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60.VÝROČIE VZNIKU ČSR A SLOVENSKY
/Výťah prednášky-Zurich 29.10.1978/
Nadšenie,s akým Slováci prijali vyhlásenie Československa naj
lepšie vyjadrujú verše básnika Martiny Rázusa,ktoré sa zrodili
v ovzduší Martinskej deklarácie v oktobri 1918.
Hoj,zem drahá,slovenská zem,
Daromne noc hromom rvala
polub že sa s ránom,
blesky bila v terna
búšte srdcia utýrané:
otrokmi sme boli dosiať
zore nad Kriváňom,
viacej nebudeme.
Toto nadšenie roduverných Slovákov pochopíme, o to lepšie,keď si
uvedomíme,že slovenský národ sa skutočne n^cházal na pokraji národ
nej záhuby, pretože v dôsledku vystupňovaného maďarského útlaku Slo
váci nemali už žiadnu kultúrnu alebo vedeckú inštitúciu/Maticu Slo
venskú im Maďari už dávno zrušili a jej majetôk skonfiškovali/,ne
mali ani žiadne gymnázium,učitelský ústav ba ani vyššiu íudovtfv
školu. A do slovenských ľudových škol chodilo len 17% slovenských
školopovinných detí,ostávajúcich 83% chodilo do škol maďarských.
Maďarské šovinistické kruhy dúfali,že vojna im pomôže uskutočniť
plány na úplné* zničenie nemaďarských národností a používal^akékol*vek prostriedky útlaku proti nejnepatrnejšímiu prejavu slovenského
národného povedomia. V takomto prostredí sa nemohol rozvíjal slo
venský politický život a preto ani neprekvapuje, že "Slovenský týždeník” radil svojom čitatelom/pokial ešte vychádzal/,aby”boli
ticho,poslúchali a dali schôdzam pokoj”.
Na slobodný život v novom štáte neboli Slováci vôbec pripravení.
Martinskí deklaranti sa sice vrátili do svojich domovov a snažili
sa uvádzať do života zásady Deklarácie.Ale ich sily na to nestačili.Nara
zili na ešte stále veľmi silné pozície maďarského štátu a na orga
nizovaný odpor a sabotáž statisícov jeho prívržencov z neslovenských
a odnárodnených kruhov,ktorí zaujímali rozhodujúce postavenia vo
všetkých pre štát životne dôležitých zložkách/štátná správa,žele
zničiar i, poštári atd./ rod zámienkou udržazŕi^?Äporiadku sa na Slo
vensku začala upevňoval; vojensky budapeštiansku vláda.Slovensko
muselo byt ^re československú republiku vybojované.V polovici novem
bra poslal československá vláda na Slovensky, prvé.· oddiely četníkov,
vojákov,sokolov a legionárov.V Uhorskom Hradišti ša vytvorila prvá
jednotka slovenských dobrovoľníkov a dalšie sa vytvárali v mestách,
z ó. ktorých boli maďarské jednotky postupne vytláčané. /Pokrač.str.2/
•t=------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- r

ČSKP zve krajany i letos do Winterthuru na
MIKULÁŠSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU

Sobota 9.prosince - Hotel Volkshaus u nádraží - Začátek 20 hod.
Rozdílení dárku-Tombola-Hudb a pana Rytíře - Vstupné 15 SFr
Rezervace denně po 19 hodině na tel. 052/295923 nebo /273917_____
DĚTSKÁ MIKULÁŠSKA NADÍLKA A-BESÍDKA bude už v neděli 3.prosince
odpoledne ve I4 hodin v sále kostela St.Ulrich na rohu Schaffhauserstr.a Seuzacherstr..Sv.Mikuláš rozdělí přinesené dárky a
program besídky obstarají žáci české dopl.školy pod vedením br.
Joba a Otce Šimčíka.
švýcarská skupina_SVU vydala k letošním Vánocům NOVOROČENKU s
reprodukcí" Tfásťl” votívni desky Jana Očka z Vlašimi. Cena l,20SFr
Objednejte přímo u sekretářky SVU:z Dr.E.M.Bosley;66 Ch. du Devin
1012 Lausanne: nebo v redakci ZPRÁV.______________________________
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Odpor zmaďarizovanej inteligencie a úradníkov št.aparátu a abso
lútny nedostatok slovenských kádrov nútili čsl.vládu presúvaš na
Slovensko veíký počet českých úradníkov,vojakov,železničiarov,učitelov,colníkov atd.Tákto sa na Slovensku rozrástol na zodpovedných
miestach počet Čechov a táto okolnost v nasledujúcom desaťročí vy
volávala problémy a viedla ku komplikáciám medzi Čechmi a Slovákmi«
Ale v tom čase nebolo iného východiska«
Slovenské vládne·” strany boli v prevážnej väčšine prívržencami ná
rodnej jednoty Čechov a Slovákov,stáli na platforme čechoslovakizmu.
Za prvej republiky vyrástli však Slováci v dospelý a povedomý národ,
ktorý si plne uvedomoval čo to znamená národná sloboda,sloboda bez
obáv používat svoj materinský jazyk,mar svoje školy,divadlá,svoju
tlač,nakladatelstva atd.Tento prebudený národ nebol vo svojej pre
vážnej väčšine ochotný přijat žiadne argumenty/historické,vedecké,
politické/ pre teórie,ktoré by ho viedli k vteleniu hoci aj do naj
bližšieho a najbratrskejšího národa českého«
Po Mnichovském diktáte spojencami opustená ČSR kapitulovala a lu
dová strana,ktorá už dávno koketovala s fašizmom a prebrala jeho me
tódy , vyradila ostatné politické strany na Slovensku z verejného života«Na základe žilinskéj”dohody”ludáci žiadali vládu gon.Syrového,
aby vymenoval Dr.Tisu za predsedu slovenskej autonómnej vlády.Slcvenská autonomná vláda vypísala potom volby,úplne pódia nacistického
vzoru/jediná kandidátka,žiadna opozícia atdť/Postupná fašizácia HSLS
viedla napokon k vyhláseniu Slovenského štátu pod”ochranou nacistic
kého Nemecka.
Proti ludáckým mocipánom sa na Slovensku vytvoril odboj,ktorého
jadro tvorili príslušníci bývalých politických strán,spojení s tra
díciou a osudmi Československa.O pravej tvári nemeckej ochrany nikto
nepochyboval a skúsenosti iných porobených národov naznačovali aj
strašný osud,aký by v prípade vítazstva hitlerovského Nemecka oča
kával Slovensko«Organizovanie domáceho odboja vyvrcholilo v Sloven
skom národnom povstaní,ktorého reprezentatívny orgán Slovenská ná
rodná rada vo svojom prvom vyhlásení jednoznačne prehlasuje:’’Srne
za bratrské spolužitie s bratským českým národom v novej Českoslo
venskej republike”.
Pri vyhlásení Košického vládného programu Slovenská národná rada
formuluje slovenské politické krédo násle .ovne:
"Slovenský národ zbraňami národného povstania proklamoval pred ce
lým svetom svoje rozhodnutie žiť s národom českým v jednotnej a nedelitelnej československej republike. ..Proklamovaním slovenského
rozhodnutia sme naveky rozptýlili nádeje nepriatelov našej spoloč
nej veci i pochybnosti priatelov o vôli slovenského národa.”
Alá.é.ponaučenie možno černat z doterajších 60 rokov existencie
Československej republiky?
Vodítkom pre dosiahnutie úspechov a vyvarevanio sa omylov a chýb
minulosti môže byt postoj Ľudovíta Štúra,ktorý na obvinenia,že za
vedením spisovného slovenského jazyka rozbijú’ jednotu a vzájomnosť
Čechov a Slovákov odpovedal:
"Budú si varí daktorí myslieť aj to,že sa od Cechov odtrhnut
chceme,ale zachovaj nás Boh od odtrhnutia.Kto sa teraz od svojich
bratov trhá,padne pred najťažšiu zodpovednosť pred národom našim.
My v tomto zväzku s nimi,ako sme boli ^j nadial e j ostať,čokoívek
znamenitého vyvedú, si osvojovaVs nimi duchovnom spojení stáť a kde
si budeme moct čo dobrého urobit vykonať chceme,ako to naspät od
nich ako od bratov očakávame".
Dr.M.Mičátek
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00 V DOBĚ NEJVČTŠfeO ÚTISKU KŘESŤANSTVÍ VE SLOVANSKÉ ČÁSTI SVĚTA byl na
papežsky stolec zvolen Slovan - poprvé vůbec v lidské historii. Dě
kujeme Bohu za tuto skutečnost a přejeme Janu Pavlovi II, aby ho ve
všem jeho počínáni podpíraly modlitby národů východní Evropy, které
k němu vzhlížejí s velikou nadějí - a také naše.
oo CHARTA FÜR, HU^AIdlTÄRE, HILFE - Charta humanitní pomoci -je dokument,
jehož návrh’ připravuje EVROPSKÁ HELSINSKÁ SKUPINA resp. její příprav
ný výbor, který v této věci přijal švýcarský ministr zahraničí P.Aubert. V zásadě jde o návrh dohody všech států,podepsavších Helsinský
protokol, o formě poskytování peněžní a naturální pomoci osobám jsou
cím v nouzi,zejména z politických důvodů - a o právu všech těchto
osob na takovou pomoc. P.Aubert slíbil chartu podporovat.
oo DR,ARTHUR EMSHEIMER, velice zasloužilý bojovník za práva politických
upíchl íků Ve Svý c ar s ku a ve světě /sám politický exulant z druhé svě
tové války/ a bývalý ředitel Schw.Zentralstelle fúr Flüchtlingshilfe,
byl při příležitosti svých 78 narozenin jmenován čestným doktorem curyšské university. Vedle zásady, že každý suverénní stát má právo
asyl poskytnout, bylo a je jeho velikým cílem prosadit mezinárodně
i také zásadu, že každý pronásledovaný má právo na to, asyl dostat!
oo Máte-li doma ČESKÉ A SLOVENSKÉ KNIHY A ČASOPISY, o něž už nemáte zá
jem, věnujte je knihovně KLUBU ČSKP ve V/intcrthuru. Na zadní stranu
darovaných knih zapište laskavě své věnování. O převzetí se dohodneme
telefonicky vždy večer po 20 hod./052-254697 nebo 052-226486/.
oo PAMĚTNÍ,DESKA K 2LSRPNU 1978 V CURYCHU byla uložena do chodníku při
zdi chrámu Fraumunster - nikoliv do chrámové zdi samotné, jak bylo
omylem uvedeno v předminulém čísle ZPRÁV.
00 ČSLtPRACOVNÍ SKUPINA KŘESŤANSKO-DEMOKRATICKÉ LIDOVĚ STRANY ŠVÝCARSKA
CVP se t.č. zabývá zpracováním prFpHrnFnek F návrhu’pracovních směrnic
této švýcarské strany pro leta osmdesátá /Gesellschaftspolitisches
Leitbild der CVP der Schweiz - Ein Orientierungsrahmen für die 80er
Jahre/, který vypracovala' společensko-politická komise CVP.Definitiv
ní znění těchto směrnic by mělo být zredigováno počátkem příštího ro
ku. Návrh obsahuje celou řadu námětů i zásadních hledisek, která mají
nemalý význam i pro nás a pro naše cíle. Kdo by chtěl spolupracovat
na připomínkách, přihlaste se v redakci ZPRÁV.
Jo KRUH PŘÁTEL KOLEM KNIHKUPECTVÍ DIALOG ve Frankfurtu pořádá v sobotu
lO.unora 1979 0 Fo’ho d svůj""2.representaČní ples Čechů a Slováků ve
velkém sále Leonardo da Vinci v restauraci Graf Zeppelin na frank
furtském letišti. Vstupné 25 Dl·',. Informace, za jištění ubytování, vstu
penky v knihkupectví Dialog, Gutleutstrasse 15,D-6OOO Frankfurt/M.1.
Tel.235280 a 234806. přijďte -budete vítánit Dialog Vám.zajistí také
jakoukoliv knihu z č es kého, exil o v é Ho", německého či anglického kniž
ního trhu, pokud neni rozebrána. V antikvariátě je plno vzácných a
hledaných titulů /Hovory s TGM, Hájův Kája Marik, který byl v Praze
hozen do stoupy, Hrabalovy Postřižiny za 13 DM atd/. Napište si o
seznamy.
oo O ” TABLE RONDĚ”. - Veřejné diskusi, kterou uspořádala švýcarská sku
pina SVU na ženevské universitě k 60.výročí založení ČSR, referova
ly obšírně Tribune dc- Geneve, Le Courrier, La Suisse. Pas de culture
sans liberté - Neni kultury bez svobody - nadepsal svůj referát Jean
Jacques Roth v Tribune. Ocenění tohoto počinu SVU na vysoké meziná
rodní úrovni bylo vesměs velice kladné.
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- 4 Vaclay Havel přijal na přechodné období opět funkci mluvčího
Charty 77, aby vystřídal uartu Kubišovou. V telefonickém interview,
které poslytl 10.listopadu rakouskému rozhlasu, označil za mylné
zdání, že by Charta 77 ochabovala ve svém boji za lidská práva.
Svědčí o tom ostatně dopis Kurtu Wald.heim.ovi, který uveřejňujeme
na jiném, místě.
