva,že Sovietsky zväz ma väščí.
P.očctLinterkontinentálnych balistických střel a že jeho strely sú
väčšieho kalibru,ale že Spojené štáty majú v pohotovosti viac h’lavícvna menšom počte ra&et a že americké strely majú väčšiu přes
nost^ zásahu a pohotovosti.
Väčšina znalcov sa
zhoduje v tom,že medzi strategickými silami
oboch veľmocí je zhruba rovnováha.Niektorí odborníci sú však zne
pokojení súčasným vývojom ve zbrojných pretekoch .Tvrdia,že Sovieti
sa snažia získat schopnost1' prekvapivého zničujúceho úderu,aby jed
ným odpalom vyradili všetky americké strely a zabránili odvetnému
úderu.
Podľa výpovedi gen.Wilsona,ktorý riadi spravodajskú službu na mini
sterstve obrany,nové sovietské raketové strely,označované na Západe
SS17,SS18 a SS2O majú za úlohu zničit tzv.tvrdé ciele,teda podzemné
odpaľovacie základne,v ktorých sújumiestnené americké ^irndzikontlnentálne rakety.Zatiaľ sú vraj tieto'mužnosti veľmi obmezenéeAle gen.
Wilson dodáva,, že aj keby sa niečo také Sovietom podarilo vybudovat,
museli by naďalej qclit dvom dalším silám v americkom strategickom
arzenáli,ktorý pozostáva z troch zložiek; z interkontinentálnych
rakiet na americkom území,z raketových striel,odpalovaných z ponořek
a z rakiet umiestených na bombardéroch medzikontinentálneho doletu.
Americkí vojenskí odborníci r .. prejavili v poslednom času isté oba
vy ohľadne použitelnosti strategických bombardérov.Sú to bombardéry
B52,ktoré sa už považujú za zastaralé.Ale bombardéry budú teraz vy
bavené manévrujúcimi lietadlovými strelami,ktoré sú elektronicky
riadené a majú jaderné hlavice.Tieto manévrujúce strely bymohli byt
odpálené nad sovietskym územím a môžu do tohoto priestoru prenik
núť nízkym letom pri zemi,takže môžu sledovať kontúru terénu a ne
môžu bytspozorovatelné radarovýmipozorovacím zariadením.
Vážnejšie obavy vyvoláva nepomer konvenčných síl v strednej Európe.
Štúdia knižnice amer.kongresu zistila,ze prekvapivý sovietsky úder
v tejto oblasti by mohol dosiahnut hlboký prielom do Západ.Nemecka.
Ale aj tu má vraj sovietska prevaha v konvenčných zbraních byt as
poň čiastočne vyvážená kvalitou zbraní NATO.
Gen.Wilson je toho názoru,že nový sovietsky tank T72 sa nevyrovná
novým tankom NATO.Spojené štáty majú prevahu v protitankovom delo
strelectve.Čo sa týka lietadiel ,gen.Wilson vyhlásil, že americké le
tectvo má kvaliitatívnú prevahu hlavne v stíhačkách.
V tejto verejnej rozprave o relatívnom pomere síl superveľmocí
je zaujímavé,že na poplach pred nebezpečenstvom zo sovietskej pre
vahy volajú znalci na univerzitách a v tlači,zatiaľ čo odborníci
na ministerstve obrany pozerajú na súčasný vývoj vo zbrojení kľudnejšie a s dôverou v trvalú schopnost Spojených štátov čelit kaž
dému nebezpečiu dnes i v budúcnosti.
/1A3E 3NA11Y/
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DISSIDENTI, MARXISTÉ a DEMOKRATÉ

Proud informací z Východní Evropy,jenž už měsíce zaplavuje zá
padní sdělovací prostředky,opravňuje k určitým-i když snad velice
skromným nade jím.Nespokojené Hlasy levičáků,pravičáků,úchylkářů
a oportunistu,jež zaznívají ze všech sovětských gubernií,vzbuzují
pozornost světové veřejnosti a dodávají argumenty západním poli
tikům a narušují politickou stabilitu východoevropské sféry«,
Charta přes veškeré obtěžování· ze stra.y Státní bezpečnosti i
nadále prospívá a stále rostoucím počtem podpisů dosahuje rozměrů,
jež silně znepokojují pražské soudruhy.Chartisté se moudře drží
metod pasivního odporu,dávají se příslušníky nosit na výslechy a
čas od času zasílají straně a vládě ve věci lidských práv prohlá
šení, jež se zřejmě často dostanou do”nesprávných rukou",takže se
o nich ví doma i venku»Úvahy o tom,že-Charta podráží Husákovi nohy
a pomáhá pražským stalinistům k znovuzískání vlivu,jsou čistě teo
retické „Husák bude sedět v sedle dokud se bude líbit Moskvě.
Rostoucí vojenská intervence v Africe,infiltrace rozvojového
světa,soupeření s Čínou o moc,vliv a”lebensraum",neutěšená hospo
dářská situace pramenící z ekonomické neschopnosti a velmocenských
ambic,horentní zadlužení ve tvrdých valutách a nutnost pokračovat
v jednáních se Západem-to jsou hlavní důvody,proč SSSR za každou
cenu potřebuje klid ve vlastním tábore a v Evropě vůbec.
Největším narušitelem klidu jsou dissidenti,kteří si ke své
ofenzívě za lidská práva vybrali pro Kreml nejnevhodnější dobu.
Nejde ani tak o naši«
Chartu ,jež se drží v mezích komunistické
justice,stejně jako i různí opoziční intelektuálové,jímž se moskevský
ústřední výbor snaží přišít vinětku neškodných bláznů,které je tře
ba posuzovat se shovívavým odstupem.Daleko nebezpečnější je odpor
ve vlastních řadách,jenž se začíná konkrétně rýsovat v Polsku a
dokonce i ve skalní baště dogmatického komunismu,ve východním
Berlíně.
Manifest opoziční skupiny východoněmecké SED,jenž byl v lednu
uveřejněn v západoněmeckém Spiegelu,je v posledních desetiletích
zatím nejpřímějším a nejotevřenějším útokem proti modl^ sovětského
státního komunismu.Formulace,jež místy dosahují doslova albánské
zarputilosti,si berou na mušku samu podstatu východoevropského režimujkterý označují za kapitalismus ve stadiu vyspělého imperialismuoSovětský svaz obviňují z velmocenské politiky,jež neváhá ·"
použít napalmu proti čínským pohráničníkům a jež svou agresivitou
všude ve třetím světě je největším ohrožením světového^míru.
Sovětští pracující jsou bezostyšně vykořisťováni kasou byrokra
tických příživníků,zatímcč družstevní rolníci se těší právě tak
veliké,svobodě jako svého času carští nevelníci.Největším výdobyt
kem socialismu jsou statisíce systemizovaných úřednických míst
v mocenském aparátu.Kde je tolik opěvovaný demokratický profil
tohoto takzv <» socialismu, ptá se manifest .Sociální, rasový, národnost
ní a náboženský útisk zahanbuje tuto komunistickou stranu,jež
předstírá,že jedná jménem všeho lidu.Nespokojení východoněmečtí
komunisté žádají zrušení stranického monopolu,partajní diktatury
a státního náboženství,t.j.marxismu-leninismu.
