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Členský oběžník Československého svazu křesťanských pracujících
Švýcarska
1979 - Leden / Únor / Březen / - Číslo 1/2/3

STUDENTA PALACHA JSEM NEZNAL . . .
Možná,že byl jedním z těch chlapců,kteří brnkávali na kytaru
v parcích a nápadně zmlkávali vždy,když jsem šel okolo nich -počátkem let šedesátých. Právě jsem se vrátil z vězení a bývalo
mě z toho jejich počínání smutno.Vždyt především na ně jsme léta
letoucí v kriminálech myslívali a na ně jsme spoléhali.Pak se
ale všechno začalo měnit.Dost rychle.Jako když má přijít velká
voda-nebo zemětřesení -prostě nějaká velká věc.Nakonec přišla-jaro 1968-velký pokus uskutečnit neuskutečnitelné.Vzpomínám
shromáždění mladých v únoru ve veletržním paláci.Nevím byl-li
tam i on,ale myslím si to.Tihle,ještě před pár lety tak divní
chlapci,začli být najednou všude.A jací to byli najednou chlapci!
Jaké to síly .>e vynořily z podstaty národa,aby vstoupily do
těchto mladých krásných lidí!!
Kde <pou dnes?1Kam se odešly skrýt síly,které jsou přece v kaž
dém národě nezničitelné.Brnkájí si zase nějací hoši někde v par
cích na kytary a zase zmlkají když jde kolem někdo cizí? - a
čekají? -až přijde čas? Konečně ten pravý čaa,který na sobě všu
de kolem pracuje jak se zdá horečným tempem?
Někteří dobří lidé soudí,že by tehdy bylo bývalo lepší zastře
lit nějakou politickou stvůru než se sám obětovat.Atentátník
Jan Palach?- jaká postavička.Naproti tomu student Jan Palach,
který dne 16.ledna 1969 napsal dopis národu- a aby jej dost
dobřepřesvědčil polil se benzínem a sám se zapálil- tento stu
dent Jan Palach je pojenuMemento.Symbol strašně poctivého mla
dého usilování o hodnoty nejčistší a nejvyšší.Symbol tolik po
třebný nejenom k zemi sraženému národu ale celému současnému
chorému světu. Symbol tak výrazný,že se bude nepochybně připo
mínat i později ještě než po deseti letech- i pak až se podaří
-věřme-ten chorý svět uzdravit- a s ním - věřme-i naší vlast.
+
+
+
+
+
+
Československé krajanské organizace ve Winterthuru
Čsl.svaz křestaňských pracujících ve Švýcarsku a Sokol
připravují přednáškový cyklus na téma
"EINBÜRGERUNG"

Bude to celkem asi 12 večerů /do konce roku 1980/,na nichž bu
dou přednášet význačné osobnosti švýcarské z oblasti Winterthu
ru o věcech, které je třeba znát budoucím švýcarským občanům.
Poplatek za celý kurs pro členy pořádajících organizací 25 SFr
za rodinu nebo 20 SFr za jednotlivce - pro nečleny dvojnásobek»
Informační letáčky s přihláškou na adrese: Ing.V.Šulc, Ober
feldstrasse 40, 8408 Winterthur. Počet míst je omezen. Proto
prosíme zájemce, aby se přihlásili co nejdříve.