VI.VALKĚ S^ROKÁŽDňrf. ČSL. PORADNÍHO SBORU V ZÁPADNÍ EVROPĚ se kona
lo v fiiichové ve dnech ”14.a' 15.*ří jnaT" VýžnaianaTiiyla přítomnost
bývalého čsl.velvyslance u OSN Dr.jána Papánka a jeho choti, která
je předsedkyní Rady žen svobodného Československa. Na Symposiu o
mnichovském diktátu, řízeném Ing.Holmanem, byly předneseny refe
ráty Dr.H.Šlápničky, Dr.F.Schwarzenberga, Dr.J.Papánka a L.Podi
vínského. Za d.Pejskara, který odchází, na odpočinek do USA a kte
rý byl zvolen čestným členem PS, byla novvm generálním tajemníkem
zvolena Dr.Alena Benešová. Zasedání ukončil závěrečným projevem
předseda Ing.E.Juríček.
I JINÉ POLITICKÉ
kromě své komunistické by byli ochotni
připustit**Zc..stupčT"sedmi komunistických stran Waršavského paktu,
Kuby, Laosu, Mongolska a Vietnamu, kteří se shromáždili koncem
října v Budapešti - ovšem za předpokladu, že KS zůstane tou ve
doucí. Samozřejmě bez ohledu na možný výsledek nějakých demokra
tických voleb» Světový tisk správně připoměl, že tato představa
se datuje od čsl.jara 1968, kdy už způsobila první upřímnou ve
selost mezi všemi, kteří se nad ní zamysleli.
I SSSR ľX N CUTRCNOVOU BO? 33U» Řekl to Lc-onid Brežněv delegaci severoaiAerid^řchseně/tolír^ůteří navštívili v půli listopadu SSSR.
Její sériovou výrobu prý prozatím, odložili. Je známo, že nejméně
14% svého národního produktu věnuje SSSR ročně na svoje vyzbro
jovaní» Ve skutečnosti to ale musí být mnohem více, započítáme-li
k tomu loástvo a ostatní investice zvyšující jeho údernou sílu.
Přesto se zde’ mít panický strach z Číny, která je na nejlepší
cestě se zkonsolidovat pod novým vedením a stát se velikou silou
na východě Asie. Bylo by za těchto okolností divu, kdyby SSSR měl
nejvážnější strategické úmysly v dnešním Iránu, který by mu byl
doširoka otevřeným vstupem do Indického oceánu a Číně tkřka dozad?
Bylo by se co divit obavám USA? zvláště jsou-li na Kubě zase ona
zvláštní letadla?
-ZŮ-AZD ŠVU. Vo dňoch 26.až 29»októbra konal sa v Clevelandu 9.zjazd
SVU a jubilejně valné zhromaždenie, ktoré hodnotilo 20 rokov čin
nosti tejto exulantskej inštitúcie. Novým predsedom bol zvolený
Dr.Jan Tříska, člen zastupitelstva RSČ a profesor politických vied
na Stanford univerzite v Kalifornii.
S10DLÍ
OBČaNŮ dotazovaných francouzským demoskopickým insti
tutem Ifop a představujících t.zv.vážený průměr francouzského oby
vatelstva. Číslo, prý překvapivě vysoké, uvedlo v úžas Čtenáře
”Le Hondě” a ’Frankfurter Allgemeine Zeitung'*, kde byl výsledek
průzkum.u uveřejněn. 15% se modlí pravidelně denně, 4% pravidelně
v neděli a 32% nepravidelně. Velkou většinou se modlí sami /87%/- nikoliv ve společenství.
PÍóNTýPROTI TAIIKUM byl název večera Karla Kryla, který pořádalo
KatoYícké* studentské sdružení při universitě v Bochumu dne 25»říj
na - výsledek působení našeho Otce Dr.Libora Kovala, který je tam
činný jako Studentenpfarrer - farář studentů.
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- DOKUMENTY
stav" národa' JE~ŇŽDC^y7
/Píše mladý politický exulant,kterému se podařilo odejít z ČSSR
teprve před několika týdny./
Stav národa po 10ti lete okupaci vojsky varšavského paktu je
dle mého názoru velmi nedobrý.Přestože většina národa vnitřně nesou
hlasí s policejním režimem a _.e slepou orientací politiky nu SSSR,
otevřeně je schopno se dnes k svému demokratickému smýšlení přiznat
zhruba jen 1% občanů.Z tohoto malého množství otevřených odpůrců
režimu
jich pak ještě ročně desítky prchají do exilu-nevidí.ce
jiné alternativy/vizvmůj případ/.Obecně vzato žijí národy a národnost
ní menšiny na území ČSSR ve strachu a v očekávání dalšího bezpráví.
JAK JE TOMU S RŮZNÝMI SKUPINAMI TOHOTO SPOLEČENSTVÍ?
Staří lidé jsou obratně odstavováni na vedlejší kolej.Čsl.úřady
a orgány pro ně pořádají tzv. doškolování/věkový limit zde neexistu
je, jsou zváni..i mrtví/,kde jsou mnohdy již senilní a vlastního
úsudku neschopní přesvědčováni o výdobytcích socialismu a komunismu.
Kromě toho jsou skoleni v civilní obraně proti”expansivní politice
kapitalisnu”/Slogan:“v Kapitalistické společnosti je vykořistován
člověk člověkem-zatímco v socialismu je tomu právě naopak"/Tímto
způsobem jsou staří lidé, pensijně zabezpečení sotva životním minimem,umělo odváděni od pro ně tolik důležitých hospodářských problémů.
Přese všechno toto násilné působení zachovávají si ale ze všech nej
více svou mravní čistotu,náboženské uvědomění,vztah ke kultuře/ne
ovšem k současné/ a mnohdy se i hlásí k tradicím bývalých politic
kých stran.Ve většině případů jim však již chybí statečnost;a proto
odcházejí na odpočinek aniž by využívali svých zkušeností a působili
na své okolí.Do debat a diskusí se nezapojují-n_jsou-li k tomu donu
ceni okolnostmi -a tak přicházejí jejich kvality ve většině případů
na^zmar.
Mílě osobně se jeví jako nejpsivnější a nejnegativnější občané v
rozmezí mezi 30-50 lety věku.Vzhledem k tomu,že zakládají nebo už
založili rodiny, stahují se tito lidé do své ulity i za cenu servil
nosti .Vstupu jí do různých bolševických organisací a to buď z důvodů
materiálních nebo pro to,aby jejich děti mohly studovat,což se v mno
ha případech ani pak nepodaří. Důvody materiální ovšem velice pře
vláda jí .Materiální otázky jsou pejhlavnčjší a mnohdy i jedinou zále
žitostí, o kterou se tato věková garnitura v tomto přemateřialisovaném
světě socialismu zajímá.Jakým způsobem mohou pak tito otcové a matky
rodin vést své potomky k čestnosti,pravdomluvnosti,statečnosti a
čistotě?. Znán několik případů,že je za to později jejich děti ne
návidí.
Mladá generace se potýká s problémy,které jsou mnohdy nad její
síly.Obecne vzato bet'e na sebe socialistická spoločnosť'výchovu
mládeže” v d.,sti širokém slova smyslu.Chce-li mladý člověk studovat
musí vstoupit do SSM/Socialistický svaz mládeže/.Mnozí tak opravdu
činí jen z důvodů své studijní perspektivy/drganisovanost na školách
je vlastně 100/6/.AI pozor’Každý rek je z každé samostatné skupiny
SSM navrženo několik jedinců za kandidáty KSČ.Tímto způsobem se pak
mladý člověk,který chtěl vlastně jenom. studovat,ocitne v jámě lvové
a drží hubu a krok.
Velmi špatné a dezorientované je vědění mládeže o nedávné minu
losti. Jak to bylo v 50 letech a v r.1968”opravdu”to se- vyučuje sa
mozřejmě na školách.Příliš vysoké procento mládeže podléhá těmto
nemorálním osnovám Ministerstva školství a v podstatě jen jedinci
se snaží dopátrat se pravdy.To ovšem potají a více méně jen pro své
osobní uspokojení.
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Pro většinu dospívající .íiládc-žú jsou slova prav d a,č e s tno s t,
spravedlnost,svoboda a mravnost uz opravdu jen nic neznamenající
nápisy a pojmy.V případě že jsou tázáni,co tyto pojmy znamenají
pro ně,odpovídají pokrčením ramen a velice často jsou vulgární,
Málo je čestných vyjir.iek.Mczi ně patří děti perzekuovaných rodičů,
mládež opravdu vychovávaná rodinou a vedená k životu mravnému a
čestnému.I když nemá možnost a hlavně volnost,aby imhla působit
na ostatní "Gottwaldovy vnuky”,jo alespoň v ní záruka,žo nepodlehne
v dohledné době nátlakům režimu.
V poslední době se mezi mládeži začíná objevovat potěšitelný
faktor,v začátku 7Olet téměř neznámý;navštěvování bohoslužeb4 když zatím zřídka a někdy z pouhé zvedavosti.
Pohledneme-li na stav národa z hlediska společenských vrstev,
zjistíme,že dělníci a rolníci,dnes téměř nejlépe placení lidé v
ČSSR,žijí tak trochu stranou od veškerého dění.Svou masovost a
organisovanost projevují ve státem: nařízených dnech sice bez nad
šení ábes téměř 100% účastí.Nejvíce je zajímá kolik dostanou zapla
ceno za jednotku.resp.za hodinu.Foněrn^’ vysoké procento komunistů
vychází dnes především z řad rolníků.
Vrstva pracující inteligence a úředníků,pokud nebyli přesazeni
<
mezi rolníky Či dělníky,je nejušíápnutčjším článkem československého
řetězu.Naprostá většina jede ssobou,aty měla klid,aniž by bouřlivě
souhlasila.Za klid dá dnes leckdo v ČSSR téměř vše.Otevřený názor
na věqa hlavně trvání na něm, je v podstatě u této společenské
vrstvy přepych.
Političtí exponenti se dávají unášet proudem.Ľostanou-li se do
proudnice,jsou potom již bezmocní ovládat sani sobe a materialistic