Není zřejmě náhodou,že podobné i když ne tak útočné a adresné
prohlášení se téměř současně objevilo i v Polsku-s podpisy někdej
ších vysokých funkcionářů Gomulkovy éry v Čele s Edwardem Ochabem,
jenž byl až do roku 1968 hlavou státu.I v Polsku se zatím převáž
ně hovořilo o materiálních zájmech dělnické třídy,začíná růst,
otevřená nespokojenost s mechanickým a nesprávným pojetím vedoucí
role strany a s byrokratizací veškerého státního aparátu.

Ve výtahu směrnic pro úředníky polské cenzury se dostává západ
nímu čtenáři zajímavého přehledu zákazu a omezení sahajících od
statistiky dopravních nehod,spotřeby kávy a vývozu masa až po
jakoukoli formu kritiky SSSR,RVHP,bratrských lidových demokracií
a spřátelených států Afriky,včetně Idi Amina.Ve výčtu uveřejněném
v západoněmeckém Spiegelu schází jedině poznámka,že polská cen
zura při vší své obludné grotesknosti nesnese srovnání s odpoví
dajícími institucemi Československa či Sovětského svazu.
Na černé listině polské cenzury je mezi ostatními dissidonty
také V; 1 o d z imi er z Brus, j eh o ž poučná kniha o socializaci s hlediska
východoevropských zkušeností byla přeložena do řady jazyků.Kri
tický marxistavBrus vychází ze skutečnosti,že komunistická strana
v SSSR,Polsku,ČSSR a ostatních socialistických zemích se v raném
stadiu přeměny společnosti k socializmu ustavila coby nadřízený
administrativní orgán,do jehož pravomoci spadají rozhodnutí všeho
druhu.Socializace se tím trvale zastavila na úrovni státního ká
pi táli srnu, jenž je daleko nepružnější než kapitalismus soukromý.
Svou reakční zkostnatěl odt halí sovětský monopolní kapitalismus
nepřehlednou spletí zákonů a ustavení,jejichž hlavním smyslem je
zabránit vzniku nežádané politické iniciativy,jež by mohla pře
růst v organisovanou oposici.Většina občanů se přímo či n přímo
dostala do styku s některou z mnoha instancí státnč-pnrto.jníhc
teroru a dává dnes přednost relativnímu klidu,jonž jim poskytuje
nenáročná role mlčenlivých diváků.
ťrusův zdrcující rozbor nedostatků a slabin východoevropského
modelu je názornou ukázkou,jak je dnes třeba vést diskusi o možno
stech a pravděpodobných následcích socializmu ve vyspělém světe.
Diskuse,jež má být víc než monolog,se nemůže omezovat na všeobec
ná- jakkoli sama o sobe krásná-prohlášení a humanistické postuláty.
I demokrat s ideály,jež jsou pravým opakem jakéhokoli komunismu,
může k prosazování svých cílů použít marxistické analýzy. Snad
právě proto,že tato diskusní metoda je dnes tak populární v kru
zích,kde se nejvíc mluví o socialismu ,a které chce,aby mu naslou
chaly!
oo V PAŘÍŽI VYČLx-a STUDIL· PROFESORA JIŘÍHO HÁJKA "Po deseti letech
-Praha 1968 až 78".Bývalý ministr zahraničních věcí a v současné
době významný "chartista" se v ní rozsáhle zabývá zejména kritic
kým rokem 1968.Ne bez ironie kupříkladu konstatuje,že ani po de
seti letech čs.sdělovací prostředky neoznámily jména těch,kteří
"jménem strany,vlády a všeho lidu" pozvali"bratrská vojska" do ■
ČSSR.
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"NEDOVEDEME SI VYSVĚTLIT KRITERIA, PODLE NICHŽ SE POSUZUJE VíČETŘOVÁNÍ STAVU LIDSKÝCH PRÁV V CHILE A TOM SMYSLU, ŽE NENÍ VMĚ
ŠOVÁNÍ" DO VNITŘNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ TOHOTO STÁTU, ZATÍMCO V JINÝCH
PŘÍ1-EDECH JÍM JE. ŽÁDNÝ ČLENSKÝ STÁT OSN NENÍ STRANOU PODEZŘENÍ.
ŽÁDNÝ STÁT NEMŮŽE SOUDIT DRUHÉ A SOUČASNĚ ZAKAZOVAT, ABY BYL
SÁM SOUZEN."
Edward Nezvinsky, představitel USA
v Komisi OSN pro lidská práva.
Únor 1978 - Ženeva.
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Viem si představit,to nadšenie pracujúcich v Československu
nad najnovším opatrením čs»vlády týkajúcim sa úpravy pracovného
času v ro 1978eNapochytro k tomuto môžeme očakávat i súhlasné re
zolúcie z pracovísk-Veä pracovat pre společnost je najväčšie
štastie a rozkoš,akú pracujúci človek pozná.Nuž i tak v Československu-kde pracujúci človek znamená na jviac-obštiastnujú pracujú
cich výhodami pracovat pre společnost tak,až sa im z toho kečky
paria.OdpočinokľMy máme lepší recept:prácu»V reálnom socializme
to tak robíme a preto je to najsprávnejšie a najlepšie.A to je ve
decké , povedal by RsDrVasil Biíak.To,že v kapitalistickom svete
je trend postupného znižovania pracovného času,to je len dokaz,
ako tam nikto nemá na srdci záujem pracujúceho človeka.