- 2 ZPRÁVY

Z

Č

oo VII.KŔESŤANSKO-DEMOKRATICKÉ SYMPOSIUM

S

K

P

letos nebude. Bude uspořá
dáno AŽ NAPŘESROK.ted.v na jaře 1980.Důvodů pro toto odsunutí je
několk:Není letos volný vhodný termín v tradičním prostoru Zurzach
■Wislikofen; dva naši přední spolupracovníci se odstěhovali do USA/Dr.Pecháček,Dr.Bunža/ a bude chvíli trvat,než je přimějeme se
k nám zase podívat;máme naplánováno uspořádat po letech zase jed
nou MALE K-D SYMPOSIUM EKONOMICKÉ letos na podzim.Podrobnější .
informace budou v příštím čísle ZPRÁV.
00 ČSL.PRACOVNÍ SKUPINA KŘESŤANSKO-DEMOKRATICKÉ STRANY ŽVÝCARSKA CVP
odevzdala počátkem ledna své obsáhlé připomínky k návrhu pracovnich sne rnie táto strany pro léta osmdesátá/tzv.’’Leitbild/. K
připomínkám přiložila též, zvláště zpracovaný návrh na organisaci
občanských společenství-Burgergemeinschaften- která by měl$ tvo
řit mezičlánek mezi rodinou,jako nejmenším společenským útvarem,
a správou obce jako celku.Mezi oběma je dnes vzdálenost příliš
veliká a způsobuje nedobré odcizení.Mezičlánek”Burgergemeinschaftů*
by zaktivizoval současnou pasivitu občanů a zabránil by leckterým
nekalým vlivům zvenčí»
00 ZASTUPITELSTVO RADY SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA co sešlo ve Snech
24.a 25-února v New Yorku při příležitosti 30.vjrotí založení Rady.
Schůzi,jíž se zúčastnil hojný počet členů ze Spo j .státú^Kanady,
řídili předseda zastupitelstva Rudolf Fraštacký a místopředseda
výkonného výboru Vladimír Krajiná»Hlavní referáty přednesli před
seda výkon.výh. Povolný,Jiří Horák,J.Zich,V.Brzorád,B.Bunža,
Martin Kvetko.Mezi přijaté úkoly Rady pro nejbližší dobu patří
• příprava na konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,která
se bude konat napřesrok v Madridu.
oo?KOMISE PRO LIDSKÁ PRÁVA Světové unie křestansko-demokratických
stran zasedala v Paříži v budově francouzského senátu dne 18.
ledna.Na veřejné schůzi,která se konala tamtéž o den později za
předsednictví presidenta francouzského senátu Alaina Pohera,před
nesl obsáhlý refeiát o poměrech za železnou oponou náš ing.Husák.
Záběry ze schůze přinesla francouzská televize.
oo DESETILETÉHO VÝROČÍ OBĚTI JÁNA PALACHA bylo v lednu vzpomenuto
v celém svobodném světě.V Curychu se ujal organisace pietního ve
čera samozřejmě KLUB JAN PALACH.Velmi důstojně vzpoměli stačeného
chlapce v Mnichově,kde uspořádala smuteční slavnost Svobodná spo
lečnost pro podporu přátelství s národy Československa.Hlavním
řečníkem tu byl býv.bavorský minister.předsedaDr.Alfons Goppel.
oo EVROPSKÁ HELSINSKÁ SKUPINA jako zamyšlená střešní organisace
všech Helsinských skupin v zemích Západu i za železnou oponou,
uspořádala svou první mezinárodní konferenci v Aarau ve dnech
26. a 27·ledna za účasti osobností zejména východoevropských exilů
a několika osobností švýcarského politického světa.Programem sku
piny pro nejbližší dobu je především příprava materiálu pro kon
ferenci v Madridu a organisace fondů na podporu postižených v ne
svobodném světě.
oo CHARTA VÍ VŠE! Je obdivuhodné a nejvyšší úcty hodné jak znamenitá
je organisace,pracovní kapacita a zpravodajství českosl.chartistů.
To přes tvrdé pronásledování,sledování,šikanování,věčné výslechy-a velký nedostatek prostředků k holému živobytí.Pomozte kdo můžete.
Ze Švýcarska je možno do ČSR poslat jakoukoliv částku v tuzex.bonech
prostřednictvím organ."Palatinus".Adresy nejpotřebnějších Vám
zjistíme.
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oo V LONDÝNĚ ZEMŘEL 12.listopadu 1978 český novinář a přední exilový
pracovník ADOLF MOKRY. V Nevz Yorku zemřel ve věku 69 let dne 20.
září 1978 slovenský novinář pracovník RFE,spisovatel a spoluzakla
datel Stávej konferencie slovenských demokr.exulantov DR.MICHAL
MUDRY-ŠEBIK. At je oběma země lehká-i když to není ta,kterou tak
horoucně milovali.
oo VLADIMÍR ŠKUTINA,zapsavši se do srdce národa jako statečný komen
tátor ilegálního vysílání čsl.televize v prvních dnech okupace,
bojovník za svobodu své vlasti·jeden z nejpoctivějších a nejod^
danějších,což potvrdil i podpisem Charty 77,byl hostem winterthurské místní skupiny našeho ČSKP v sobotu 27.ledna.Přišlo ho pozdra
vit na 200 krajanů.Má švýcarský politický asyl a můžeme se tedy
těšit na trvalé přátelství s ním.
oo JOŽKA PEJSKAŘ,generální tajemník Poradního sboru pro Západní Evropu
a šéfredaktor Českého Slova,odletěl 31»ledna na trvalo do USA,kde
hodlá žít na svém zaslouženém odpočinku.Na jeho místo v PS na
stoupila Dr.A.Benešová.
oo MRAZOVÁ KALAMITA byla československý^ mocipánům záchranou takřka
v pošlední chvíli.Dík všeobecnému šlndriánu měly elektrárny zá
soby uhlí už jen na několik hodin a hrozila energetická katastro
fa.Takhle to bylo možno aspoň na něco svést!
oo NEZAMĚSTNANOST VE ŠVÝCARSKU· · Na konci roku 1978 bylo nezaměstnaných
celkem 12.997,tedy o 12,4% více nežli před rokem.Podíl nezaměst
naných v celkovém počtu Švýcar.pracujících činí i tak jen 0,4%,
což je nejméně v celém svobodném světě.Volných pracovních příle
žitostí bylo na konci r.1978 nahlášeno 7.840.
oo I MY JSME PRONÁSLEDOVALI„.pod tímto názvem přinesl prosincový
Švýcarský Zpravodaj překlad článku Ladislava Mnačka,který byl otištěn v rak.katol.týdeníku Die Furche/BrázdaZ^Mnačko.který byl až
do druhé poloviny let 60 prominentním a zcela oddaným komunistic
kým žurnalistou,žije od okupace ve Vídni a vidí dnes věci jinak.
Velmi upřimě nastavuje zrcadlo minulosti-své vlastní i ostatních
’’veličin”,včetně Dubčeka a Kriegla,a zesměšňuje současné volání
po lidských právech P.Kohouta,který dříve nevynechal jedinou pří
ležitost sám po nich šlapat.
00 KONFERENCE JIHOAMERICKÝCH BISKUPU V MEXICKÉM MĚSTĚ PUEBLA byla
významnou politickou událostí,které navíc dodala váhy přítomnost
sv.Otce Jana-Pavla II a jeho projev,vlastně první veřejný od jeho
zvolení.Evropskému pozorovateli je třeba si uvědomit velikou roz
dílnost situace v Jižní Americe proti situaci všude jinde na světě.
Nikde snad nejsou protiklady tak ostře vyhroceny jako právě zde*a snad nikde není úloha katolické církve tak důležitá.Ostatně o
tom svědčí i 6 biskupů a 123 kněží mučených anebo umučených za
posledních 10 let v Brazílii.Za těchto okolností je snahou oficielní
církve vyhnout se extremním postojům soupeřících politických formací
ale o to více být všude v co nejaktivnějším zasazení ve věcech lid
ských práv,proti totalismu zprava i zleva a proti eskalaci všech
nenávistí doutnajících i propukajících.
oo VÝVOJ V IRÁNU představuje střetnutí téměř všech dnes možných spolecensko-politických tendencí/s jedinou poctivou výjimkou moder
ních koncepcí křestanských/.Irán současných dní je velká laboratoř,
kde probíhá řada pokusů a kde si leží ve vlasech řada pokusníků.
Žel Bohu to všechno stojí příliš mnoho lidských životů.
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STAV NÁRODA. /Popis z Československa/
V álka příná ä í“ skoro ""vž^ř“úpád ek .'Snad jedine národ, který mnoho
trpěl a zvedá se z trosek,má předpoklady pro vzestup.Ale tak tomu
u nás nebylo.A navíc přišel rok 43 a rudý převrat se záplavou bezduchosti a násilností.Samostatné myšlení bylo označeno za zradu a
nebezpečí, Vždyt všechny základní myšlénky se už zrodily-v hlavách
s rudou svatozáří.Nemohoueu? být žádné zdravé myšlenky.Většina lidí
postupně poznala,že jsou klamáni,ale zmatek,který byl způsoben v
hierarchii hodnot,nedovedou uspořádat,jako nedovede správně posou
dit poměr délek ten,komu podstrčili křivé zrcadlo.Všechny oblasti
myšlení a činnosti jsou tím zasaženy.To je základní rys dnešního
stavu národa.
Náboženské uvědomění" v celkovém průměru hluboko pokleslo.Co zbývá,
je,s výjimkou uvědomělých skupin mezi mládeži,většinou jen tradiční
a setrvačné náboženství starších lidí,které postrádá základ i hloub
ku víry z pramene osobních zážitků.Je rozšířen ateismus ..vyzbrojený
naivními argumenty povrchních znalostí speciálních Věd.
V pracovním procesu,do kterého je zapojeny i velká část žen,stráví
každý téměř polovinu bdělého života.Ovlivňuje tedy člověka velkou
měrou.U nás silně negativně.Demoralizující vliv vyplývá z nepořádku
a omezenosti v národním hospodářství.Smysl pro povinnost je rozleptá
ván stálým pocitem chaosu ve výrobě a organisaci.Energie,vynaložená
na úkoly v zaměstnání,jeví se jako zmařená a nadarmo vyplýtvaná.A tak
pracovní morálka klesá,heslem je co nejméně pracovat za co nejvíce
peněz.Lidé se učí předstírat práci,klamat,přetvařovat se,vyhýbat se
zodpovědnosti.Rozkrádání je běžné.Smysl práce se zúžil na opatřová
ní peněz.Podle toho vypadá její kvalita.Tvůrčí radost je skoro za
pomenutý pojem.
Dalším negativním prvkem je neexistence společenského a spolkového
života. Není veřejného nic,co by nebylo pod kontrolou a co by neby
lo vystaveno politickému tlaku.Lidé hovoří otevřeně jen v soukromí
a nové známosti raději nenavazují.A tak každý žije v jakési isolaci.
Veškerá mimopracovní činnost se soustřeďuje na vlastní majetek,kul
tem se stává auto,chata,zahrada,bytové zařízení,dítěento život
člověka a jeho věcí v isolaci působí neblaze na rodinný život.Místo
svobodného rozvoje členů rodiny každého podle jeho individuality,
místo citového pouta,míří vývoj rodiny ke stavu,kdy jsou lidé sva
zováni k sobě příslušností k věcem.Množí se případy rozvodů s vál
kami o každý polštář a koberec.
V posledních pěti letech byla vystupňována politická a prosovětská
propaganda do hysterické záplavy.Školství a umění,to jsou~dva obory,
kde byly dveře tého záplavě otevřeny dokořán.Skutečná vzdělanost a
umění se v nívutopilo.Tato záplava má za úkol vyleptat vzpomínky na
rok 68,alespoň u mladé generace»a přivést mysli lidí do stavu,kdy by
viděli v křivém zrcadle tvář mírotvorců a osvoboditelů· místo tváře
s rýsy asijské krutosti.Tento masový podvod se už jednou povedl,jak
to sami známe a jak to podává i autor Souostroví Gulag.
Když se v roce 69 ukázalo,že vše půjde starou cestou,přišla vlna na
prostého znechucení ještě se do něčeho kdy angažovat,nepřijemný po
cit vlastní bláhovosti.Vždyt se dalo čekat,že to talk dopadne.Tento
stav trvá.Všechny staré politické skupiny jsou mrtvé,žádné nové se
netvoří.Síla k odporu zmizela.Velká většina tajně tleská,když chartisté dělají straně a vládě ostudu a potíže,když jsou lidská práva
na pořadu mezinárodních jednání .Ale to je vše.Materiální hodnoty,
jsou v myslích lidí tím,na čem jedině.záleží,a tak.sebemenší risiko
ohrožení materiálních hodnot nechce nikdo podstoupit.