ky přistupují k držení se koryta.Vzhledem k tomu,že v ČSSR jo do
koryta čím dále tím výše/viz nedávné další zdražení/,jen málokterý
politický exponent se od něj dá odstrčit,nebet si jo vědom,žo
návrat do ztracené posice je téměř nemožný/viz napi.ministerský
předseda Oldřich Černík,který· přežil několk vln,ale ta poslední
tzv.nornalisační jej spláchla/
Q servilnosti dnešních činných novinářů snad nemá cenu se ani
zmiňovat,nebol se živ.í za jakoukoliv cenu.Být v ČSSR novinářem,
znamená nechat si vyoperovat páteř.Mnoho novinářů činných v letech
1968-9 dnes píše věci přímo neuvěřitelné.Snad i z těchto důvodů
se jen málokterý z nich pod svůj výplod podepisuje plným jménem.
Značky a zkratky se v novinách jen hemží.Vždyt kdo se ukryje do
.veřejné anonymity,jakoby nebyl.
Složky ministerstva vnitra.proslavené svou"inteligencí” opěvo
vanou anekdotami,jsou případ sám pro sobe.Dnes každý důstojník
je členem KSČ/jinak býpochopítělně nebyl pro svůj úřad tím vyvo
leným/ a každý příslušník policie má rychlokurz,nestydatě zvaný
maturita.Příslušníci policie nekonají ani základní vojenskou služ
bu ani záložní službu-aby byli isolováni od normálně smýšlejících
vrstevníků.Vojáci/z povolání/jsou v-tšinou lidé práce neschopní/někteří to i přiznávají/ a armáda jako taková je lneš ortodoxně
orientovaná na Varšavský 'akt v čele s SSSR/’jasným sluníčkům”:
/spalujícím i nevinný náznak vlastního myšlenkového pochoduje-li
to u vojáka ČSLA vůbec možné/.Vojenská služba,jako taková,je v pod
statě nápravné zařízení pro mladé utvářející se osobnosti.Slabší
jedinci se mnohdy s následky ZVS nedokáži vyrovnat
celou řadu
dalších let,jak je potom vidět ve službě záložní.
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Spolky a sportovní oddíly jsou volni pečlivě střeženy a obvykle
mají ve svém středu dosazené pozorovatele,kteří vůbec nerozumí po
slání těchto organizací;ale jsou jakousi ideovou záštitou.Každý
sportovní oddíl má 'dnes ideově-výchovnou komisi a ’’pochopitelně”
skupinu SSM.Hlavně z těchto důvodů ’je dnes sport v CSSR v nejednom
odvětví ve stavu úpadku.Oddíloví funkcionáři i funkcionáři ČSTV
nechají bez výčitek: svědomí zakrnět nebe i zaniknout velký talent,
není-li ideově na výši.Z těchto příčin jen malé procento sportovců
přežije přechod z dorostu do dospělých;i na Lomte noli existuje
perzekuce a osobní osočování.V zájmu pžiznání státních dotací celé
jednoty podepisují nesmyslná prohlášení jako např.p^oti "Runda
Urundy"atpo
Ostatní spolky,např«Spolek pro ochranu drobného zvířectva,filatelísté,šachisté atd vstupují houfně do Svazu ČSP,aby vůbec mohly
existovat.Organisovanost vládne dnes v ČSSR jako černý mor.
Přes všech..u tuto negativně se jevící masu existuje však v naší
krásné vlasti stále ještě dosti odhodlaných odbojníků,kteří působí
na své nerozhodné občany a snaží se otevřít jim oči a dodat jim
odvahu.V desetiletých kleštích je to činnost v pravdě hrdinská.
Bez ohledu na brutální zycházoni"orgánů” se signatáři Charty 77
a s jinými většinou jednotlivými odbojníky/např.rozšiřovatelé Charty/
existují v ČSSR tisíce normálně pevných a čistých lidí,kteří věří,
že za pomoci vlastenců žijících a pracujících pro stejnou vče v
exilu?bude možno ve vhodnou chvíli, s podporou dosud váhajících,
doma i ve svobodném světě,svrhnout 30ti letou knůtu srpu a kladiva.
Sna d právě p_. o t o j s em
e velmi zklamán tzv. třetí emigrační vlnou
/druhá polovina 70tých let/,ke které, sám patřím a s níž se setkávám
v německém BavoxskuNaprostá většiá§nMdí opouští potápějíc?ečesko^lovenskou loď znovu a zn:vu jen z důvodů materiálních výhod
hospodářsky silnějšího Západu.Jsou to lidé většinou v rozmezí 20-45 let života a tudíž v najproduktívnejším veku.Po překročení stát
ní hranice necítí již žádné vazby s opuštěnou vlastí a vyhledávají
jen osobní výhody.Jsou to mnohdy lidé v pravdě neštastní a ve
chvilkové nejistotě zlí.Navíc neměli téměř problémů s vycestováním.
Se smutným srdcem myslím na ty,naopak uvědomělé a statečné,kteří
z ČSSR vycestovat stále nemohou,·. kterým se tc st^le a stále ne
daří, prostě proto,že žijí tak,jak'jim káže mravnost a jejich osob
ní čestnost.
T ,r
Ú o V a
AMERIČTÍ HISTORICI odsoudili útlak českých a slovenských kolegů.
Americl£g .historická associace/Amorican Historical Association/uveřejnila prohlášení: ’’Americká historická asociace je znepokojena,
že velký počet známých českých a slovenských historiků byl zbaven
svých míst na universitách a školách,institucích a v archivech.ja
kož i členství v odborných organisacích;jejich publikace byly od
straněny z knihoven;byla jim odňata možnost další publikační Čin
nosti a účasti v odborných setkáních.Od podobného prohlášení Asoci
ace z 27.prosince 1972 uplynulo téměř pět let,během nichž se situ
ace nezměnila a v mnohém ohledu se zhoršila.Nehledě na evidentní
nedodržování ustanovení helsinské deklarace a mezinárodní úmluvy
o občanských a politických právech odsuzujeme škodu,jež byla způ
sobena mezinárodní historické vědě a očekáváme,že včichni ti,kteří
požívají úctu historiků v jiných zemích,budou vráceni k své činnosti
v rámci československé historické vědy." AHA-Nensletter ze září
t.r.k tomu dodává:"Rada Associace přijala tuto resoluci 27«prosince
1977 avšak odložila její uveřejnění dokud československá místa nebudou
moci odpovědět .Žádné odpověď nedošla,ani od Ceskcsl. akademie věd.,
ani od Slovenské akad.věd".V komisi,jež rezoluci připravila,byl
rovněž člen předsednictva Rady svod.Csl.Dr.Radomír LuŽa.
/rsč/
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Asi 15 kilometrů od Jerusalema leží Betlém.Bílé domky to
hoto arabského městečka spočívají klidně na svazích obou pa
horků, jsouce podobny odpočívájícícmu stádu ovcí.Mezi domy
vystupují z kamenité pustoty okolní pouště k vrcholkům pa
horků vinohrady,fíkové a olivové sady.
Na východním pahorku se vypíná Bazilika Narození»obklopená římskokatolickými,orthodoxními a arménskými kláštery. Na
západním pahorku stálo kdysi ' biblické rněsto -starý Betlém?tzv.město Davidovo.K tomuto místu mají Židé přímě sentimentál
ní vztah.Nebot zde,ve starém Betlémě,žila se svou tchýni
Davidova prabába Ruth., jedna z velkých ženských postav Staré
ho zákona.Zde se narodil David.V okolí tohoto městečka pá
sal ovce svého otce.Zde se cvičil v zacházení s prakem.Zde
byl David od Samuele pomazán na krále.Není proto divu,že
je Betlém každému židovskému srdci drahý.
Přes to všecko byl Betlém po dlouhá staletí zapadlým pro
vinčním hnízdem, skromě se krčícím na pokraji judské pouště.
Jednoho dne sem přišli dva Davidovi potomci-Josef a Maria
z Nazareta-aby se při příležitosti nařízeného sčítání lidu
nechali zapsat ve svém městě.A když zde pobývali,porodila
Maria svého prvorozeného syna.I zavinula jej do plének a po
ložila do jeslí.Ještě téže noci přišli pastýři,aby se Dítěti
klaněli.
Od té doby nepřestaly proudit do Betléma zástupy poutníků.
Zapadákov Betlém byl vyzdvižen ze své poníženosti a stal se
světoznámým.Splnilo se. co bylo předpověděno od prorokafAj^
ty Betléme v zemi judoké.vpravdě nejsi nejmenší mezi kníže
cími městy!
Místo Kristova narození bylo drahné již prvním křestanům.
Pohanský císař Hadrian zneuctil toto posvátné místo tím,že
zde dal vystavět templ na počest boha Adcnise.Presto se toto
místo pevně vrylo do paměti a vědomí lidu. Císař Konstantin
a jeho matka sv.Helena dali shora uvedený templ zbořit.Roku
326 po Kr.zde byla vystavěna pětilodní Bazilika Narození,kte
rá stojí dodnes.Mohamedáni ji nezničili.Tato Bazilika je vlast
ně nejstarším v původnosti zachovaným křestanským chrámem vůbec.
Zvenku vypadá Bazilika Narození jako nějaká pevnost.Turci,
pozdější vládcové nad Palestinou.nechali mohutný vstupní
portál zazdít.Otevřena zůstala jen malá postranní dvířka.
Každý vstupující se musí sehnout,pokorně se sklonit.
Srdcem., středem baziliky je však jeskyně Narození, 13 metrů
dlouhá,takřka 4 metry široká a 3 metry vysoká. Jo dlažby za
sazená stříbrná hvězda naznačuje místo,kde se podle ústního
podání Ježíš Kristus narodil.
I o těchto vánocích budou s betlémských věží hlaholit zvony:
"Nebojte se! Hle,zvěstuji Vám velikou radost.”
Dr .Ing.ui.C.