Akocobštastní čs»pracujúcích ich vláda v r-1978,sme sa mohli
dočítat v Pravde, zo 17. júna 1977,na strane 4«Článok vrelo odpo
rúčam najmä tým vedúcim osobnostiam v úniách na západe,ktorí sa
už teraz začínajú dožadoval 36 hod.pracovného týždňa»Článok v
Pravde začíná nádhernou vetou,ktorá stojí za to^aby som ju celú
odcitoval:"Rovnako ako v minulých rokoch vláda ČSSR po prerokovaní,
s Ústrednou radou odborov stanovila,že aj v roku 1978 bude zvýše
ný počet pracovných dní".Tak.Za prvé-vláda sa hrdo hlási k tomu,
že z doterajšieho nastúpeného kurzu neustúpí-všetko pre blaho pra
cú júcich-a tak ako minulé roky?tak aj teraz.a aj v budúcnosti
bude viac a v^ac pracovných dní»Za druhé-všetko bude demokraticky
projednané s Ústrednou radou odborov a tam to našlo nadšený ohlas
a súhlas.Vidíte vy babráci v úniách na západe,oko sa má' zastupo
vat pracujúci ČlovekJ/Mimochodom z dôverného prameňa somvsa do
zvedel,že pracujúci ČKD Sokolovo v Prahe už pripravovali štrajk,
ak by ďalšie zvýšenie pracovných dní v r-1978 neprišlo/. A tak na
základe tohoto rozhodnutia vydalo Federálne ministerstvo práce a
sociálnych vecí vyhlášku č.32 zo 6.mája 1977 o úprave pracovného
Času a o,presune pracovného volna v r.1978.Ruší sa dalších 5 voľ
ných sobôi/11.marec,1.april,13.máj,23·september,14.október/,takže
naši pracujúci dostanú do daru prakticky viac ako celý mesiac prá
ce po 6 pracovných dňoch týždenne. Ti štastlivcilAby vláda dokáza
la svoju upřímnost dat našim pracujúcim to najlepšie,v priebehu
týchto zrušených voľných sobôt sa bude pracovat nie nejakých 6 hod.,
ako trebárs za Novotného,ale plných 8!.Pretože-citujem:"Dĺžka spome
nutých pracovných smien sa bude rovnat dĺžke smený, určenej v orga
nizácii na piatok,ktorý tejto smene predchaza" .Ti beťári vo vláde
mysleli skutočne na všetko.Niekto pracuje napr.tal^že má voľný pon
delok a utorok a· ostatné dni pracúje.Ak má takýto pracujúci v novopracovnú sobotu riadnu smenú, ".»organizácia mu určí po prerokovaní
so ZV-ROH dálšiu pracovnú smenú na iný vhodný deň v tom istom me
siaci" , poučuje nás vyhláška.Tej starostlivosti veru nikto neujde.
Oficiálne sa ešte u nás tvrdí,že máme 40-hod.pracovný týždeň,
/ľahko si môžeme vypočítat,kedy aj oficiálne skončí/,takže by naši
pracujúci v uvedené prípady mali dostal príplatok za 8hod.prácu
nad čas.Lenže vláda a odbory našich pracujúcich sa rozhodli,že
"práce v uvedených dňoch nie
směnami naď rámec harmonogramu
snien a nemožno^za ne poskytnut mzdové zvýhodnenie" .a basta.predsa
nebudeme urážat našich robotníkov nejakými tringeltami,my máme
predsa vyššie a ušľachtilejšie ciele,pracujeme pre seba,pre spo
ločnosti
■úenže mnoho našich ľudí je ešte stále v zajatí minulých názorov
a ideologií a tak šlachetné gesto vlády a odborov nebudú chciet
pochopiť,a tak tie extra pracovné soboty zo vzdoru preflákajú
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ešte viac,ako tie pondelky až piatky,prípadne si tú sobotu nahra
dia tým,že si zaabsentujú niektorý den v týždni.Hospodársky efekt
teda určite nebude taký^aký vo vláde týmto nariadením očakávajú.
Istý je iba iný efekt-vdačnost nášho pracujúceho jeho vláde u je
ho odborom za to, že namiesto na rybačku pôjde na šichtu.
Nech je akokoľvek,čs.oďbory nám predviedli ďalšiu klasická
ukážku funkcie .prevodovej’ páky’rodnej ' štrany ’a’ cs’.’vláda,kiorá
sa hrdí tým,že je vládou čs.pracujúceho ludu,týmto opät demon
štrovala, do akého ekonomického bahna sklzlo čs „hospodárstvo·, ak
musia zavádzat takéto vysoko nepopulárne opatrenia.v ■ .
u.Kozmas
/NAŠL· Siôdlľ/
oc NEJNi SOVĚTSKÝ SVAZ A KUBA,ale všechny státy varšavské smlouvy se
podílejí na etiopsko-somáíské válce,řekl na tiskové konferenci
v Pekingu somálský ministr informací Abdul Salad Hassan,který·
koncem února vedl "misi dobré vůle” do lidové Číny»Zdůraznil,že
vedlo Sovětů a Kubánců,kteří mají na starosti spíše ryze vojenské
záležitosti,jsou nejagilnčjšímvýchodní Němci;byla jim svářena úlooha dohlížet na sektor telekomunikací a radarů,řídit špionáž a
zajišťovat osobní bezpečnost předních etiopských osobností, v
první řadě Mariama Haile Mengistu,
ABY
UNIKL"LITERÁRNÍMU DIRIGISMU" a "sovětské literární mašinérii
oo
vyznačující se konformitou,řevnivostí a korupcí",třicetiletý so
větský spisovatel Sergej Jurienen požádal spolu se svou ženou a
dcerou francouzské úřady o politický azyl»Jurienen navštívil
Francii loni v listopadu na tříměsíční vizum.O své literární ka
riéře řekl:"Začal jsem psát v r«1966 kdy soudili Siňavskeho a
DanielaoMoje první kniha vyšla v r«1974-piesně v době,kdy vyhosti
li Solženicyna"o
o o NEPŘÍMÝ ALE NEKLAMNÝ ÚTOK NA EUROKOMUNISMUS obsahuje komuniké,
uveřejněné 1»března na závěr třídenní návštěvy šéfa portugalské
KS AcCunhala v Praze;napadá"reakční síly,které se snaží vrazit
klín mezi západní komunistické strany a mezinárodní komunistické
hnutí"-Samozřejmě,že Mai chais,3erlinguer ani Carillo nejsou ani
jednou jmenováni« Signatáři komuniké<Cunhal a nusák,ujistují,že
budou společně proti odštěpeneckým snahám důsledně bojovat»
00 ČESKOSLOVENSKO TODEPSALO v lednu s Etiopií smlouvu o hospodářské
o 1“
pomoci«Podepsali
ji za čs«stranu ministr zahraň«obchodu Andrej
Barčák a za etiópskou ministr financí Wolde-Semait·
VATIKÁNEM NEUZNÁVANÁ KATOLICKÁ QRGANISACE"Pacem in ter00 PROVLÁDNÍ
řris’1 oslavila "výročí ůndra ipifS po svém« Její předseda Antonín
Věsělý/vikář z Českého Těšína/prohlásil,že"vítězný únor" je mil
níkem v novodobých dějinách ČSSR»"Naším úkolem je upřim re pomáhat
při budování socialistické společnosti", řekl,
00

Poclc vojenského dopisovatele britského listu DAILY TELEGRAPH vy
víjí iSovětský svaz velmi zhoubné druhy virů pro případ bakterio
logické války« V přísně utajených laboratořích nedaleko Moskvy seprý studují účinky epidemického rozšíření moru, žluté zimnice,
prudce nakažlivé"horečky Lassa" /Afrika/ a ' marburské horečky";
cílem pokusů je snížit inkubační dubu na minimum a najít způsob
jak imunizovat před viry speciální jednotky pověřené jejich ší
řením«
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ČEŠTÍ RYTÍŘI ŘADU SV.LAZARA JERUSALĽMSKBHO
Sotvaže kŕestanský svět překročil první tisíciletí od naroze
ní Krista,začalo mu hrozit až dosud největší nebezpečí.Zánik Zá
padního světa a jeho kultury přicházel z východu,kde jeden z tu
reckých mohamedánských kmenů zvaný Seldžukové,založil mohutnou
říšijke které připojil i Jerusalem.Seldžukové byli velmi výbojný
a útočný kmen a tak není divu,že císař byzanské říše se cítil být
ohrožen a žádal Řím o pomoc.Papež Urban II.se tedy rozhodl sjed
notit všechny křestany pod znamením kříže a osvobodit svátý hrob.