- 5 Tato mentalita ovšem vylučuje jakoukoli myšlenku na odpor,dokonce i
na pasivní resistenci.Je trapné slyšet říkat,že on musel jít do prů
vodu, on musel hlasovat,on musel mít ten projev- a vidět s jakou sa
mozřejmostí vvšichni kývají,že on musel®A na otázku proč musel dosta
neme odpověď:vždyt by mu třeba nevzali dítě db jeslí,nedostal by
povolení stavět garáž,nedostal by devisový příslib a podobně.Samé
skutečně pádné důvody k poddanosti® Jen stín možnosti nějaké mate
riální nevýhody stačí omluvit vše«To vše proto,že člověk,který ztra
til kompas a považuje svůj ubohý blahobyt za naplnění života,je
snadnou kořistí otrokáře,
Názory,
Slovy svobodný svět se u nás míní státy,kde není komunistická vláda
u moci,Ve svobodném světě je sice svoboda všude více či méně omezena,
ale celkově je tam rozsah svobody na‘ postupu.Lidé se cítí svobodni
už zásadně tím,že mají možnost proti omezením bojovat.Určitý kaz vi
dím ve zločinnosti gangsterského typu,kde je občan ponechán na po
spas hrubému násilí a nemá prostředky k obraně.Státní moc zatím ne
našla účinnou zbraň proti silným gangům. /Poměry v komunistických
státech se podobají situaci,kdy všichni občané jsou vydáni na po
spas hrubému násilí gangu,bez prostředků k obraně
V diskusi o lidských právech užívají komunisté argumenty o hospo
dářském útlaku a nezaměstnanosti.To vše je demagogie.Svobodný je
ten člověk,který si ve svobodných volbách mohl vybrat a svobodně
zvolil raději systém s hospodářskými potížemi kapitalistického typu
než nabízený komunismus se slíbenou plnou zaměstnaností .V poslédní
době se na Západě hovoří o tom,zda přibrat komunisty do vlády,zda
věřit jejich výrokům o demokratickém smyšlení a odklonu od Moskvy,
Chtěl bych jim všem řícicN.evěřte jim.Ten,kdo se hlásí ke komunismu
ještě dnes podává svědectví,že nepochopil,co representuje Moskva,
že se nezajímal o svědectví Solženicinovo a jiných.Nepochopil,že
i ta komunistická strana,která se staví k Moskvě kriticky,je stále
ohrožena příklonem k sovětismurnebot je prolezlá jeho agenty.dodává
svědectví,že neprohlédl demagogii o míru a sociálním pokroku a
bratrství mezi národy.Komunismus je^světová válka, vyhlášená všem,
kdo dosud nejsou poslušnými otroky Ústředního výboru.Za uplynulých
60 let se ukázalo1jaké ovoce nese tento strom.Dějiny Sovětského
svazu jsou jako nejzdařilejší horor.Žije v něm mnoho milionů lidí
na úrovni stáda,kteří nejsou svobodni a dokonce ani pojem svobody
neznají.Podrobené národy Východní Evropy se snažily z područí do
stat ale poznaly,že jsou připoutány siljpu zbraní.Klesají morálně.
Hodnotám ducha přestávají rozumět .Každý'"jednotlivec na vlastní pěst
se snaží urvat co nejvíce s chudého stolu.'l’ak vypadá slíbený, svo
bodný rozvoj člověka.Nemůže tomu být jinak.Kde se uplatňuje zásada,
že hmota je prvotní a duchovní hodnoty jsou odvozené,tam musí být
všechny oblasti života zasaženy chorobou.Kdo nerozumí podstatě lidské
existence,ten nemůže člověka vést k vrcholu.Ovocný sad ve správě do
mýšlivého nevzdělance musí dávat červivé a kyselé ovoce.
0 Bohu lze mluvit ve dvou rovinách.Ve filosofické a náboženské.Podíváme-li se na dnešní svět,vidíme skoro všude odklon od náboženství.
Vidím v tom tyto příčiny: Mladá generace nepřebírá automaticky víru
rodičů,rozhoduje se samostatně. Církve vyučují náboženství téměř
výhradně děti,pochopitelně způsobem dětem přístupným.Když se z dětí
stanou dospělí lidé,zdá se jim nauka pohádkami a nový výklad pro
dospělé většinou nedostanou. Církve se dost jasně nedištancuj! od
chyb,kterých se dopustily v minulosti/šíření víry mečem,krutost,
preference bohatých a mocných,náboženské války/. Leckomu vadí i
složitý ceremoniál a pompa místo prostoty,nesnášenlivost církví it^že
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ti,kdo obhajují víru podle svého rozumu,dostávají se do konfliktu
s autoritou církví ./Chardin, Robinson/*
Jsem přesvědčen,že "pravdě jsou blíže Ti,kteří prezentují duchovní
život člověka v rovině filosofické,Pravdu o duchovním světě je tře
ba stále hledat,jako
fysik hledá stále pravdivější výklad o
tom,co se nám jeví ja1· o hmota,Je třeba stále hledat i cesty, jak mů
že člověk dosáhnout nejsilnějšího kontaktu se Slovem,které bylo ná
počátku.Ve filosofické rovině lze najít dostatečné argumenty pro to,
aby se člověk rozhodl pracovat na sobě a tím i nu obnově světa»Sta
rý způsob,kterým se náboženství podává,není novým generacím srozu
mitelný.Je třeba mluvit o .Bohu a o smyslu života a o dobru a zlu
novým způsobem»Nemyslím tím vymýšlet něco,co by bylo přijatelné pro
čav.Myslín tím nebránit těm,kteří vykládají pojmy novým způsobem a
neoznačovat je za domýšlivé a škodlivé elementy.
Lidi,kteří oJešli do exilu,možno dělit na dvě skupiny.První odešli
aby se jim lépe vedlo,aby byli bohatší.Druzí proto,že nesmírně tou
žili po svobodě nebo se cítili ohroženi.Ta druhá skupina má moje
sympatie.Je cenné pomoci svobodným lidem na Západe poznat,že jim
hrozí nebezpečí,že je třeba mít se na pozoru,nepodceňovat ohrožení,
nestarat se jen o své obchodní záležitosti.Přesvědčit je,že musí
něco obětovat,něčeho se vzdát,aby se zastavilo šíření té agresivní
choroby z Východu.Starat se o osud zemí už pohlcených je dobré,ale
daleko cenčjší je přispět k tomu,aby svobodné země zůstaly svobodné.
Žralok,který nedostane novou potravu,zajde.
Dělíme-li svět na kapitalistický a socialistickýje tím vyjádřen
typ hodpodářské soustavy.To je vhodné pro národohospodářské úvahy.
Pro označení politické struktury a postavení jednotlivce v ní, je
správné užívat názvu demokracie a diktatura. Křestanská demokracie
jako třetí cesta je pro lidi v Československu zatím dost neznámá.
Za železnou oponou se nelze mnoho dovědět o tom,jak v praxi tato
nová rostlina prospívá.Ani nevíme jakými ideály se vyzbrojila, i
když z názvu lze lecos vytušit.Jisté je,že nový druh morálky zavést
do politického života a mezinárodních vztahů je nutné,vlastně- ži
votně důležité.Měla by to být morálka,která staví dubrý skutek nad
dobrý výdělek,svobodu myšlení nad poslušnost,statečnost nad Švejkovu chytrost a oduševnělost nad hrubou sílu.
Mluví-li se o možnosti války mezi vclmocemi argumentuje se většinou,
že si obě strany logicky uvědomují,že by nebylo vítěže.To platí v
případě,že o válce a míru rozhodují lidé,kteří se logikou a zdra
vým rozumem řídí.Ale co bylo logického na rozhodování Hitlera nebo
Stalina?A možnost,že se člověk s mozkem Hitlera či Stalina opět
objeví na místě nejvyšším je v totalitním státě dost veliká.Když
k tomu připočítáme,že v hlavě diktátorů vzniká panika,když vidí,
že protivník začíná získávat převahu a sen o světovládě se rozplývá,
nebo když vidí,že sám získal převahu a žene ho nedočkavost usednout
na nejvyšší trůn světa,dostáváme se v počtu pravděpodobnosti války
do blízkosti čísla 50%.Morální reservy bohužel ve světě nejsou
dost velké,aby měly rozhodující vliv v duchovní sféře v kritických
okamžicích. Nezbývá než vynasnažit se tyto morální síly rozmnožit.
ooooooo oooo
00 VOLBY. V jSÍNŽ. prohlásila moskevská Literaturna ja Gazeta za nedemo
kratické poněvadž výběr kandidátů je prý řízen "shora”. Naproti
tomu se jí zdá být zcela samozřejmé když se totéž děje v SSSR.
Denním tiskem na Západě proběhla zpráva o smutném osudu pokusů o
nekonformní kandidátku před volbami do nejvyššíhč\scvětu SSSR.
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LIDSKÁ PRÁVA A "DETENTE" 3EZ NICH
Třicáté výročí Universální deklarace lidských práv,vyhlášené
10.prosince 1948 Organisací Spojených národů,bylo vzpomenuto na
Západě i na Východě.Na Záhadě nutně s trpným zjištěním,že její
nostnost s hlediska universálního je jen papírová.Vyhlásení je vý
ročím, ale nikoli jubileem!Se srovnáním už obrovského počtu členskýchvstátů OSNzvlastně jen malá část z nich umožňuje skutečné