00

+
+
+
JIŽ DÍTŽ v mateřském lůně reaguje na náhlý hluk negativně.
Varšavský výzkumník Dr.J.R-zkowski vyslovil důrazný požadavek
na životní prostředí budoucích matek;toto má být m.j.chráněno
před hlukem a to zejména před takovým,jehož intenzita.se náhle
a neočekávaně zvyšuje.V blízkosti jedné polské porodnice byla
prováděna cvičná střelba.Rány vyvolávaly u nenarozených dětí
úlek,který měl za následek,že u 12 z 15 dosud nenarozených dětí
se zvýšil srdeční tep na 170 až 180 a zůstal na této výši po
několik hodin.U^třech nastávajících matek,jejichž těhotenství
probíhalo zvlášt komplikovaně,musel být dokonce proveden císař
ský řez,nebot v důsledku zvukových efektů"vyběhl"u jejich plodů
puls až na 220 tepů za minutu.
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DOPIS CHARTY 77 GENERÁLNÍMU TAJEMNÍKOVI OSN
Začátkem listopadu poslala CHARTA™!7 "Kurtu Waldheiraovi a
představitelům všech zemí,kte^é podepsaly závěrečné prohláše
ní helsinské konference dopis,jehož celé české znění v dalším
otiskujeme/podle Sbor,inf.Mnichov/.0 jeho obsahu byla západní
veřejnost informována na stránkách mnoha listů/Times,Le Monde,
Frankfurter Rundschau atd/.Do Československa jej vysílala Svo
bodná Evropa,Hlas Ameriky,Deutsche Welle.
ooooo
Váený pane generální tajemníku,vážené paní a vážení pánové.
Úž 22 měsíců působí v Československu,členské zemi OSN,kte
rá přijala - mezinárodní pakty o lidských a občanských právech
a závěrečný akt Helsinské konference-občanská iniciativa Charta
77· Toto neformální společenství si předsevzalo sledovat jak
jsou v naší zemi respektována zákony zaručená lidská práva a
nabídlo,že ? této věci povede dialog s orgány státní moci i se
všemi zainteresovanými složkami společnosti,že bude na porušová
ní lidských práv v různých oblastech společenského života upo
zorňovat a havrhzvat příslušná řešení.Charta 77 vydala a zasla
la státním orgánům už 21 dokumentů a obrátila se na ně s celou
řadou dopisů,návrhů a stížností»Ani na jedno z těchto podání
státní orgány neodpověděly.Jednotliví signatáři Charty 77 a
jejich různé skupiny jakož i další občané s Chartou 77 apolupiacující nebo jí inspirovaní,odeslali v téže době různ...m českoslo
venským institucím několik set rozmanitých přípisů «.Drtivá větši
na jich rovněž nebyla zodpovězena.Tato okolnost nás vede k tomu,
že se poprvé neobracíme na československé instituce.ale přímo
na Vás,abychom Vás upozornili na stále se zhoršující podmínky
v oblasti občanských práv v naší zemi a na zesilující persekuci
všech osob,které se za respektování lidských práv angažují nebo
se snaží tato práva uplatnit.Žádáme Vás,abyste se situací v
Československu zabývali,prešetrili si údaje,které Charta 77
zveřejnila a apelovali na československou vládu,aby zjednala
nápravu a respektovala závazky,vyplývající z mezinárodních
smluv,které podepsala.
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných,který vznikl v pro
středí Charty 77 a působí v duchu jejího poslání,vydal už 50
sdělení v nichž veřejnost seznamuje s různými případy trestní
ho stíhání osob,které se nedopustily ničeho jiného,než že se
projevovaly v souladu se svým přesvědčením a svědomím.Z neúpl
ných informací,které má tento výbor k disposici,vyplývá,že je
z těchto důvodů v Československu ve vazbě nebo ve výkonu tres
tu značný počet občanů-jenom signatářů a stoupenců Charty 77
je momentálně vězněno několik desítek.
Lidé jscu u nás zavírání napŕ.za to,že u nich bylo nalezeno
několik strojopisových kopií některého z dokumentů Charty 77,
/např.Josef Brychta,Jiří Chrneod,Michal Kobal,Miloslav Lojek,
Ivan Maňásek,Pavel Novák,František Pito.r,Jan Zmatlík/ nebo
dokonce jen za to, že si opisovali texty nepublikovaných spiso
vatelů nebo že si nahrávali nekonformní hudbu/Petr Cibulka,
Libor Chloupek,Petr Pospíchal,Pavel Roubal/.Stále častější
jsou pokusy es.bezpečnosti konstruovat proti signatářům Char
ty 77 a dalším nepohodlným osobám obvinění z různých kriminál
ních deliktů a pod takovou záminkou je obvykle uvěznit../Otká
Bednářová,Václav Havel,Ivan Jirouš,Jaroslav Kukal,Pavel Landovský,Ladislav Lis,Jelena Mašinová,Tomáš Petřivý,Jan Simsa ,/.
Tato tendence dosáhla zatím svého vrcholu v.,nedávném zatčení
a obvinění mluvčího Charty 77 dr.Jaroslava Sabaty.Jaroslav Šabata byl protiprávně zadržen,když se chtěl zúčastnit schůzky
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signatářů Charty 77 se členy polského Výboru společenské sebeobra
ny KOR a byl obviněn z toho,že napadl bezpečnostní orgány,ačkoliv
pravý opak je pravdoujpolicisté ho po předvedení na stanici zcela
bezdůvodně napadli a surově zbili»Není to první případ tohoto druhu
a vznesené obvinění je stejně absurdní jako v obdobných předchozích
případech. Další lidé jsou zavírání za to,že zasílali texty českých
autorů do ciziny/např» Jiří’ Lederer;. Ota Vrnest/, že vlastnili zahra
niční literaturu/Vladimír Laštůvka,Aleš Macháček/,nebo za to, že
upozorňovali různé orgány na bezpráví ve svém okolí/např.Zdeněk
KaštákjPetr Pohl,Oldřich Tomek.Jiří Veselý/»Ačkoliv představitelé
státu nejednou zdůraznili,že případ CHARTA 77 bude řešen výlučně
politickými prostředky,nelze tu už dávno mluvit o nějakém politic
kém řešení; jak signatáři CH77 tak i další občané jsou nejrůzněji
provokováni, obviňováni' z věcí,kterýchvse nedopustili,zavírání za
činnost,která je v souladu s ústavou ČSSR,a v rozporu s právními
předpisy drženi dlouhé měsíce ve vazbě .Objevují se alarmu-jící pří
pady teroristického násilí,anonymního vydírání a různých krutých
zásahů do soukromí/např.Karel Bartošek,Bohumil Doležal,Jiří Kasal,
Pavel Kohout,Pavel Landcvský,Alžběta Ledererová,Ivan Medek, Věnek
Šilhán/,které nejsou nikdy řádně vyšetřeny a které řadou okolností
vyvolávají dojem,že.se dějí s vědomím některých složek státní bez
pečnosti.
Existuje celá bohatá škála méně nápadných a méně známých zákroků
proti zastáncům lidských práv,které jsou však velice ’’ůležité tím,
co signalizují;snahu zcela potlačit a znemožnit jakýkoli-i ten nejskromější-^nekonformní projev či svobodný tvůrčí čin.Mnoho aktivních
signatářů CH77 je stále častěji bez náležitého právního podkladu
zadržováno policií na 2-4 dny/při návštěvě L.Brežněva v Praze,plá
nované sheůzky s polskými přáteli a pod./,mnozí jsou neustále sledo
váni bezpečností,nad jinými/Jiří Hájek,Václav Havel,Ladislav Hejdánek,František Kriegel,Jaroslav Šabata,Petr Uhl/byl.nebo je zcela
nezákonně vykonáván otevřený a dlouhodobý policejní dohled,spojený
s různými záminkami,vždy znovií^jjWdrobováni dlouhým výsle'hům/za
uplynulé dva roky jde jejich počet do tisíců/,při nichž je jim růz
ně vyhrožováno a při nichž se občas užívá i fyzického násilí.Znovu
a znovu se opakují osobní i domovní prohlídky.Nejednou policie zne
možňuje občanům i tak elementární věci,jakoosejít se na přátelské
shcůzce,vůbec se navzájem setkat,opustit svůj byt či místo svého
bydliště a pod.Mnoha desítkám signatářů byly odpojeny telefony,jejich
ůytý jsou nepokrytě odposlouchávány,jejich pohyby fotografovány a
filmovány,není jim doručována korespondence.Zvlášt absurdní jsou
policejní zákroky proti soukromým přednáškám,diskusím a kulturním
podnikům. Nedávno např.početná policejní asistence opakovaně zabrá
nila tomu,aby se v soukromých bytech konala představení Shakespearo
vy hry Macbeth v provedení zasloužilé umělkyně Vlasty Chramostové,
Pavla -fandovského,Pavla Kohouta,Terezy Kohoutové a Vlastimila Třešňáka.Lidé,kteří se chtěli těchto představení účastnit,by li policií
legitimováni,nebyli vpuštěni do domu a někteří byli.sledováni a vy
slýcháni.Povážu jeme za děsivé,když se ve 20 stol.v kulturní evropské
zemi musí shakespearovští herci plížit zadními schodišti a sklepy,
aby mohli několika přátelům v soukromém bytě zarecitovat.Předmětem
trvalé pozornosti bezpečnosti jsou i strojopisné edice děl nepubli
kovaných autorů.Jejich opisovači jsou pronásledováni,v knihvazačstvích
i při prohlídkách v soukromých bytech jsou rukopisy zabavovány a v
jednom případě byl spisovatel aokoncc- vězněn za to, že napsal román
a poskytl ho k samizdatovému šíření/Grůša/.Zvlášt tvrdá jsou opatře
ní policie proti příznivcům nekonformní hudby.Soukromé koncerty jsou
rozháněny,jako by šlo o nějaké snhůze podsvětí.Stal se i případ,že
venkovský domek,v němž se častěji mladí hudebníci scházeli,byl ma-
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jitelům odňat pod naprosto směšnou záminkou,že právě na jeho místě
má být zřízena autobusová zastavka.Téhož dne,kdy sc postižená rodina
/Jan Princ/z domu stehovala,byl dům vyhozen demonštratívne do pov ětří o Ze skryté a mnohdy dokonce otevřené iniciativy bezpečnosti
jsou stoupenci lidských práv stále propouštěni z práce,je jim zne
možňováno přijmout dokonce jakékoliv zaměstnání,jsou zbavování dů
chodů, vystěhování z bytů,jejich dětem je upíráno právo na vzdělání
a dokonce i přijetí do jeslí/Pavel Landovský/.Jejich partneři jsou
donucováni k rozvodu/Pavel Landovský,Břetislav Verner/. Vyskytly
se i případy odmítnutí lékařské péče/Ivana Hublerová/ .Či naopak své
volné internace v psychiatrických či jiných zdravotnických zařízení.
NapřoUŽ dvakrát se stalo,že se lékaři pod tlakem bezpečnostních or
gánů zpronevěřili zásadám lékařské etiky a dopustili,aby postižené
ženy byly bezdůvodně a násilně internovány ve venerologické klinice4
/Zdena Erteltová,Zina Kočová/.
Mohli bychom vyjmenovat mnoho dalších případů bezpráví.Většina z
nich je zachycena v různách "dokumentech a stížnostech,které byly zve
řejněny v zahraničí nebo samizdatovým způsobem či odeslány státním
orgánům.Ve svém drhnu svědší tyto údaje o zhoršující se atmosféře
života v naší zemi a o tom,že některé složky státní moci jsou roz
hodnuty udělat cokoli,aby zcela umlčely svobodně myslící lidi a aby
jim znemožnily důstojný lidský život .'lakovým lidem jsou nejen upí^
rána základní lidská práva,zakotvená ve Všeobecné deklaraci lidských
práv a všech dalších podobných dokumentech,ale mnohdy je jim znemož
ňováno i to,co je v cicilizované.-i světě tak samozřejmé,že to není
v příslušných zákonech ani přímo ani výslovně fixováno.V naší zemi
panuje atmosféra strachu,lidé se bojí nojen projevit své názory,ale
dokonce i stýkat se s těmi,kdo se své názory projevit snaží.Blíží
se rok 1984 a my bohužel musíme konstatovat zjevné příznaky toho,
že se situace kolem nás v mnohém přibližuje Orwellově vizi života,
v němž je člověk zbaven práva na svobodný a důstojný život.
Netvrdíme,že československá vláda je bezprostředně odpovědna za
bezpráví,o němž jsme se zmiňovali.Leccos dokonce nasvědčuje tomu,
že některé složky státní moci-a především bezpečnostního aparátu~se snaží vymknout jakékoli kontrole a sledovat vlastní linii bez
ohledu na vnitropolitické a společenské důsledky a bez ohledu na
mezinárodní postavení ČSSR.
Náprava situace je především úkolem československých občanů a
československých institucí.To ale neznamená,že by mezinárodní veřej
nosti a jin,m vládám mělo být lhostejné,co se v naší zemi děje a
že by jejich zájem o naši situaci měl být považován za"vměšování".
Idea OSN vychází z přesvědčení,že osud obyvatel není a nemůže být
záležitostí jen jednotlivých vlád ale že je společnou·.., starostí ce
lého lidského společenství.A.v závěrečném aktu Helsinské konference
je výslovně stvrzeno právo signatářských států sledovat jeho plnění
i v jiných zemích.
Proto' se na vás obracíme s tímto svým upozorněním a s touto výz
vou v naději,že jim budete věnovat pozornost.A jestliže pro obhájce
lidských práv v této zemi představuje uvěznění Jaroslava Sabaty
bezprostřední výzvu a hrozbu jejich dalšímu úsilí,měl by se jeho
osud stát i zkušebním kamenem zájmu mezinárodní veřejnosti a je
jího vlivu na naše vnitřní poměry.
Marta Kubišová,mluvčí CHarty 77
Ladislav Hejdánek,mluvčí Charty

Praha 6.11.1978

Výbor na obranu nespravedlivě
stíhaných.
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TŘI OSMIČKOVÁ VÝROČÍ ČESKÉ KULTURY.
Letošní rok^plný výročí politických,připomíná nám i několik ve
lice významných postav kulturních,jejichž životní běh poznamenala
osmička na konci letopočtu jejich skonu nebo jejich naroz.ní-skUadatcle Janáčka,básníka Březinu a spisovatele Čapka.
0