Na jeho výzvu se shromáždily v r.lO95_v Clermontu tisícové davy
duchovenstva,šlechty a prostého lidu,Zde bylo také rozhodnuto o
křižácké výpravě,která měla osvobodit Svatou zemi od mohamedánů.
Za rok nato bylo zorganisováno jádro křižácké výpravy a ta se vy
dala na pochod směrem do Malé Asie;
Křižácká vojska se přes nepředstavitelné útrapy a ztráty na ži
votech dostala v r.1099 pod hradby Jer usál éma. Po dlouhém a'krvavém
beji se jim podařilo dobýt města a stát se jeho pány.Tím však
válka aýooje s mohamedány neskončily,ale pokračovaly dále.
Křestanské vojsko trpělo nejenom nedostatkem přísunu čerstvých
sil. z Evropy,ale i nedostatkem materiálu,potravin,zbraní a ošetře
ní,Chybělo vše potřebné pro vedení dlouholetých válek o sýrske^palestinské území.
Průběh bojů přinášel sebou zák; nitě stále rostoucí počet raně
ných a nemocných,Špitály a jejich bratrstva,která dříve pečovala
o nemocné a choré poutníky z Evropy,nestačily svým počtem slouží
cích bratří & nemocničním zařízením zvládnout novou situaci a
pojmout trpící rytíře,A tak z potřeby a nutnost?. v době křižáckých
válek vzniklo třináct církevně rytířských řádů.které měly pak nej
větší zásluhy ncjei. om o udržení dobytých území,ale i o péči o ra
něné a choré. Tito řádoví rytíři oyli vlastně základem stálých
křižáckých vojsk.prot'že neustále setrvávali ve válečném území,
aniž by je opustili,tak jak to činilo světské rytířstvo,které se
vždy p> určité době vracelo z"ět do svých evropských domovů.
Vojenský a špitální řád rytířů sv.1?zara Jeruzalémského.pak
zní úplný ilažev S v a t o 1 a z ar s ky cli ry t í řůýv z n r k 1 e stejném jeruza
lémském špitále jako řád__J(úia_nit^/S vat o jánský/? který se později
začal nazývat Maltézsky.podle sídla na Maltě,přeneseného tam z
Rcdosu v r,, 1513 .’Záhy však nastala užší specializace tím,že Johani
té se starali, převážně o raněné a nemocněla lazariáni převzali pé
či o rytíře postižené nakažlivými chorobami,zvláště pak o malo
mocněním řádoví bratři navázali přímo na tradici jeruzalémských
arménských mnichů,kteří zde ošetřovali ještě před založením Křestanskéh království malomocné poutníky,Špitál /později se vžil
dle rytířů sv,Lazara název Lazaret/,ve kterém byli ošetřováni po
stižení leprou,musel být z bezpečnostních důvodů umístěn mimo
městské hradby.Tím však byl vystaven nájezdům a útokům mohamedánů.
Proto musel být lazaret chráněn členy řádu a rak se bratrstvo za
čalo přeměňovat i v řád vojenský,Protože šlechta v té době takřka
jako jediná vytvářela jádro vojenské moci,stal se i řádem šlechtickým.
V křižáckých válkách dobyli mnozí z rytířů značná území a posta
vili si v Malé Asii svoje pevnosti a hrady.Vojevůdce,vévoda Gottfried z Bouillonu,dobyvatel Jerusaléma,se psal jako ochránce Sva
tého hrobu,ale jeho bratr,který se stal jeho nástupcem,dostal, již
královský titul,Avšak sen o velké a jednotné křestanské říši se
nesplnil.
L e Natrvalo se království Jerusalémské,založené na nepřed
stavitelném lidském utrpení a obětech,nedalo udržet proti neustá
lým mohamedánským nájezdům a útokům.Křestané skoro po 200 let trva
jících bejích začali ztrácet jedno dobyté území za druhým,až přišli
i o sďotný Jerusalem,
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Konec všech nadějí na udržení Svaté země nastal,když město
Akkcn,kam bylo po pádu Jerusaléma přeneseno sídlo lazariánů,bylo
dobyto Mameluky,Po ústupu z Palestiny věnoval francouzský král
Ludvík VII.Svatolazarským rytířům zámek Boigny u Orleánu,odkud
se řád rychle rozšířil po celé Evropě,
Avšak do Čech se dostal již za panování Vladislava 11 ,Cvi
tak kolem r.1196.Pádová kaple a špitál se připomínají v Praze
r.1281,ale k jejich založení došlo mnohem dříve.Kaple i ±Jazaret
byly zbourány v r.1901.Jejich existenci však stále připomíná
pražská Lazarská ulice.V té se i pravděpodobně ve 13»stol.nachá
zel«? první převorství Pádu sv.Lazara.
Další místo,kde působili svatolazarští rytíři,bylo město.Kutt
Ráďora.Jejich lazaret byl postaven před hradbami města u čáslav
ské brány.
Husitské války znamenaly umlčení slibně se rozvíjející chari
tativní^ Činnosti v našich zemích.Poslední pokus o zňévuzřízoni
Rádu vdechách je znám ze zač.18.stol.. ,kdy František Antonín
hnábě-ýšpock.chtěl na svém zámku Kuks založit pro Řaď kostel á
nemocnici.Je také doloženo,že Albrecht,jako král český a pro
tektor českých lazariánů,pasoval rytíře,nesoucí znamení zeleného
kříže,který je znakem Svatolazarských rytířů.
Teprve v r.1937 se znovu obnovila činnost Řádu.Velkopřevorem
byl jmenován dr .Karel kníže Schwarzenberg’a mnoho příslušníků
české šlechty a významných osobností našeho národa se stalo řá
dovými rytíři. r‘ašistická okupace znovu omezila činnost Řádu.
Někteří rytíři opustili vlast,aby bojovali proti okupantům,jiní
byli vězněni gestapem a._nebo usmrceni a umučeni, jako rytíř dr.
Srubán,kánovnik dr.hrabě Bořek-Dohalský a jiní.Definitivní konec
činnosti Českého Velkopřevorství však nastal za komunistického
režimu.
g podnětu členů Řádu žijících ve svobodném světě,byla _v r_-JL972
vejŠvédsku založena prozatímní Česká řádová delegace.Rók. na”to,
9, září 1973'byli ve fuldském chrámu v Západním ^ěmecku pasováni
první čeští rytími.Pomocná služba Českého Velkopřevorství/L:-W/
zahájila svou činnost ve Frankfurtu/M v r.1975·
Dnes má České Velkopřevorství své sídlo v.Paříži,kde také žijí
bailiv i kancléř,kteří stojí v jeho čele.