uplatňování jejích zásad.Ostatní, čili obrovská většina nikoli.
Nás pochopitelně zajímají především evropské státy pod vládou ko
munistické strany,které v Helsinkách r^l975 znovu slavnostně podepsaly všeobecnou platnost zásad o lidských právech.Ve skutečnosti
však tyto vlády uplatňují newyorskou"Deklaraci" a helsinský’’Třetí
košík” jen ve své marxisticko-leninské koncepci,to jest podle své
vůle a zvůle což znamená,že v praxi pro ně nemají větší cenu než
"cár papíru".A tudíž právě proto výročí "Deklarace" rovněž"oslavo
valy" s propagandistickým vykřikováním v pokrytecké sovětské sebe
chvále .Sovětský, rozhlas a tisk s tím vyrazil první a rozhlas a tisk
v tzv.socialistickém Československu,který ve skutečností je rovněž
jen sovětským,jako první následoval.Vedle politických jsou i mravní
zločiny. 2ák lze vychvalovat i režim,který svým občanům upírá všech
na základní lidská práva a nakládá s nimi jako s otroky.Tak lze
vychvalovat i režim,který je v područí cizí nadvlády.Krátce před
výročím"Deklarace" zasedala dvě mezinárodně.-parlamentní shromáždění,
jedno v paříži-druhé v Lisabonu.A obě nemohla než konstatovat,že
v sovětském bloku práva lidská stále nemají právo domovské.Jinak
se obě hlavně zabývala
ostatními problémy vyvstalými odporem
Kremlu ke skutečnému provádění tak zv."détente".
Ze zasedání v Paříži: V hlavním městě Francie se ve dnech 20 ♦-23.-'·
listopadu m.r.konala 2.část XXIV.zasedání Západoevropské unie.
ZEU je jediná evropská mezivládní @ meziparlamentáfcní organisace
fungující od r.1955,která je zvlášt pověřena evropský i otázkami
bezpečnosti a vojenství.Členskými státy jsou Belgie,Francie,Holand
sko, Itálie, Lucembursko, Německá spolk.republika a Velká Britanie.;
/tzv."Sedmička"/.Její parlamentní sbpr čítá 89 delegátů a tolikéž
zástupců.Politické složení delegací je totožné jako delegací v
Radě Evropy.Ve francouzské a italské jsou rovněž zástupci komu
nistické strany.Parlamentní sbor zasedá dvakráte do roka.Vlády
členských států jsou zastoupeny"radou ministrů".Z doporučení urče
ných členským vládám,která Shromáždění odhlasovala,nikoli vždy
zcela jednomyslně,týkajících se zpevnění evropské a nápadní obrany
vůbecfbudiž
uvedeno:Posláním států západní Evropy je napomá
hat všeobecnému rozšíření demokracie a lidských práv.Při tom je
znovu zdůrazněno,že takové poslání není vměšováním se do vnitřních
záležitostí jiných států.Vlády jsou žádány,aby opatření závěrečné
ho spisu z Helsink byla svědomitě a systematicky plněna.Dále je
poukazováno na to,že nejlepší záruka pro bezpečnost Evropy spočívá
na rovnováze vojenských sil a na trvání Severoatlantické aliance.
Ve spolupráci Západu s Východem má být pokračováno-ale na pevné
základně.Vzdor námitkám gaulistů a francouzských komunistů Shro
máždění doporučuje vládám,aby podpořily urychlený vstup Řecka,Por
tugalska a Španělska do Evropského společenství/tzv."Děvítky"/.
Plenárního zasedání se na oficielní pozvání účastnil jako pozoro
vatel . zástupce Shromáždění evropských podmaněných nár odů/ACEN/.
Poprvé v Lisabonu: Ve dnech 25.-30.listopadu m.r. zasedalo v hlav
ním městě Portugalska parlamentní Shromáždění Severoatlantické ali
ance. Je složené z patnácti členských států.Vedlevuž jmenovaných v ZEU
jsou to Dánsko,Island,Kanada,Norsko,Portugalsko,Řecko,Spojené státy
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celkem osm,a potom plénum.Jednání v komisích jsou -důvěrná a kontro
lovaná.Pozorovatelé se mohou účastnit jen na zvláštní pozvání před
sedy Shromáždění,které doporučuje generální sekretář se sídlem v
Bruselu .Schůzí tří komisí,politické,vojenské a pro výchovu,kulturu a informace,se účastnili jako pozorovatelé také dva zástupci
ACENu.Při celém zasedání tak měli možnost navázat nové kontakty,
jak s delegáty,tak novináři a jinými pozorovateli z řad velkých
mezinárodních organisací,a informovat je o situaci a problémech
v zemích za železnou oponou.Při jedné z Četných a portugalskými
hostiteli zcela velkoryse organisováných recepcí měl zástupce ACEN
a zastupitelstva Rady svobodného Československa rovněž příležitost
rozmlouvat s býv.holandským ministrem zahraničí Max van der Stoelem,který na počátku r.1977 byl
■/.. ve své funkci na oficiální
návštěvě v Praze a přijal vedoucího mluvčí Charty 77 prof.Jana
Patočku,který potom náhle zemřel po surovém nakládání při opako
vaném policejním vyšetřování.
Plenární zasedání se poprvé konalo v Lisabonu protože dříve,
třebaže Portugalsko bylo od počátku členem SAA a její vojenské
organisace NAŤ0,parlamentní delegáti z ostatních zemí odmítali
zasedat v zemi,kde vládla diktatura„Plenární zasedání v Lisabonu
mělo tudíž mimořádně slavnostní ráz„Konalo se v ^arlamentu repu
bliky „Uv:ítací projev přednesl jeho předseda Teofilo Carvalho dos
°antos,který potom ještě přečetl poselství presidenta republiky
Antonio Ramalho Eanes-e.V obou projevech byl zdůrazněn rychlý vý
voj Portugalska ve smyslu západní liberální demokracie,pevná soli
darita lidu a vlády se SAA a rozhodná vůle ke vstupu do Evropského
společenství„Z poselství presidenta republiky zaujala také věta o
politické ideologii vnucující diktaturu a usilující o svetovládu.
V plénu také promluvilJ„A.Luns^tajemník NATO,býv.holand.ministr
zahraničí,který je nyní zároveň předsedou Rady ministrů v alianci.
Jeho názor na”détente” a sovětskou politiku je velmi střízlivý,
bez ilusí.
Po Helsinkách,Bělehradu a před Madridem; Dvanáct předložených re
ferátů by vydalo dost obsažnou knihu. A několikadenní velmi zají
mavé a poučné debaty v komisích a v plénu by vyplnily tři,ne-li
čtyři tlusté knihy.Subkomise”pro détente" pověřehá sledováním vý
sledků dohody v belsinkách o evropské bezpečnosti a spolupráci,
předložila vlastní referát.Nemohla než konstatovat,co všichni víme.
Mimo tuto subkomisi i všechny ostatní komise,hlavně pak politická
a vojenská,ale i hospodářská a komise pro kulturu a informace/pro
svobodnou kulturu a svobodné informace/ se dost obšírně zabývaly
a komentovaly výsledky po rielsinkách a po Bělehradu,kde vlastně
konference zkončila na úbytě,Vše se víceméně točilo kolem”détente”
i když se mluvilo o rozhodném vstupu Číny do politiky na meziná
rodním fóru,o její vůli k užší spolupráci se Západem,o jejím vy
zbrojení ,nebo když bylo debatováno o situaci na Blízkém Výc;. ode,
o účelnosti dalších obchodních a zcela pasivních styků se sovětským
blokem,o SALT 2/a ev, SALT 3/,o intensifikaci sovětského zbrojení,
o sovětském pronikání do Aľriky,o sovětských vojenských opatřeních
v Severním ledovém moři atp..Ze spousty průkazného materiálu a vel
kého počtu projevů delegátů 15 států a různých politických tendencí
/komunistické strany v SAA zastoupeny nejsou/,nelze v novinářském
článku jinak než velmi stručně shrnout osobní celkový dojem ze Na
sedání .^dá se,že už je malý počet těch,kteří ještě opravdu ’’věří
na détente".Jen sem tam některý velmi levicově zaměřený socialista
nebo velmi levicově orientovaný liberál.Většina ostatních je dost
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Je všaki dost těch,kteří jsou přímo pesimisty,ale všichni to veřej
ně neprojevují.V politike a vojenské komisi,a hlavně pak v kuloá
rech, byly slyšet i takové hlasy,že”détente", jak je nyní praktiko
vána', slouží jen Kremlu a sovětskému bloku,aby od Západuvvytěžil
co nejvíce finanční,hospodářské a technologické pomoci«Že taková
mnohostranná pomoc jen umožňuje Kremlu jednak zbrojení,jednak zdo
lávání celé řady vnitřních potíží jak v SSSR tak v celém sovětském
bloku.Nakonec však v resolucích a doporučeních vládám převládla
’’nutná dobrá vůle Západu,aby détente pokračovala” «Není prý pro ní
jiné a mírové býchodisko«Takové stanovisko je velkým úspěchem vyděračské sovětské propagandy a jejich pomahačům na Západě«’’Detente”
bez lidských práv v sovětském bloku bude tudíž,prozatím,pokračovat«
+