0

0

LEOŠ JANÁČEK zemřel lotos před 50 lety/1854-1928/.Byi to zjev
zcelajale zcela zvláštní5jak v české tak v evropské hudbě·
Doma nebyl dlouho uznáván a kulturní svět o něm dlouho nic ne
věděl .Na své první velké opeře pracoval celých deset let«Dokončil
ji v r«19O3 a nazvaľ’Její pastorkyňa-Jenúfa.Ale měla v Brně tehdy
jen místní úspěch.Hudební svět tvůrci opory neporozuměl.Trvalo
celých 12 let než dozrálo myšlení a cítění hudební kritiky a hu
debního obecenstva.Úspěch se dostavil při premieře provedení v Ná
rodním livadle 26.května 1916;hvězda Janáčkova úspěchu tehdy vyšla
v Praze a plně zazářila v hudební Vídni o rek později ve vídeňské
dvorní opeře.Od té doby jde uanáčkova hudební tvorba světem.
V české hudbě je Janáček zjev zcela nově orientovaný na prvek
moravský ..respdašský-strohá energie spojená s prudkou citlivostí.
Tímto novým prvkom obohacuje skladatel hudební kulturu evropskou
a světovou.Ve svém tvůrčím usilování je obrácen k rodnému kraji
a pak dál na východ k hudbě a kultuře ruské;’’Žijí lidovou písní”-říká o sobě.Byl ostatně také naším nevzdělanějším folkloristou,
sběratelem a vydavatelem lidových písní moravských,spolu s Fr.
Bartošem a Pavlem Vášou i znalcem lidové hudby a "ivota lidu. Je
uchvácen jeho zpěvností a melodičností jeho řeči.Odposlouchává
její spád a vytváří z něj zcela nový hudební výraz.Duhý zdroj jeho
hudby jsou skladatelé ruští:Borodin,Rimskij^prsakov a především
Musorgský.Z oblasi ruského realismu při jímá" témata pro svoje velkí
další opery-Káta Kabanová/1921/ a Zápisky z mrtvého domu/1928/a pro dva nedokončené pokusy oper/Anna Ka.. cnina a Živá mrtvola/
Z téhož pramene vstupuje do jeho hudby prudká strhující dramatičnost-at komponuje opery i na neruská témata /Výlety pana Broučka,
Liška Bystrouška,Věc Makropolus/,Glagolskou mši,skladby orchestrál
ní a komcrní/hymfonická rhapsodie Taras Bulba,Zápisník zmizelého,
dvě smyčcová kvarteta,dechový sextet Mládí/, či skladby vokální/story na slova Slezských písní Petra Bezruce-Maryčka Magdonova,
Kantor Haifar,Sedmá sát tisíc- a .
sborovou skladbu Potulný ší
lenec na slova Rabindranatha Thákura/.
Letošní 50ti leté výročí Janíčkova úmrtí bylo procelý hudební
svět příležitostí zaměřit se k hudebnímu odkazu velikého umělec
kého zjevu české hudby.Stalo se tak v hudebních pořadech četných
rozhlasových stanic,v hudebních recitálech pořádaných některými
univerzitami a kulturními institucemi nebo vydáním nových gramo
fonových nahrávek.Především ale zařazením Janáckovcýh děl do pro
gramů významných mezinárodních hudebních festivalů,jakými byl
mezinárodní hudební festival v italském Spoletu 1978,^ americkém
Charlestonu, v Edinburku a v Luzernu.
o
o
o
o o
OTOKAR BŘEZINA,vlastním jménem Václav Jebavý,se narodil před 110
lety v r•1968/zemřel rok po Janáčkovi-19294 ^yl b^sník^m vskutku
světového formátu a jediným naším adeptem Nobelovy ceny za lite
raturu· Jen předčasná smrt zabránila,aby mu byla udělena tato nejvyšší mezirnádoní literární pocta.
Plachý samotář prožíval své literární mládí jako venkovský uči
tel v x,ové Říši u Jaromčřic na Moravě .Patřil k básnické skupině
sdružené kolem”Moderní revue”.Do kruhu tohoto měsíčníku se řadí
ovšem jen svými začátky-skladbou”Tajemné dálky /1895/·
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Skladba je psána v přísně akad.slohách osnovaných hudebně z alexandrinů.Slohem metaforicky přetíženým ale jazykově vybroušo-nýip
zpívá v prostředí chrámů,klášterů nubo hřbitovů a vyjadřuje smutek
osamělého života,který nu nepřinesl ani lásku ani štěstí ale sil
nou touhu po smrti,ústící do Tajemství«Tajemství a transcendentno,
pojaté z^prvu v křestanskén duchu,pozdě ji v duchu filozofického
monismu,se stává předmětem Březinových^skladeb mystických s názvy.
’’Svítání na západě’’/1896/ a"Větry od pólů”/1897/oSbírka”Stavitelé
chrámu"/1899/přináší básníku nová myšlenková pokušení«Jsa zbaven
vztahů osobních.stal se nezranitelným proti pokušení smyslů. V
této životní fázi smutek a samota so mu stávají pramenem síly,
bolest a práce vykoupením z tajemné viny,kterou je zatížen nejen
člověk , ale i naše příroda.Poeta v bratrství věřících,to zn.v du
chovním společenství lidstva,překonává někdejší svůj Solipsismus,
trpě se všemi uvědomuje si své poslání sounáležitosti k vůdčímu
va hrdinnému typu,vyjadřuje se o svých druzích jako o Silných,
Štastných,Prorocích,Mučednících a Stavitelech chrámů.Ve své závě
rečné skladbě"Ruce" zbásnuje lidský řád,mluví o společenské soli
daritě, "vytváří" si koncepci nesčíslných,neviditelných rukou,které
v kosmu rytmicky ztvárňují tajemný zákon věčné vůle,zůstávájící
přes všechen sociální humanismus úhelnou skutočností vnitřního
básníkova života.
Na přelomu mezi údobím subjektivistickým a objektivistickým do
znává jeho básnické díle převratné změny .K modlitbě se druží lityraratíýjprorocké šíře a v posledním období se lyrika mění ve skuteč
ný sborový zpěv," kolo zpěv srdcí", jehož se zúčastní zástupy i živly.
To jsou Březinovy beethovenovské symfonie,mnohdy přesahující chá
pavost čtenářů;slovo se ztrácí v myšlence a plnost lidství v réto
rice nejvyššího typu.Poeta vstupuje do finale.Básník Březina,pří-,
sný autokritik,vědom si nebezpečí,že by se mohl opakovat,vydává
essey"Hudba pramenů’’/1903/^estetický a etický komentář svého díla,
a zralká úplně.Už řekl všo.Čtvrtstoletí žije v sokratovských rozho
vorech a ze své oduševnčlé samoty sleduje proud vzdělanosti do
mácí i světové.
o~ o o o
KAREL ČAPEK zemřel na Boží Hod vánoční pohnutého roku 1938,tedy
před 40 lety/nar.1890/.Mezi oběma světovými válkami na sebe upo
zornil daleko za h±uničeni své vlasti.Jeho romány,povídky,dramata,
cestopisy a eseje dosahovaly vysokých nákladů-nejen doma,ale i v
Německu,Francii a ve světě anglosaském.Karel Čapek se o anglosas
ký svět zajímal od mládí a ten naopak zase,jakoby mu oplácel, se
výrazně zajímal o něj.Věnuj^rne ve vzpomínce alespoň několik řádků
této Čapkově veliké lásce. Žádná divadelní hra nšměla v Anglii
mezi oběma válkami takový ohlas jako:'RUR" v londýnském provedení
Basila -Jeana.Hra zaujala wellscvským námětem,rušným a napínavým
dějem,ale zejména časovostí a originalitou,a našla příznivou ozvě
nu v kruzích literátů .-Tehdy v d vadle St.Martins při slavném mati
né se sešli dva najvtipnejší debatéri literární Anglie, 3. Shav; a
Chesterton,s liberálním politikem Kenwonthym,aby prodiskutovali
ožehavé problémy,které hra přináší.Hluboký dojem udělala hra na
Galsworthyho.především ho zaujala vřelou lidskostí a odvážnou
upřímností.Jeho recense byla eseji o humanitě díla.Komedie"Ze živo
ta hmyzu"se horlivě četla a hrála.B.Shaw a literáti si ji vážili
ale našly se hlasy v tisku,vyjadřující se proti jejímu pesimismu.
V Atheneu ji prohlásil F.Birrell za nejlepší frašku jakou kdy Lon
dýn viděl.Návštěva K.Čanka v Ang.ii ještě vystupňovala jeho oblibu
za ^análem.Anglické listy se dočkalyzněkolikerého vydání,stejně tak
Zahradníkův rok. usobnost a dílo K.Čapka znamená v české i světové
literatuře položku tak silnou,že nezbývá než se k ní stále vracet.
My tak učiníme v oříštím
Čísle našich ZPRAV.
vV »U£ o
x
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EKOLOGICKÉ PROBLÉMY STÁTU IZRAEL
Obyvatelé sto. tu Izrael se po Šestidenní válce
v červnu 1967 pusti.i do budování své vlasti s elánem.který
je každému návštěvníku okamžitě patrný,.Jak válka tak i předcho
zí anglická kolonizace udržovaly zemi v závislém a polorozvinutém stavu.Mladé národní hospodářství Izraele se musí potýkat
s mnoha problémy-pocínagjíc začleněním přistěhovalců z celého
světa do občanského života i do pracovního procesu až po za
jištění bezpečnosti státu,a to především vůči jeho arabským
sousedům.A tato bezpečnost je nejdůležitějším,ba jediným před
pokladem intenzivního rozvoje všech odvětví izraelského ná
rodního hospodářství.
Suché subtropy,polopouště a pouště -tak lze ekologicky
charakterizovat převážnou část izraelského státu,odhlédneme•li od úrodné galilejské krajiny kolem Genezaretského jezera.
Mnohé dnešní pelopouště a holiny nejsou však původními pří
rodními útvary.Ve Starém zákoně se lze dočíst,že tzv, Země za
slíbená-t.j. země Kanaán-"oplývala mlékem a strdím".Takto básnicky bylo v Bibli opsáno intenzivní zemědělské obhospodařování
země jejími původními obyvateli-Kananejci.
V Izraeli dnes vypracovali rozsáhlý plán ozelenění krajiny,
který usiluje o to,aby zatravněním a zalesněním byly dnešní
polopouště a jinak neplodná půda uvedeny do ekologicky původ
ního stavu.
Jak zemědělská výroba tak i parkovní plochy či květinová
výsadba v městských areálech se však neobejdou bez zálivky nebo
bez závlahy postřikem.Převážná část Izraele je totiž 8 měsíců
v roce bez Jeslových srážek.Proto ,byl v městě Beer Scheba na
severu Negevské pouště vybudován Ústav pro výzkum pouště,který
se zabývá problematikou závlah,odsoíováním mořské vody a pod.
Závlaha postřikem či brázdovým podmokem,která se většinou pro
vádí pp celou dobu vegetace,měrní postupně bývalou poušt či polopoust ve vysoce výkonné zemědělské produkční plochy.
Skleníky a rychlírny zeleniny nejsou ve své produkci odvis
lé od kvality a mocnosti orniční vrstvy a od vodních srážek,
jako je tomu v polní rostlinné výrobě«Izraelské ovoce,např.
Jaffa-Orangen či grapefruity,různé druhy zeleniny,ale i okras
né květiny-např.růžc-vypěstované ve sklenících,jsou světoznámým
exportním artiklem.Izraelské řezané růže jsou denně dopravovány
letecky do Evropy.
Za zmínku stojí též hydroponické pěstování zeleniny,které
provozuje např.kibbuC LÍN
GL11L poblíž Mrtvého moře.Peštují zde
1.J
tímto způsobem rajčata.Rostliny jsou"zasázeny”do vrstv'·’· hrubého
štěrku s p-.vnou podložkou .Štěrkem pomalu protéká "ivný roztok,
z něho^ rostliny přijímají kořenovým systémem živiny potřebné
k růstu a vývoji.Štěrk pouze napomáh. k tomu,aby rajčata byla
po celou dobu vegetace fixována na jednom místě a ve svislé
poloze.
Bylo založeno též někol?k přírodních reservací,jejichž bio
cenóza je schopna postupně upravit vodní režim daného.areálu
k lepšímu a tak zajistit podmínky pro trvalou vegetaci.
V poušti je každá ka~ka vody drahocenná.To si vynucuje přímo
úzkostlivé hospodaření s vodou .Tak'např. závod Copper Mineš v
Eilatu,kde se zpracovává měďnatá ruda,má tak dokonalou čistír
nu odpadních vod,že takto vyčištěnou vodu lze používat k zá
vlahám blízkého parku a květinových záhonů v sousedství závo
du./Za podotknutí stojí,že ve shora uvedeném závodě se pracu
je s koncentrovanou kyselinou sírovou a jejími solemi./Závlaha
odsolenou mořskou vodou z Rudého moře by totiž přišla nepoměrně
dráže.
••"TV
-^-1 .
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Jak již bylo uvedeno,většina dnešních polooouští a ne^
plodných areálů v Izraeli nejsou původní přírodní útvary.
Zásluhu na jejich vzniku má především divoká,nekontrolovatelná
pastva kozích stád arabských beduínů,provozovaná již po dlouhá
stale tí.Ovce spásají travní porost až u země.Kořenový systém
však ponechávají neporušený.Naproti tomu koza vytrhává z půdy
rostliny i s kořeny, okusuje vegetační vrcholky a mladé letorosty stromů a keřů a pod.Takto je každá vegetace ničena již
v zárodku.Beduíni se rádi nazývají děti pouště či synové pouště.
Z toho,co bylo právě řečeno,vyplývá,že beduíni jsou spíše pů
vodci a otcové pouště,nebot hlavním a rozhodujícím devastačním
činitelem není ani pražící slunce,ani nedostatek vodních srá
žek,ani větrná eroze,ale především koza.
Z toho,co zde bylo uvedeno vyplývá,že v Izraeli musejí každý
kousek půdy doslovně krást poušti a jiným neplodným areálům.
U nás v Československu tak nepříznivé klimatické podmínky ne
máme. Vážíme si však dostatečně zemědělského půdního fondu? Kdo
viděl bytovou výstavbu sídliště pro více než 10 tisíc obyvatel
a nové strojírenské závody na úrodných náplavech řeky Dřevnice
v Gottwaldově~Malenovicích,nebo řídce rozestavěné jednoetáové
průmyslové objekty na trase Brno-Modříce ,řekl bv asi,.''a je
tomu spis naopak.
Dr.Ing.M.Červíková
+