Rytířský řád sv.Lazara Jc-rusalémského sdružuje příslušníky české
šlechty,duchovenstva a křestanské inteligence.Jeho příslušníci
se dělí do tří základních kategorií.
1/Společníci Řádu/kompaňoni/,kteří nejsou přímými členy avproto
mají odlišné insignie a nenosí uniformu,jen řádový plást.Mají
však právo se účastňovat řádového života.
2/Přidružení členové za zásluhy.
3/Rytíři.
V každé kategorii je několik hodnostních stupňů a u nového čle
na se zpravidla navrhuje počáteční stupeň v navržené kategorii.
J7alší postup pak závisí na osobní aktivitě každého jednotlivce.
Finance Rádu jsou určeny na podporu řádových nemocnic,leprosníci; stanic a na vydávání genealogické a heraldické literatury.
Úkolem rytířů je také udržování řádových tradic a vlastního ná.odního dědictví.Proto se Velkopřevorství České,jehož příslušní
ci žijí dnes většinou mimo svou vlast,stará i o propagaci české
kultury a podpořilo finančně též prázdninové tábory českých a
slovenských detí/organisované "Velehradem’/ ve Francii,Anglii a
Itálii. V příštím roce se uskuteční ve Francii celosvětové setkán^"Reunion"čLcnů Vojenského a špitálního-Rádu sv.Lazara Jerusalémského,ktere se účastní také členové Českého Velkopřevorství.
J-
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V hlavním městě Maliské republiky Bamaku se v polovině února
letošního roku, sešli k dvoudenní poradě odborníci Mezinárodní
orgonisace pro kontrolu afrických stěhovavých kobylek»Nálety toho
to hmyzu totiž v uplynulých měsících zničily velkou část obilní
úrody v Nigérii a v oblasti Čadského jezera»To je prý však Jen
počátek dalších migračních vln kobylek,které zasáhnou suchem
sužované země afrického sáhelu a zejména pak zelené pásy Súdánu
a Somálska,
C kobylkách mluví už Starý zákon v souvislosti se"sedmi ranami
egyptskými",jež měly odměkčit zatvrzelé srdce faraónove a "osáh
nout, aby propustil Židy ze zajetí.V Bibli se dočteme,že Mojžíš
tenkrát pozvedl nad Egyptem svou hul- a v zápětí se zvedl prudký
vítr od^východu,který přihnal do nilského údolí myriády sarančat,
jež zničily všechnu vegetaci»»»» Od této starozákonní pohromy
uplynula již tisíciletí,avšak kobylky stále zůstávají metlou ne
jen černého světadílu od břehů Středozemního moře po Kapské město,
ale všech tropických a subtropických končin světa»Samičky stěho
vavých kobylek si hloubí v zemi chodbičky,do nichž nakladou 20
až 100 vajíčekoLarvy i dospělý hmyz se živí travou,ale v nedo
statku napadají všechno zelené,obilí,keře,stromové listí»Věda
dosud přesně neví co vede k je ;ich občasnému a víceméně perio
dickému přemnožení v určitých oblastech»Tehdy se vyrojí statisí
ce kobylek a po spasení travin prolétají jinam.Cestou se k pů
vodnímu roji přidávají další a tak postupně narůstá jejich množ
ství v obrovské mračno »Běda kraji na který se snese-taip nezůsta
ne ani stopa po zeleni!Stává se,že se pod vahou kobylek lámou i
silné větve stromů.Na obilná pole ve východní Austrálii se kupř»
v r»1973 snesl ničivý mrak sarančat dlouhý přes 30 km! Afričtí
domorodci se mylně ^o.i.nívají, že zakládáním stepních požárů ničí
přírodní líhniště kobylek; ve skutečnosti se
spáleniště stá
vají vhodným terénem pro další množení okřídleného hmyzu.V po
sledních desetitetích se proti kobylkám bojuje zejména chemickými
prostředky»Je znám i případ,kdy proti hmyzí pohromě nastoupily
nejen požárnické jednotky,ale i oddíly vojska s létadly,vrtulní
ky a plameňomety. Státy severozápadní Afriky hodlají využívat
fotografií pořizovaných americkými družicemi s jejichž pomocí
1Z3 jednak včas lokalisovat zóny vzniku obrovských rojů kobylek,
jednak sledovat směr jejich letu»
d
S. M.^říž
PŘI VELMI OKÁZALE oslavě výročí založení Rudé armády 20»února
v Moskvě,se stal Leonid Brežněv ne jv í c e"d ekor ováným"př í slušní k em
sovětských ozbrojených sil-obdržel vyznamenání Řádu vítězství»
Připomeňme,že v r»1943 řád obdržel J.V.Stalin a někteří jeho mar
šálové ,a po skončení války též generál Eisenhower a maršál Montgomery»Literární revue”Nový mír"začala uveřejňovat Brežněvovy vá
lečné vzpomínky,které deník Pravda a agentura Tass označily za
"nedocenitelné dílo mezi vědeckými knihami,memoáry a válečnými
romány"»Současně se v SSSR promítá film o KSSS,v němž je Březněvovi přisouzena mimořádně důležitá úloha:generální tajemník stru
hy je v něm označován za"mozek,čest a svědomí doby",tedy defini
cí,kterou kdysi strana zhodnotila význam V.I.Lenina»Březnev slou
žil za války,přesně řečeno v letech 1941 až 1945',jako politický
komisar 13.frontu.Ke konci války to dotáhl až na generálmajora;
dnes je maršálem a vrchním velitelem sovětských branných sil»

- 14
STaROBNI POJIŠTĚNÍ nl-IV-NÁROKY FOLITICKYCĽ UPRCHLÍKU,
Souhrn přednášky,kterou uspořádala místní skupina CSKP v Zurichu
□ne 17.2.78 jako první přednášku z cyklu’Co nás zajímá'·
Přel ášejícím byl p. Bc-rnhard SCHRID,sekretář curyšské úřadovny AHV^
Iniciativa na zřízení, starobního pojištění byla ve Švýcarsku
podána v průběnu válečných let. Spolková rada jmenovala cdborníky}
kteří vypracovali a předložili v r.1944 návrh na AHV.V červenci
roku 1947 byl tento návrh odhlasován a 1.1.1948 vstoupil v plat
nost,
Pojištění AHV má pouze vlastnosti pojištční-nikoliv podpory,což
se mnohdy zapomíná.Důchody-renty mohou být vyměřeny jen dle výše
příspěvků a počtu příspěvkových let.
Výstavba AHV je dccentralisována na kantonální pokladny .Tyt., mají
svá pobočky v každé obci,AHV-GemeIndezweigstellen,pod kterýmžto
názvem jsou uvedeny v telefonních seznamech,Mimo tyto veřejné AHV-pokladny Jsou ještě tzv.svazové AHV-pokladny/průmysl,obchod a pod./
kterých je jen v Zurichu 32.