+

+

+

+

90 LET PENICILINU.
Stalo se v jedné londýnské laboratoře na konci r.l92S.Bakteriolog
John FLEMING si víceméně náhodně všiml jedné,takříkajíc .zapomenuté
Petriho misky s bakteriální kulturou,kterou napadla nějaká plíseň.
Ke svému údivu zjistil,že v okruhu plísnového ložiska byly kolonie
bakterií zničené«Fleming se pak začal podrobněji zabývat baktericidním působením této plísně,kterou nazval penicilin-latinsky
PeniS-illium notatum.
Metoda kultivace- a rozmnožování penicilinu byla později podrobně
propracována v USA.Dnes se penicilín a jiná,novější antibiotika
vyrábějí průmyslovým způsobem.Tak např.v :·.Německu je vyrábí
firma Hoechst ve Frankfurtu n.M.
Po druhé světové válce se penicilín natolik prosadil v Široké
lékařské praxi,že mnoho pacientů-zejména v USA-je vůči jeho léči
vému působení již resistentních.Vědci jsou nuceni isolovat stále
nové a nové druhy antibiotik,jichž je dnes známo na 200- i
Avšak jen malé spektrum antibiotik vykazuje léčivé působení.
Dnes platí antibiotika v humánní i veterinární medicine za běžně
používaná léčiva.^ařp.v humánní medicíně se dnes používají aureomycin,streptomycin,tetracyklín,chloramphenicol,linkomycin,cephalo
sporin a řada dalších.Právě uvedená antibiotika jsou takříkajíc!
účinnější než penicilín.Choroboplodné zárodky a lidský/resp..zví
řecí/organismus samotný si totiž na působení shora uvedených no
vějších antibiotik dosud” ne zvykli. ’’
Je méně známou skutečností,že antibiotika-např.bacatraciu-jsou
častou příměsí průmyslově připravovaných krmných směsí pro hospo
dářské zvířectvo,především pro nosnice a jatečnou drůbež.
Byl to právě penicilín,který definitivně potřel tuberkulosu,
masově rozšířenou zejména mezi městskou a venkovskou chudinou na
celém „světě.Za objev baktericidního působení penicilinu se Flemingovi právem dostalo nejvyššího uznání,jaké může vědecký pracovník
.'osáhnout ©yla mu udělena Nobelova cena.
Dr.Ing.M.Červíková/BRD/