+

+

+

o PŘEDVÍDANÍ ZEMĚTŘESENÍ - dovedou to zvířata lépe než člověk?
Seismologové kvitují rádi varovne signály a změněné chová
ní zvířat před blížícím se zemětřesením či sopečným výbuchem
pouze unaveným úsměvem.Je tomu tak nezřídka proto,že zastanci
takovéhoto biologickéhovarování se rádi odvolávají na mystic
kou sílu,
Sovětští vědci získali v r. 19-69 oři zemětřesení v oblasti
Taškent nové poznatky ze světa zvířat,které udivily odbornou
i laickou veřejnost.Tak např,mravenci vynášeli vajíčka z mraveništ a houfně- opouštěli mraveniště ještě před vypuknutím
zemětřesení .Medvědi opouštěli sví- doupata a soustřeďovali se
do oblasti,které zemětřesení nepcstihlo.Bažanti spustili
hlasitý sborový křik dlouho před tím než se země začala otřá
sat.
Přímo v městě Taškentu prý. jedné paní, doslova zachránil ži
vot její domácí osík.Těsně před vypuknutím zemětřesení vytáhl
/doslovne/psík svou paní z domu na zápraží.V následujícím
okamžiku se domek zřítil.
V taškentské zoologické zahradě nevstoupily antilopy a hor
ské kozy již měsíce před velkým zemětřesením do stájí a důsled
ně přenocovávaly venku.Brzy po antilopách začali přenocovávat
venku i tygři a jiné velké kočkovité šelmy .
Když vybuchla na ostrově Kamčatka sopka Besimianni,nezahy
nul prý v dotyčném kraji jediný medvěd.-Všechna zvířata přeru
šila ještě před výbuchem sopky zimní spánek,opustila své brlo
hy a přemístila se do bezpečí do vzdálenějších oblastí.
Je známo,že ryby mají po obou stranách těla podélně umístě
nou tzv.smyslovou cáru.Smyslové receptory,lokalizované v této
čáře,jsou desetkrát citlivější než nejlepší dosavadní měřící
přístroje.Kdyby se podařilo zjistiť’druhové specifické” chová
ní jednotlivých druhů ryb před vypuknutím zemětřesení,přispě
lo by to značně k vybudování biologického výstražného systému
v té,které seismické oblasti.
M.Č.

- 16 JAK BYLA OBJEVENA DVĚ NEJVĚTŠÍ AFRICKÁ JEZERA.