Pojis+ční AHV se vztahuje na všechny obyvatele Švýcarska/s výjimkou
diplomatů/ a všichni pojištěnci AHV mají též stejné nároky,práva a
povinnosti.Placení příspěvků je povinné jak pro pracující tak i
pro zaměstnavatele x a to tě AHV-pokladně- ,do které dle pracovního
oboru pojištěnec patří a která mu vystavila AHV průkaz.Na zadní
straně AHV-průkazu jsou záznamy.které AHV pokladně byly piís'čvky
placeny.V případě,že je místo názvu pokladny uvedeno pouz<.· číslo,
najdete podle něj jméno a adresu příslušné AHV-pokladny na posled
ní straně v každém telefonním seznamu.U těchto AHV-pokladen máte
též nárok na bezplatnou informaci,zda a kolik bylo na vaše AHV-pojištění. zaplaceno /Kontoauszug verlangen/ a to jednou za pět let,
event„dříve,byl-li měněn zaměstnavatel.Po pěti letech jsou nároky
na doplatek případně chybějících příspěvků promlčeny. Přednášející
tutc kontrolu doporučuje.Na ústředně všech AHV-pokladen v Ženevě
/Zentrale Ausgleichsstelle Genf/ je možno si vyžádat duplikát AHV-průkazu za Fr 5,- Jsou tam registrováni všichni pojištěnci AHV a
je tam soustředěn veškerý peněžní styk.Qdtud je též řízen veškerý
styk se zahraničím a zahraničními pojištovnami,se kterými má Švý
carsko tzv.úmluvu o sociálním pojištění.Jsou to téměř všechny
evropské státy,ze zámoří pouze USA.
Vzestupné zlepšení nároků na AHV za třicet let existence tohoto po
jištění je patrné z přehledu minimálních nároků na měs.plnou rentu'
1949 1951 1954 1961 1964 1967 1969 1971 1973 1975 1977
30,- 40,- 70,- 90,- 125, 138- 200,-220- 400,- 500,- 525,Nárok na rentu začíná l.dnem měsíce,kdy muž dosáhl 65 let a žena
62let veku.My máme stejné nároky na renty řádné i doplňkové jako
Švýcaři.
Důchody--renty rozeznáváme PLNE a UÍLČÍ.Na plnou rentu má nárok ten,
kdo bez přerušení platil všechnp předepsaná léta příspěvková-muži
45, ženy 42~Chybí-li příspěvková léta, je nároK pouze- na dílci rentu,
která je závislá na průměrném výdělku a počtu příspěvkových let.
Tabulky pro výpočet důchodů-rent závislých na průměrném výdělku a
počtu příspěvkových let pojišténce,jsou rozděleny do 25 stupňů.
. Rozdílnost nároků je patrná z následujícího příkladu:
1/Má započítána všechna příspěvková léta od r.1948 do 1978,t,j,30.
Tím má nárok na planou starobní rentu, t. j.od Fr 525,-do 1050,-.
Prosná výše renty se vypočítavá z průměrného ročního příjmu,ze
kterého byly placeny příspěvky navAHV,zvýšeného na 230%/přizpů
sobení na dnešní výdělkovou íroveňZ
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2A1Á zaplacena příspěvková léta od r.1968 do 1978,t.j.lO příspěvko
vých
,? Je'";o starobní renta je v rozmezí Fr 185 do 370,-.
Přesná.výše renty se propočítá stejným ,shora uvedeným způsobem.
3/Zaplatil příspěvková léta pouze od r.1973 do 1978 t.j.5 přispěv,
let.V tomto případě jeho starobní renta je v rzmezí od Fr 80,do 161,-Přesná výše renty se woočítává stejně Jak uvedeno vod 1/
Příklad:
11.o
'
2.
3o
Příspěvková léta
30
10
5
Renta
Min/Max
Min/Max
Min/M.c,,
Starobní
525,- 1050,1050,185, - 370,
525,80, -161,
Manželská
788,- 1575,1575,277, - 554,788,140, -241,Vdovská
vz420,420’~ 840,840,148,- 296,64. -129.i-enty Jsou vypočítávány všem stejně, Jak tuzemcům tak cizincům.
Příklad:Švýcar,narozený v USA,se ve svých 55 letech před 10 lety
navrátil do vlasti a bude mít tytéž nároky jako našinec,t.j. poo
2/.Stejným způsobem jsou propočítávány i ostatní renty jako ľ IV·'
-rente/invalidní-nárok po 360 dnech pracovní neschopnosti/,manžel
ská, vdovská a sirotčí renta,
Manželská renta.Na manželskou rentu mají nárok i manželé,kde man
želka výdělečně činná nebyla.Manželská renta je propočítávána z
průměrného platu manžela a je proplácena i když manželka ještě
pracuje a bude pensionována třeba až za 10 let.Až dosáhne pracují"
cí manželka věkti,kdy má sama nárok na rentu,bude renta nově propo
čítána dle společného průměrného příjmu.Manželka má též právo žá
dat o vyplácení poloviny manželské renty pro sebe.
Na vdovský důchod mají nárok vdovy s nezletilými dětmi a vdovy
starší 45 let, jejichž mane.žlství trvalo déle než 51et«Ostatní
vdovy mají nárok na tzv.vdovské vyrovnání/Witwenabfindung/,pokud
byly vdány déle než 1 rok .-.Vdovy mladší než 40 let mají nárok na
jednorázovou částku ve výši trojnásobné roční starobní renty man
žela «Vdovy starší než 40 let mají nárok na čtyřnásobnou částku
manželovy starobní renty a vdovy vdané déle jak 5 let mají nárok
na pětinásobek«
Rozvedená žena může uplatnit nárok na vdovský důchod,jestliže byla
se zemřelým nejméně 10 let v manželském svazku a manžel byl při
rozvodovém řízení odsouzen k vyživovací povinnosti neb vyrovnávací
částce«Vdovci nárok na důchod po zemřelých manželkách nemají«
Doplňkové renty obdrží každý pojištěnec AHV i p o svoji manželku
a děti,které nejsou starší 181et,anebo jsou starší 181et ale stu
dují nebo jsou v učebním poměru/pak jsou nároky nejvýše do 251et
jejich veku/.Na doplňkové renty,ve stejné výši jako Švýcaři,mají
nárok i uprchlíci a osoby bez státní příslušnosti žijící ve Švý
carsku déle jak 5 let«
Na mimořádnou rentu mají nárok osoby,jímž nepřísluší řádná renta,
nebo jejichž řádná renta je nižší jak mimořádná renta»Mimořádné mě
síční renty jsou ve stejné výši jako minim«plné starobní renty /viz
uvedený př.pod 3/kde jsou minima 525,- 788,-420,-/.