PRO NÁS V RUSKU JE KOMUNISMUS MRTVOU ZÁLEŽITOSTÍ ZATÍMCO LIDÉ
NA ZÁPADĚ S NÍM POČÍTAJÍ JAKO S NĚČÍM ŽIVÍM A SILNÝM
A.Solženicyn
při příležitosti pátého vý
ročí svého vypovězení z SSSR
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DOPIS Z ČESKOSLOVENSKA- Našim přátelům ve Svobodném světě»
Již 40 let jsme odděleni od svobodných lidí ve světě» Posledních
10 let sovětská okupace znamená jen ještě vě^ší omezení.Ale tou
ha a víra člověka nezná a neuzná hráze,které někdo snaží kolen
nej postavit. Ani nejhlučnější propaganda nemůže změnit city,
které jsou dány staletým tytím,vývojem a prací v touto prostoru.
To nezmění ani současný útlak.
Jsme hrdi,že na nás nezapomínáte i přes starosti,kterých nemá
te jistě málo.^esty k Vám.jsou silně omezeny a tak stálým a hlavním
spojením s Vámi je zahraniční vysílání v české a slovenské řeči.
Děkujeme všem na Západě,zejména vaším vládám ,za umožnění, a všem
•pracovníkům při vysílání za práci,která nám jako malým okénkem
dává nahlédnout k Ván.Věříme s Váni,že síla pravdy,za niž jste
si ve velkých demokracicích vzali odpovědnost,je dosti veliká,
aby zničila nebo prozatím aspoň neutralizovala ten nesmyslný a
neodůvodněný teror,kterému jsme vystaveni každý den,každou hodinu.
Jsme s Vámi spřízněni duševní i morálně a lásku k Vám nenaruší
žádná hysterická propaganda.našich vládních papoušků.Těšíme se
na hodinu H až naši mocipáni budou muset odejít,my volně vydech
neme ,otevřeme hranice a staneme se opět součástí svobodného svě
ta »Toužíme k Vám,ale ne jako vystěhovalci,nýbrž jako příslušníci
svobodného a rovnoprávného státu.Je mezi Vámi mnoho našich přátel
a příbuzných z poúnorové a posrpnové krize,kteří odešli nucené
nebo dobrovolně,aby mohli pracovat a žít podle svých představ
a také zachovaj i spojení pro nás s Vámi.Ale nemohl se” zdvihnout
celý národ jako za praotce Čecha v době stěhování národů» Zato,
že^jsme dobrovolně nebo z jiných příčin zůstali,platíme krutou
dan utlačovaných,vykořisťovaných,bezprávných,bezejmenných.
Ne za sebe, jsem starý člověk,který o.: života už ^noho neoče
kává, ale za své i všechny naše děti, a už i jejich děti,se modlím,
aby so-naše skromná přání splnila bez válečného běsu,abychom Vám
nemuseli posílat vzakz jako Lakedaimonskýnfže my zde mrtvi leží
me, jak láska k vlasti kázala nám...” Bůh s námi-Bůh s Vámi!
o
o
o
o
o
MOHOU DĚTI v důsledku příliš dlouhého/resp.častého/sledování te
levizních pořadů onemocnět? Motorický nepokoj,ne s pavo s t,léno s t
myšlení,nervozita a agresivní chování-to jsou velmi časté chorob
né příznaky,se kterými se setkáváme u dětí^které příliš často,
nebo příliš dlouho vysedávají před televizní obrazovkou.K těmto
závěrům došla západončmecká Společnost pro zdravotnickou osvětu.
Ke shora uvedeným negativním jevům přistupují další,daleko zá- .
vážnější zjištění:"Televizí nakažené děti" nejsou schopny oddě
lit vymyšlené příběhy,které vidí v televizi,od reálné skutečnosti.
Stejně tak nejsou děti schopny psychicky zpracovat vzrušení,které
bylo navozeno napr,sledováním televizní kriminální hry nebo kov
bojky .Ochranný systém dětského organismu vůči dráždění jakéhokoliv
druhu/ přicházejí čího z venčí/ není totiž ještě zdaleka tak vyvinut,
jako je tomu u dospělých lidí.To může mít za následek rozštěpení
osobností,neurotické a brutální chování malých televizních di
váků. Je známo,že televizní obrazovka"dodá přímo do bytu" až 400
násilných činů/vloupání,vraždy a pod./v jednom jediném týdnu/!/.
Ze závažných skutečností,které zde byly právě uvedeny,vyplýva
jí pro rodiče a vychovatele následující pokyny;děti od sedmi do
devíti let by měly sledovat televizní pořady nanejvýš jednu ho
dinu denně,děti mladší než šest let pouze půlvhodiny denné.
Dr. Ing»M. č er ví ková.
o

- 11 HOLD AMERICKO-Č S. SPOLKOV WILSONOVI.
V dnešnom Československu sa americká pomoc k založeniu samo
statného čso štátu ro 1918 už nevzpomínáoDna 26„októbra 1978 však
washingtonské odbočky šiestich americko-čs.spolkov/Čs.národní
rada v Amerike,Rada slobodného Československa,Čs.spoločnosť pre
vedu a umenie,Sokol,Čs„Center vo Washingtone a Čs.spolok v Amerike/
dôstojne vzpomenuly veťký príspevok Spojených štátov a prezidenta
Woodrowa Wilsona k vzniku čs.samostatnosti r.1918.Príležitosťou
oslavy bolo šestdesiate výroči^ vydania prehlásenia čs.samostat
nosti T„G.Masarykem dňa 18.oktobra 1918 vo Washingtone a tiež
’'prehlásenie spoločných cieľov neodvislých stredoeuro'pských národov'lurobeno dňa 26„októbia 1918 vo Philadelphii „Prezident
Wilson,ktorému oba dokumenty predložil Masaryk,vtedy prejavil
hlboký záujem a sympatiu pre Československo a utláčané národy
strednej Európy vôbec„Vo slávnej note rakúsko-uhorskej vláde z
19ooktobra 1918 urobil uznanie čs. a juhoslovanskej samostatnosti
podmienkou spojeneckého súhlasu uzavřeť prímerie s Rakúsko-Uhorskom.Táto nota, ktorú viedenské noviny"Neue Freie Presse” charak
ter isovaly akoť’ránu dc· srdca”,dala v chodvproces rgzpadu habsburgskej ríše a vzniku nástupnických štátov.Dňa 28.oktobra 1918
Český národný výbor v Prahe vydal svoj prvý”zákon",ktorý konšta
toval, že" samostatný štát Československý vstúpil v život".V doprevodnom prehlásení sa členovia národného výboru poďakovali
"naším osloboditeľom Masarykovi a Wilsonovi”.0 tri dni pozdě jšie,
na zakladajúcej schôdzke Slovenskej národnej rady v Turčianskom
Sv.Martine novozvolený predseda rndy Matúš Dula tiež vzdal čest
"arbiterovi nundi Wilsonovi".
Jubilejná oslava týchto udalostí sa konala v dome prezidenta
Wilsona vo Washingtone a jej stredom bolo odovzdanie pamätnej
plakety kurátorovi ťohoto domu,ktorý je teraz americkým národným
múzeom.Oslavu,ktoréj predsedal člen washingtonskéj odbočky Čs.
národnej rady v Amerike Pavel Šturnan,zahájil modlidbou vnuk
prezidenta Wilsona Francis B.Sayre,ktorý je dekanom washingonskej katedrály a jedným z direktorov"Wilsonovho medzinárodného
ústredia pre vedcov" vo Washingtone;plaketu za čs.spolky odovzdal
inž.Otokar Horná;význam prezidenta Wilsona pre Čechov a Slovákov
historicky zhodnotil prof.Vietor Mamatey a shromážděných pozdra
vili za štátný departement p.Glenn a za "Wilsonov ií lub "americké j
Demokratickej strany Andrej Valúšek.Jubilejná slávnosť sa skon
čila spievaním čs.národných hymien za pianového doprovodu paní
Lidy Bwdenovej.
_______
/Naše Snahy 14/6/