Objevení dvou největších afrických jezer-Viktoriina a
Tanganiky-od něhož uplynulo letos 120 let,je vlastně vý
sledkem pátrání po jiné záhadě,po pramenu nejdelšího toku
světa Nilu.Od starověku si totiž učenci lámali hlavu,kde
vlastně začíná”caput Nili”,hlava svaté řeky země faraónů.
Více než 2000 let však trvalo/než se do nitra černého svě
tadílu podařilo proniknout prvním bílým cestovatelům,aby
odhalili závoj skrývající prastaré tajemství.
Roku 1357 vyrazila ze Zanzibaru výprava 132 mužů,kterou
vedli Angličané Richard Burtjn a John Speke.Expedice obešla
území obývané nepřátelskými Masáji a po karavanních stezkách
arabských otrokářů postupovala přímo na západ. 7«listo·-adu
dorazila do Kazehu,jak se tenkrát nazývalo nýnější tanzanské
město Tabora,kde ji zdržela malárie.V cestě pokračovala až
za pět týdnů.Pochod neznámým,bažinatým a moskyty zamořeným
krajem Unyamwezi, byl tak namáhavý a plný nebezpečí,že do
morodí nosiči odmítali plnit příkazy a nejednou bylo třeba
tvrdých slov i pohrůžek.Speke dostal prudký oční zánět a
Burtona kromě malarické horečky trápily svalové křeče. 13února 1858 se výprava-po 242 dnech pochodu-píiblížila k.
osadě Udžidžijkterou-^mimochodem^o několik let později pro
slavil skotský misionář a cestovatel David Livingstone 3
tehdy to byla otrokárska a slonovinová stanice arabských kup
ců.Čelo pochodu se zastavilo na vrcholu kopce a Burton si
zaclonil oči,spatřil v dálce mihotavý 'lesk.’Cose to tam
třpytí?”·zeptal se svého sluhy. ”íúám dojem,pane,že je to voda!”
odpověděl tázaný. A byla to voda-do nekonečna se táhl dlouhý
stříbrň..· pás hladiny jezera Tanganiky. Oba cestovatelé se
u nového jezera zdrželi několik měsíců a podnikli plavbu
k jeho severnímu cípu,kde dnes stojí burundská Bujumbura
a zairské město Uvira. 3 pocitem zklamání zjistili,ze je
zero nemá s hledaným Nilem nic společného,nebot Tanganika
tu končila a na sever z ní nevytékala žádná řeka...
0 Viktóriine jezeře podali první zprávy dva angličtí misio
náři Krapf a Rebmanr? už v r.1843- V jejich zprávě padlo tehdy
poprvé svahilské jméno”Bílé hory’’'-Kilimandžár o. Za touto velehorou pokrytou,jak psali.věcným sněhem a ledem,se prý prostí
rá obrovské jezero Ukerewe... Členové Královské zeměpisné
společnosti v Londýně však zprávu o ledovcích přijali velmi
reservovaně a zeměpisec Cooley zvolal:’’Sníh v tropech! Led
na rovníku.Kdo to jakživ slyšel?”
Burton a Speke se v červnu 1858 vrátili do Kazehu a tam
se rozešli;nemohli se totiž shodnout v otázce nilského pra
mene.Speke tvrdil,že řeka nepochybně pramení v záhadném Ukerev/e,Burton tuto doměnku odmítal.Speke tedy s částí výpravy
sám vyrazil na sever, a 3«srpna 1858-je tomu tedy 120 let-stanul na břehu obrovského jezera.”Je mnohem větší než to,
které jsme objevili s ^u.rtonem” ..píše cestovatel8’Ukere ^e je
tak široké,že se na druhý břeh nedá vůbec dohlédnout a dlou
hé,že žádný ani neví jak... Je při nejmenším tak velké jako
Irsko”.Je zajímavé,že Spekův odhad byl velmi přesný,nebot
Irská republika a jezero se vskutku plošně liší jen nepatrně.
Na počest anglické královny nazval jej”Victoria Nyanza”čili Viktóriino jezero- a tak je na mapách označeno dosud.
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V roce 1862,po letech strávených v Anglii učeními spory o
pramenech Jilu,oe Speke vrátil k Ukere^e s novým společníkem,
jímž byl Kapitán James Grant.Vytkl si za cíl jezero obejít a
najít na severu, místo,kde je Kil opouští.Výprava cestovala
neznámými končinami černošských království Karag<e a Bugandy
a mela potíže s nosiči a průvodci,kteří ze strachu přou míst
ními obyvateli z větší části dezertovali.Grantoví se zanítil
vřed na noze a museli ho nést na nosítkách.Speke byl nucen
zbytek cesty pokračovat sám,až 21.července 1852 dorazil k
mohutné řece,která tu Viktóriino jezero opouštěla,široké
přes půl kilometru,zpěněné peřejemi a vodopády... Byl přesvěd
čen, že stanul u kolébky Nilu a kdy" na jaře příštího roku,
došel do Chartúmu,poslal do Londýna spěšný telegram:”The Nile
is settled- Nil je určení”.
Byl a nebyl.Speke stanul na břehu řeky Nilu,ale tehdy ještě
nemohl tušit,že stojí na konci jejího horního toku,že řeka
jezerem jen protéká a že pramení ve skutečnosti jižněji- a
že nemá jeden pramen,ale celý pramenný systém.Co bylo pevně
určeno,byla dvě nová jezera-Viktoriino a Tanganika.
Stanislav Kříž
+ + + + +
: SVA.JÝ SííiOý”. Stromy mají silnou osobnost.Tak např.v Rakou
sku prý v minulosti dřevorubci proseli strom ze. oipuštění dříve,
než jej porazili.Anglický etnolog Sir James Prazer líčí v
jedné své knize, jak se domorodci na Sumatře vzpouzeli sv,ym
holandským koloniálním pánům,když jim bylo uloženo vymýtit
kus pralesa.Tito Sumatřané prý před poražením každého stromu
před něj předstupovali,dělali jakoby něco zvedali ze země a
pak hlasitě”přečetli’· imaginární dopis,v němž se jim potvr
zovalo, ‘ e jednají”z vyššího pověření’Slyšte o duchové”,křičel prý dotyčný dřevorubec,’‘nezačnuli okamžitě s k_.cením,
budu od X1olanďanů oběšen.” - Staří °ermáni znali tvrdé tresty
již za pouhé loupání stromové kůry. V Antických Athénách za
vládlo vždy veliké zděšení začalo-li vadnout listoví jejich
posvátného stromu-fíkovníku. - Rlutarch popisuje,že při vadnutí
Kornelovy třešně na Palatinu v Římě se zvedl mocný pokřik.
Lidé prý začali spěšně přinášet kbelíky vody.jako kdyby hořelo.
V některých kulturách byly stromům přinášeny oběti, mnohdy
bývali dokonce obětováni lidé! - Uvážíme-li jaké blahodárné
síly se až do nedávné minulosti stromům připisovaly,neudivuje
nás,že se až do našich časů zachovaly takové zvyky jako sta
vení máje na jaře,vánoční stromek a pod.

JSOU 2čUŽI-NLKU.ŘÁCl 7ĚhN^JxÍ?Ženatí mužové,kteří kouří,mají větší šance,že jejich manželství bude rozvedeno než nekuřáci.Toto
zjištění nedávno uveřejnil anglický prof.Dr.Daniel Jysenck.
Kuřáci mají silné sklony k manželským hádkám.Kuřák jo totiž
ve svém citovém životě labilnější a je též nervóznější než ne
kuřák.To =.vše způsobuje silné výkyvy v jeho milostném Živote.
V T EL-AV IVU/1 ? RA JLZ uzavřelo šest prostitutek pojištění pro,,pří
pad nezaměstnanosti a nemoci. U siřeli s t a t. i zraelských dojíštoven
dovolilo shora uvedeným prostitutkám uzavřít příslušné pojištovací smlouvy s tím,že je považuje za”samostatně výdělečně činné
osoby.”
,
■'crcho L.-JiUTICKA PORADNA pro Studenty při universitě ve_kurzburgu/BŘD/ došla při bilanci své činnos t i za r.1977 # k následují
cím překvapivým zévěrům:Nejčastějšími”zákazhíky"byli studenti^
psychologie/!/,po nich následovali ekonomové.Naproti tomu poměrně
málo psychoterapeutické pomoci potřebovali teologové a ze vš ch
fakult nejméně matematici.
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TxtVALY STRES-úděl tlustých lidí «Tlustí reagují na podněty vněj
šího prostředí jinak než hulýní·.Tlustí lidé jednají emocionálně
a nechávají se silněji ovlivňovat životním prostředím než lidé
s normální tělesnou vahou.Je tomu tak prakticky ve všech život
ních situacích-tedy ne pouze v okamžicích,kdy člověk/nerozhodně/
stojí před vchodem do c :krárny,
Dříve se mělo za to,že příčinou tukových polštářů lidí s
nadměrnou tělesnou vahou je jej ch psychická dispozice.Dnes
se odborníci domnívájí,že je tomu spíše naopak«Jak ukážaly
rešerše amerických psychologů,tlustí ječí/kvantitativně/jen
zřídka tolik,kolik by ve skutečnosti chtěl·.Naopak,většina lidí
s nadměrnou tělesnou vahou se snaží zbavit se nadměrných kilo
gramů,! když tato snaha bývávněkdy korunována jen malým úspěchem.
S procesem hubnutí/nebo aspoň se snahou o zhubnutí/ se pojí tr
valý psychický stres,který způsobuje labilnost vnitrní rovnová
hy tlustých lidí.
většina tlustých lidrtjiá cd přírody více vyvinutý pocit hla
du než lidé hubení.Nadměrná tělesná váha nemusí být tedy pří
mým indikátorem slabého charakteru.Ostatně,každý člověk je sla
bý ..krucí-li mu v žaludku.
BYT SEKRETÁŘKOU 7 čÍNŽ znamená vykonávat jedno z nej těžších
zaměstnání.Používá se totiž psacího stroje s 7*200 klávesami
/typy/.20 slov za minutu platí v Číně již za vynikající výkon
písařky.
AKUPUNKTURA POMOCÍ VČLbÍEC BODNUTÍ.Jistý japonský lékař jménem
Akiro Ahoti praktikuje prastarou Čínskou léčebnou metodu-akupunkturu-zcela neobvyklým způsobem;nepoužívá tradičních jehel,
nýbrž nechává příslušná nervová zakončení pobodat včelami.
Tvrdí, že je to účinnější.^ato metoda má však jeden”háček” ; k
ošetření jediného pacienta je zapotřebí cca tisíc včel.
HOSPODYŇŽ-TŠŽCE PRACUJÍCÍ ČLOVĚK. Vzdor všem dosavadním tech
nickým vymoženostem.musí hospodyně stále ještě velkou část své
domácí práce vykonávat manuálně .Američtí lékaři zj.iscili, že při
tom ženy vynaloží často víc tělesné energie než jejich manželé,
kteří mají sedavé zaměstnání .-^r o srovnání: taxikář spotřebuje
za minutu 2,3 kalorie
stlaní postelí se vynaloží 3,9 kalorií/min. ,na čištění oken 3,7 kal./min. - .'· Svalový výkon
ženy-hospodyně· odpovídá práci zedníka nebo zemědělce.
PŘI SLEDOVÁNÍ TELEVIZNÍCH POŘADU se tloustne.Večerní vysedává
ní před televizní obrazovkou představuje”zaměstnání”,při kte
rém je kalorická spotřeba vpravdě minimální.Během jedné takové
televizní hodiny spotřebuje tělo pouze 15 kalorií,naproti to
mu během jedné hodiny gymnastiky spálí tělo 30u al 500 kalorií.
Tyto hodnoty zjistila západoněmecká nemocenská pojišťovna
Jarmer-Ersatzkasse.

Krajané z WINTERTHUiíU si mohou koupit čerstvého,živého
VÁNOČNÍHO KAPRA
jako kazdy rok v potravinářství
GIOVANELLI
Marktgasse 56 - Telefon 052/221622
Nezapomeňte si kapry laskavě včas PŘEDOBCEDNAT j í
REDAKCE ZPRÁV ČSKP PŘEJE V ŠEL ČTENÁŘŮ]'1 RADOSTNÉ VÁNOCE
ZPRÁVY ČSKP - Schlosstalstrasse 54 - S406 Winterthur/CH