Životní minimum.Osobám bez financ.prostředků, je poskytnuto ubytová
ní bud v laciných sociál.bytěch nebo v domech pro důchodce«Výdaje
za nájem,lékař«péči a pod«jsou za nč placeny kantonálními instituce
mi,které jsou dle bohatosti kantónu různě štědré.V každém příoadě
mají tyto osoby nárok na kapesné,které musí být nejméně Fr 90,-měs.*
Doplňkové a mimořádné renty nejsou vypláceny automaticky.Zádajse o ně
u místní ARV-pokl«nebo u prísluš.AHV pokl^u které byly_naposledy pla
ceny přisp.a která nedusí být v místě bydliště.Pro jejich^výpočet je
smč-rodatný výtah z lanového přiznání. 0 výpomoc «rentu lze žádat na
př.uBuro fur Altershilfe ,Molkcnstr .5/9 8026 Zurich.y ostat .kantóne ch ’
vše sdělí míst .úřad ,AHV/AHVGer.ieindezweigstelleZ
.
Nárok na důchod z ČSL? nají pouze osoby s legálním pobytem.
Další .informace- podá ref.CSKP· Jaroslav Samek,Birchstr.422,8052 Zurich.
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"SOPEČNÝ" PODZIM 1977
Jsou období,kdy se jen tu a tam probudí z dřímoty některý ze
světových vulkánů a jiná léta.kdy se země otřásá a sopečná akti
vita sílí;tehdy často bouří několik vulkánů najednou anebo pro
citají v rychlém sledu.Podivejme se nejdříve na "Ledový ostrov".
Islandská sopka Leirhnukur.
Tento vulkán na severovýchodě ostrova se probudil S.zšuí.Na
západním svahu 609 m vysoké sopky se otevřely dva sopečné jícny
a vznikly nové adventivní krátery,chrlící sloupy tmavého dýmu,
spousty sopečného popela a kusy rozžhaveného magmatu.Současně
vyvřela z bočních hlubin velmi fluidní lávu.Naštěstí ve smeru
jejího toku nestála žádná lidská sídliště.
V minulosti tomu však vždy tak nebylo.Island,jako jediná část
tzv.středoatlantického prahu,která ční nad mořskou hladinou,je
od nepaměti jedním z center světové vulkanické aktivity;vedle
Itálie je však jedinou činnou sopečnou oblastí Evropy.Povrch
ostrova je poset 107 sopkami a asi 1000 parazitickými jícny;25
vulkánů procitlo z dřímoty v historické době.Královnou islandkých
sopek je známá Hekla,vysoká 1447 m,jež se naposledy probudile
v r.1970.Avšak do dě in ostrova se nejstrašněji zapsal výbuch
sopky Laki v r.1783»11» června t.r. se erupce ohlásila několika
silnými otřesy půdy a pak začala chrlit spousty velmi tekuté lá
vy z mnoha parazitických kráterů najednou,rozsetých podél 24 km
dlouhé tektonické trhliny.Za týden nato se otevřel další kráter
a jeho lávy zaplavily velké jezero,proměnily vody v páry a so
pečné bahno a valily se dál k moři;cestou pohřbívaly osadu za
osadou a co nezničily proudy tekutého ohně,dovršily záplavy,
nebol při erupci roztály obrovské spousty sněhu a ledu.Laki
bouřila dva roky a za tuto dobu vyvrhla magma,jehož objem se
zhruba rovnal skalní mase Mt.Blanku, a lávy pokryly území o plo
še 565 čtver.kilometrů.Laki si tehdy vyžádala asi 10.000 lid
ských obětí,t.j.přibližně pětinu všech tehdejších obyvatel ostro
va.Sopečný popel zničil a zcela znehodnotil rozsáhlá pastviště
a jedovaté plyny způsobily hromadný úhyn dobytka;dílo zkázy
dovršil strašlivý a mnoho let trvající hladomor.
Surtsey.
Jednoho listopadového rána roku 1963 lovila posádka islandské
lodi Isleifur II. sl dě v souostroví Westmann nedaleko jihozápadní
ho pobřeží ostrova.Asi v sedm hod.ucítili rybáři podivný^zápach
a brzy nato spatřili na obzoru preužek tmavého kouře.Hořící plavidlo'ľTelegrafista se tázal základny,nevysílá-li nějaká lod SOS.
Ne,nikoli.Mezitím sloup dýmu narůstal a sirný zápach sílil.Ne
bylo pochyb;rodila se nová sopka a to pod hladinou moře!Odpoled
ne už byl sloup kouře vysoký asi 7000 m a viditelný až z 200 km°
vzdáleného Rejkjaviku. Brzy se objevil nad hladinou lávový ostrů
vek a rostl doslova před očima;za čtyři dny už se.,zvedal asi
70 m nad moře a dosáhl délky tři čtvrtě kilometru.Nový ostrov
nazvali Surtsey.Soptil téměř čtyři roky a stěny kráteru roétly
do výšky 174 m.Byl to zeměpisný novotvar,nová vráska naštvání
naší planety a kartografové s ní od této doby museli počítat..
Islandští vulkanologové tehdy pozorovali zajímavý úkaz;kdykoli
se žhevotekuté lávy dostaly do styku s mořskou vodou,ze spodního
okraje mraku sirných plynů a vodních par se intenzivně blýskalo.
Byly to krátké blesky,asi jeden za minutu a provázalo je ohlušu
jící,ale suché hromobití bez charakteristicky doznívající ozvěny.
Nutno připomenout,že tohoto jevu si všimlu Islandané již^pri
dřívějších erupcích jiných vulkánů,jejichž lávy se dostaly do
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styku s mořem, ale''nikdo jej nedokázal spolehlivě vysvětlit.Zabý
vali se jím ku př.američtí badatelé Woodcock a Spencer a soudili,
že dojde-li ke kontaktu rozřhavené masy o velmi vysoké teplotě
s vodou obsahující sůl,vzniká při prudkém vypařování elektrický
proud.hroblém studoval rovněž slavný italský fysik Volta,který
koncem,19.stol.prokázal jev řadou laboratorních pokusůjnořil roz
žhavené železo do slané vody. Jiný velký fyzik Angličan Faraday
však teorii popíral.Uplynula řada desetiletí... Ale právě při
erupci Surtsey potvrdili islandští a američtí vědci,že áoodcock,
Spencer a^Volta měli pravdu;přímým měřením v sopečných mračnech
zjistili,že při styku lávy,vřelé až kolem 1000°C, s mořskou vo
dou, vs::utku dochází ke vzniku elektřiny a to takového množství,
že stačí vyvolat výboje v atmosféře,blesky/napětí uvnitř mračen
roste prý o 3500 voltů s každým metrem/,že sloupy vodních par,
stoupající nad místem styku obou živlů,jsou nabity elektřinou
kladnou^a že kapénky vodních par obsahují stopy soli.A to byl
nesporně výzhamný fyzikální objev, k němuž přispěly islandské
sopky podstatnou měrou.
Filipínský vulkán Taal.