oo ZÁSOBOVANIE:NAMIESTO POTRAVÍN ŠTATISTICKÉ ČÍSLA.
Nadpis tejto našej hospodárskej poznámky je nezvyčajný.Ale da
la nám ho do mysle bratislavská Pravda,ktorá polemizuje s’VáaČnýmHanonymným čitateľom z Kysúc.
Čitateľ z Kysúc reagoval na články v Pravde o velkých úspechoch
slovenského poľnohospodárstva.Píše,že"sú veci medzi nebom a ze
mou nám obyčajným smrteľníkom nepochopitelné"„Čitatel má na mysli
to,že zatial čo Pravda píše o velkých úspechoch polnohospodárskej
výroby,o zvyšujúcej sa produkcii potravín airh prísune na trh,že
"poľnohospodári SSR vysoko prevýšili vlaňajšiu produkciu aj v ja
točnom dobytku”,v okrese Čadca sme počas celého tretieho kvartálu
o hovädzine mohli iba chyrovať^ z ústneho podania masovokomunikač
ných prostriedkov.
z
Na Kysuciach teda za celé tri mesiace od júla do oktobra o ho
vädzine nechýrali.Ale je to hádam chyba režimu? Nie!
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Veď'statistika ukazuje,že poľnohospodári do konca tretieho štvrť
roka” oproti vlaňajšku dodali o 26.390 ton viac jatočných zvierat".
Že sa pri ton neušlo na Kysúce?Kto za to môže? Pravda síce priz
náva, že prirodzene,z času na čas sa stáva,že v niektorých pre
dá jríňch’’neponúkajú spotrebiteľom želateľný sortiment mäsa a
mäsových výrobkov1’,ale to je vraj len z času na čas a aj to
len pre disproporcie v obchode a nie z nedostatu.V socialis
tickom systéme je predsa všetkého vždy dosť.A ked z času na čas
niečo chýba.tak to neznamená,že je to celý štvrtrok,ako si ky
sucký pisťael sťažuje. Veď v komunistickom systéme to,čo nie
je v obchodoch,j© v komunistických štatistikách a átý-i sa tre
ba zásobiť;s tými sa treba nasýtiť .Veď československá životná
úroveň sa ^predsa vždy zvyšuje podľa toho,čo je v štatistikách
a nie podľa toho,čo ľudia nakúpia v obchodoch a čo skonzumujú.
Pritom je Československo aj v socialistickom tábore zvlášt
nosťou, či výnimkou.To preto,že podlá jeho štatistík životná
úroveň sa vždy zvyšuje a nikdy sa nijaké nedostatky ani v pro
dukcii ani v zásobovaní nevyskytujú.Iné socialistické štáty,
napríklad Poľsko .alebo Rumunsko priznajú,keď sa neurodí dosť51
a keď sa plán nesplní.V Československu sa vždy plán splní...
tam nikdy nie sú nedostatky..tam vždy štatistika upraví výsled
ky produkcie tak,aby prevaha socialistického poľnohospodárstva
nad kapitalistickým,od ktorého sa nakoniec potraviny kupují,bola
nad slnko jasnejšia.Odkazujeme Kysučanom,aby nepomlúvali soci
alistické zriadenie a jeho socialistickú poľnohospodársku vý
robu,ľ ež uspokojili sa s úradnými štatistikami aj vtedy,keby ·
nie štvrťroka,ale ja celý polrok nebudú o hovädzom mäse ani
nechýrať.Kto predsa k komunistických hospodárov za to môže,že’
všetkého je dosť v štatistikách,ale nie na trhu?
/Naše Snahy 14/6/
f

h
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oo NOVÉ VAROVÁNÍ. Kníže polského původu Michal Poniatowski,osobní
přítel a osobní "cestující vyslanec" francouzského presidenta
Giscarda,promluvil .
na konferenci organizované
"Sdružením anglo-amerického tisku v Paříži" .Mluve o poměru sil
ve světě řekl,že údobí relativní rovnováhy mezi USA a SSSR je
skončeno a USA přestaly být politickou supervelmocí.To umožni
lo Kremlu proniknout silně do Afganistanu,Vietnamu,IIabešc a
Angoly. Dálo upozornil,že nátlak,který je nyní prováděn z ur
čité strany na Persii,sleduje sevřít západní Evropu řetězem
kontroly zdrojů
energie a surovin,které nutně potřebuje.
Toto zjištění Poniatowskiho není ovšem ničím novým a také ne
ní ničím novým zjištění odkud tento záměr vychází.Konečně stej
ně není- ničím novým,že západní vedoucí státníci dělají jakoby
neviděli a nic neslyšeli o tom,že Kreml tento imperialistický
obchvat západní Evropy provádí postupně už dlouhá léta.
00 GALERIE ”RA!! PKIPRAVUJB DRUHÍ ROČNÍK "SALONU 68", kterého se má
zúčastnit- 68” umělců, jcďňoznačně stojících na křesťanských a de
mokratických pozicích. Salon vychází sice z podnětů českého a
slovenského exilu ale bude podnikem výrazně internacionálním.
Vzhledem k zaměření celé akce prosí galerie "Ra1 náš ČSKP a vše
chen křesťansky uvědomělý čsl.exil ve Švýcarsku o "Schirmherr
schaft” a o nábor u širší veřejnosti.
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PROFESOR JAN WEINERT
Afinou redakce trochu opožděná vzoomínka na jednoho ze studentů
zastřelených 17«listopadu 1939, tedy VLoni na podzim právě před
40 lety./
.
’
Byl žákem libeňského gymnasia, ne jlepšdím svého ročníku.Tělesně
slabý a nevyrovnatelný nešika„Snad proto se zúčastnil jen málo
při různých těch studentských klukovinách.Asi měl strach,že jiný,
silnější mu nabije,Z jeho nešikovnosti vyplývalo,že byl z posled
ních i při sportu,při hraní házené a wolley-ballu.Kopanou ani ne
hrál .Byl ovšem zcela solidární se všemi spolužáky;uměl statečně
každého hájit při různých vyšetřováních a své školní prvenství si
ni jak^nevyběh.ával přátelstvím s profesory.Jeho oblíbeným předmětem
byla čeština.Rád četl knihy dřívějšího věku až si z toho navykl
neužívaná rčení”berte svobodně",když někomu něco nabízel a osobě,
která tukala na dveře odpovídaľ’vstupte bez obav" atp.Byl přítelem
a kamarádem všech spolužáků.
Jeho politické přesvědčení bylo národní a v tom směru rozhodně
•vystupoval a ostatní poučoval.dyl jedním z demonstrantů vysvobo
zeném divadle" a dostal za to pokutu 20 Korun,kterou si mohl od
sedět vězením 24 hodiny.·· Vážně přemýšlel o tom pokutu si odsedět-říkal"z důvodů zásadních" a uváděl Karla Havlíčka Borovského,který
také byl ve vězení..
Byli jsme přátelé i jako vysokoškoláci a sedávali jsme v Semi
nářské ’zahradě , kde jsme se posilovali žlutým mokem,který je dle
chasníků v Prodané nevěstě"nebeským darem".Seděli jsme tam také
jednoho dne po mnichovské"dohodě"v r.l938<-Tehdy Jan Weinert velmi
’důrazně prohlásil,že v tom není nic dobrého,předvídal katastrofu
a vyzýval všechny přítomné,aby tím více se věnovali národnímu duchu.
'.Po okupaci v březnu 1939 znovu vyzýval k pěstění národního uvědo
mění a pronesl věštecká sj.ova"nesmíme ustoupit ani tehdy,když už
za námi nebude nic než zeď".Věřil,snažil se o propagaci od jedno■ ho ke druhému a dle toho myslel na studentskou organisaci,která by
udržovala všechny v odboji proti okupantům.Stal se pak v tomto
rámci předsedou Svazu českého studentstva.Ta funkce byla vyjádře
ním jeho ochoty ke každé oběti,která je nutná.
V den 17«listopadu 1939 jsem byl v Praze na Staroměstském náměstí
a slyšel jsem zpěv hymny/nebo to bylo Hej Slované-již se nepama
tuji/ a protinacistické výkřiky.Vzpoměl jsem slov Jana Weinerta,
že to není nic dobrého a předvídal jsem katastrofu.Pak přišla hroz
ná vyhláška v novinách,že 9 studentů bylo zastřeleno a jiní odve
zeni do koncentračního tábora,Jména zastřelených nebyla- oznámena
ale hned v následujících dnech jsem se od přátel dověděl,že Jan
Weinert jest jedním z oněch děvíti.Vzpoměl jsem na jeho’slova-"nic než zeď".
Po několika týdnech jsem dostal zprávu,že maminka mého přítele
Weinerta chce se mnou mluvit a navštívil jsem ji v jejím karlínském
bytě.Gestapo bylo tak surové,že ji předalo lulku a tabákový pytlík
jako věci,které u Jana našlo.Janova maminka stále doufala,že její
syn byl dopraven do koncentráku a že tedy žije.Byla to tragická
chvíle,když mi lulku a tabákový pytlík ukazovala.Byl jsem také ku
řákem lulky,což věděla a předpokládala,že Janovy věci poznám,že
jsem si přece také někdy svoji fajfku nacpal z jeho^pytlíku. S hrů
zou jsem ony věci poznal ale snažil jsem se tvrdit,že to není úplný
důkaz,že snad je ještě ona možnost koncentráku.Dělal jsem co jsem
mohl ale nevěřila mi,poznávala moji snahu lhát.Rozloučila se se mnoy
slovy:"Nezapomeňte ho" a já ho nezapoměl-stéle vzpomínám" nic než zeď*.
Dne 17.listopadu 1947 jsme spolužáci a přátelé Jana Weinerta,
dali zřídit pamětní desku/spolu jsme vzpoměli i dalšího libeňského
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akad.sochárkou Urbanovou.Měla jako hlavní motiv lípovou větvičku
s devíti ulomenými listy-abychom připomeli všech devět studentů.
Hlavním řečníkem při odhalení byl Dr.Luděk Forman,jeden z těch,
kten bylikdysi s námi v Seminářské zahradě. Vyzval tehdy opětov
ně k národnímu uvědomění a svoji řeč ukončil slovy profesora Jana
Wěinerta■"nesmíme ustoupit ani tehdy,když už za námi nebude nic
něž zaä". Slyšeli je tehdy mladí gymnasisté a věřím,že nezapomělineustoupíme.."
PS
ooooo
KVARTETO FYSIKU.
, Význačný německý fysik a nositel Nobelovy ceny Max Plaňek,původ-v
ce kvantové teorie,poznamenal žertovně, že rok 1879 musel být zvlášt
předurčen fysice.V onom roce se totiž narodili tito významní fysi
kové : A .Einstein, Ot to Hahn,Max von Laue a k nim se řadí i Lise
Meitner,která přišla na svět již v listopadu r.1878. U příležitosti
stého výročí narozenin tohoto kvarteta bude vzpomenuto jejich epo
chálních objevů a prací symposiemi,kongresy,semináři, a výstavami
v celém světě.Berlín vzpomene mezinárodní slavností l.a 2.března
t.r. celého slavného čtyřlístku nositelů Nobelových cen,zatímco
při ostatních oslavných akcích bude především vzpomenuto geniality
Einsteinovy-v Bernu,Jerusalemě,Praze,Princetovnu,Vých.Berlíně a
v Curychu.
ALBERT EINSTEIN,narozen 14<>3ol879 Ulm/NSRý-zemřel 18.4.1955 ■
Princeton/USA/. Od svých 16ti let žil ve Švýcarsku v Aarau,později
studoval ETH v Curychu.Po habilitaci působil na ETH i na univerzi
tě v Curychu jako profesor fysiky.V Curychu bude vzpomenuto Ein
steina na ETH sjezdem 24«února.Od 26.února je ve dvoraně ETH otev
řena pro veřejnost výstava jeho díla.^d r.1902 do 1919 působil
Einstein na Patentním úřadu v Bernu,což prý byla jeho nejštastnější
léta.Ned vno založená Einsteinova společnost v Bernu opravila"Ein
steinův dům"/Kramgasse 49/ a připravuje se pod záštitou spolkového
presidenta Hurlimanna a početných organizací uspořádat od 12.do
19»března mezinárodní vědecký kongres v nursaalu a v Casinujje při
hlášeno téměř 860 hostí. Poněvadž Einstein působil jako profesor
fysiky v r.1911 a 12 na německé univerzitě v Praze,bude i zde vzpo
menuto jeho památky.
Již před Einsteinem profesor E.Mach/z Chrlic u Brna/ rozebral
teorii Newtonovu o absolutnosti času a prostoru.Pohyb jako změna
vzájemné polohy těles je nutně jen relativní a nokud stojíme na
půdě faktů známe jen relativní pohyby-tvrdit více není poctivé.
Mach žádá formulovat zákony mechaniky a fysiky tak,aby vyjadřovaly
relativní pohyby.Je to zásada domyšlená s určitostí a důsledností
již v r. 1883-ale není pochopena.Teprve Einstein r.,1916 vyloučil z
rovnic požadavek Machův a tak vzniká jeho teorie relativity,za
kterou byl odměněn Nobelovou cenou r.1921. Wie žitím od r.1914 byl
již členem a ředitelem Kaiser-Wilhelm Inst.v Berlíně .Roku 1934
odjíždí z hitlerovského Německa do Ameriky.Působil až do r.1945
na Institute for Advanced.Studies university v Princetonu.Stal se
pacifistou,ke konci života se věnoval s velkým zanícením nábožen
skému hloubání.
VŠ.