Dne 4oří-jna 1977 filipínské úřady uzavřely ostrov Luzon turis
tům a varovaly místní rvbáře,aby se pokud možno vyhýbali jeho
břehům.Na Luzonu se totiž den předtím probudila k činnosti smutně
proslulá sopka Taal.Oblaka sirných plynů a dýmu se zvedla do výš
ky několika set metrů,obyvatelstvo v okolí vulkánu muselo být
urychleně evakuováno.Proč je sopka Taal smutně proslulá? Vulkán
má na svědomí mnoho lidských životů.V r.1911 zahubil 1335 lidí,
v^r.1965 si vyžádal 200 a v r.1969 asi 150 obětí.Taal je sice jen
něco přes 320 m vysoký,ale vzhledem k častému procitnutí patří
k nejaktivnějším vulkánům na světě.Jeho ústřední kráter leží
uprostřed mohutné kaldcry zaplavené jezerem;činný kužel ční z
vody jako malý ostrov,Vulkán je pověstný svými častými erupcemi
pod vodou.Tak se kupř.před osmi lety otevřelo eruptivní hrdlo v
radiální trhlině pod jezerní hladinou .Takový výbuch se vždy vy^
značuje vedle běžných sopečných úkazů též velkým množstvím vod
ních oar tvořících nad místem styku ohně s vodou celé mraky,jako
třeba při výbuch sopky na islandském ostrově Surtsey.
Řeky tekutého ohně.
V záři 1977 se po šestileté dřímote probudila k vulkanické čin
nosti havajská sopka Kilauea a její kráter vyvrhl spousty žhavé
lávy.V celé, oblasti byl vyhlášem výjimečný stav a všichni obyva
telé osady Kalapana,ležící asi 12 km od vulkánu,museli být evaku
ovaní,aby si řeka tekutého ohně nevyžádala lidské životy..podí
vejme so blížeji na tento nebezpečný sopečný jev,který zabíjí
mnohem více než vlastní vulkanické erupce.
Výlev lávy z vulkanického kráteru bývá"zpravidla druhou.fázá
sopečné erupce;první je vlastní výbubh způsobený nesmírnýmiplaky plynů,jež se více méně dlouhou dobu/někdy až celá staletí/
směstnávaly v hlubinách pod sopkou.Tyto plyny pak unikají obrov
skou rychlostí trhlinou vzniklou v zemské kůře-říkáme ji sopečný
jícen-spolu s dýmem a popelem a strhávají ssebou kusy lávy.Výtok
magma přes okraj kráteru nebo ještě častěji z trhlin,které si
hvdrostatické tlaky lávy prorazily na bocích vulkánu, bua erupci
provází anebo častěji bývá jejím následným úkazem..proudy rozžha
veného magma,jehož teplota dosahuje po výlevu.průměrně lluO až
1150°C,jsou velkou většinou nebezpečnější a ničivější než erupce
sama.Když se v r.1669 otevřely na boku sicilské Etny nové krate
ry,lávy tehdy pohrbily dvanáct osad a zaplavily celou Katanii.

16 V r. 1773 procitla islandská sopka Laki a lávové proudy zničily
obrovské plochy a ŕa.u lidských sídlišt. A takových příkladů bychom
v dejinách vulkanismu nalezli mnoho.
Výtok lávy a nebezpečí jež představuje,závisí na několika dů
ležitých faktorech«Jsou to především objem vyvěrajícího magmatu
a doba po kterou výlev trvá,dále konfigurace terénu určující směr
toku a konečně stupen tekutosti«Fluidnost lávy ovlivni je jednak
její chemické složení/čím je kyselejší,tím je láva viskosnější
a hustší,čím zásaditější,tím je tekutější/,jednak rychlost odolynňní.Magma totiž obsahuje spousty plynných, vakuol; jestliže se
plyny uvolní brzy,láva je fluidnéjší a naopak«Před několika lety
jsem, pozoroval erupci zairské sopky Namulagiry. Je j?f lávy jsou
velmi zásadité a tudíž i velmi tekuté.Proudily bezmála tah rychle
jako voda v řece,tvořily malá jezírka tekutého ohně před terén
ními překážkami,vodopády a perejě,štěpily se v řadu ramen a zase
slévaly,roztřikovaly se a houstly teprve kilometry od svého pra
mene.Byla to fantastická podívaná,zejména v noci a ne zcela bez
nebezpečí.Kdyby skupinu,k níž jsem tehdy patřil,lávový proud za
skočil a obklíčil,bylo by došlo k nejhoršímu.To se také už sku
tečně stalo a to při výbuchu Vesuvu v r.1872.Asi dvacet zvědavců
se tenkráte odvážilo na svah sopečného kužele,po němž stékaly lá
vy.Na jednou se žhavý proud rozdělil,odřízl lidem ústupovou cestu
a dole se zase spojil.Nikdo jim nemohl pomoci a jiní diváci,kteří
pozorovali erupci z bezpečné vzdálenosti,se stali svědky straš
livé smrti odvážlivců. Lávy z Etny jsou spíše kyselé.Magma zprvu
vytéká v tekutém stavu,ale rychle se odplyňuje a úměrně s délkou
toku i houstne.Zatímco se z kráteru vylévá řídká láva,čelo ohni
vého proudu je již polotekuté a postupuje dopředu jen pomalu.Při
loňské červencové erupci Etny plynuly lávové proudy neobydleným
územím,ale v r.1971 se naopak žhavá hradba hrnula na osadu Fornazzo,jejíž obyvatelé bezmocně přihlíželi jak magma pohlcuje jed
no jejich obydlí za druhým.A v r.1928 zničily lávy velkou osadu
Máscali na břehu Jónského moře...
Lze těmto katastrofám zabránit?Až dosud byli lidé zcela bez
mocní proti záplavám tekutého sopečného ohně.Někde,jako např.
na Sicílii a na lslahdu,se snažili kropit čelo lávového proudu
vodou,aby zastavili jeho postup,ale nikdy se to nepodařilo.Na
Islandu se jednou sjeli k lávě bezmála všichni požárníci ostrova
se stříkačkami,ale ani velká kvanta vody nepomohla.Ve Spojených
Státech na Havaji vyzkoušeli účinnější metodu;bombardovali.lávové
proudy leteckými pumami,aby je rozštěpili a lávě vyhloubili nové
koryto;tímto zp ůsobem se podařilo při jedné z erupcí sopky Mauna
Loa zachránit město Hilo před pohromou.Ne vždycky však bomby^a dy
namit stačí a tak jak se zdá, si budeme muset počkat na využití
nukleárních náloží.
Nakonec malá"vulkanická statistika”-za prvních osm měsíců 1977·
14.března vybuchl LOKON na ostrově Celebesu v Sundách;25 března/?/
. 3EZUMYANNYJ na Kamčatce;31.března sopka LOS na souostroví Baku v
Kaspickém moři;5»dubna KARTHALA na Komorském souostroví;9.dubna
PITON RE LA FOURNAISE na ostrově Réunion;29.dubna CONCEPCION v
Nicaragui;16.července ETNA na Sicilii/jež měla"recidívy" v srpnu,
říjnu a listopadu/;6.srpna USU v Japonsku;8.září LEIRHNUKUR na
Islandu; 13.září KILAUEA na ostrově Havaj;,zcela nedávno procitly
znovu Karthala,Etna,sopka Mayon na Filipínách....
Stanislav M.Kříž
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