15 PEKINGSKĚ PKEDJAKÍ
Protestnídemonstrace čínských rolníků v ulicích Pekingu bez
zásahu policie.Na"zdi demokracie” se množí otevřené/a podepsané/
kritické dopisy představitelům všemocné strany a vlády.Formulují
se požadavkýlepšího zásobování a rozšíření dosud úzkého sortimentu
spotřebního zboží."Jděte s vaším komunismem a socialismem k čertu"!
čteme dokonce na nástěnných novinách."Dejte nám pořádně najíst !
Postupující demaoisace Cíny se projevuje též intenzivnějším vymá
háním lidských práv a svobod;najdou Sť i takoví,kteří se dovolávají
presidenta Cartera.Množí se kritiky Mao-Ce-tunga,byt zatím víceméně
nepřímé nebo umírněné.Člověk z ulice má možnost vyjádřit se k poli
tice čínského vedení a na zdech hlavního města zuří nástěnková bitva
pro a proti,ale to je také výměna názorů,diskuse.Noviny přinesly
vylíčení okolností smrti Lin Piaa.Čínští studenti odjíždějí na ame
rické university a mohou studovat západní filosofické proudy.Dochá
zí ke kádrovým změnám v justičním aparátu,někdejší"reakcionáři "
jsou rehabilitováni.Vláda už podnikla pomalé a zatím ještě nejisté
krůčky ke sblížení s Tajwanem a připravuje národní sjednocení pev
ninské Číny s Čankajškovým ostrovem.V knihkupectvích se objevují
románová díla západních autorů donedávna hodnocená jako buržoásní,
na plátnech biografů spatřili Číňané už Quasimoda a Charlese Chaplina,na jevišti se opět smí hrát Shakespeareva v koncertních síních
měl nedávno obrovský úspěch Debussy«První Číňanka se mohla provdat
za cizince.Do kostelů zase chodí věřící a už se nebojí,že za svou
víru budou persekvováni,Poslední vánoce proběhly v ovzduší všeo
becné pohody a lidového veselí.Země se pomalu otvírá zahraničním
turistům a horečně se buduje infrastruktura pro cizinecký ruch-jen za loňský rok navštívilo Čínu na 100.000 hostí.Mladí lidé se
mohou veřejně líbat a hlásit se k neortodoxní,nenadiktováné lásce,
svoje místo dostává i sex.Peking objednal v zahraničí větší množ
ství whisky a koňaku,ginu,francouzských vín a šampaňského»Co nevi
dět se budou mladí zvát do baru na sklenku Coca-coly...
Stěží uvěříme,že jsme v Číně.Tato obrovská země přešla v právě
uplynulém desetiletí z jednoho extrému k druhému;od brutální"kulturní-revoluce" druhé poloviny šedesátých let k liberalizaci Hua·
Kuo-fengovy Číny.Před deseti lety zfanatizovaní rudogardisté mávali
Červenými knížečkami a davově recitovali myšlenky velkého Maa,jež
je inspirovaly k vandalským činům.Dnes veřejné mínění nutí"velkého
kormidelníka" sestoupit s piedestálu,kam ho na tak dlouhá léta umí
stil zbytnělý kult osobnosti.Mao se rovněž dopouštěl chyb a někdy
i vážných;jeho"velký skok vpřed byl vlastně velkým skokem vzad",
čteme -na pekingských zdích.Naproti tomu jak se zdá,je osobnost
Čou-En-laje dodatečně a post mortem dohodnocována,stejně jako"čín
ský Chruščov" pozdních šedesátých let Liu Šao-čchi. A jako vždy v
komunistickém režimu-dojde-li ke změnám,očerní se minulost,aby se
metodou kontrastu dodalo úbělu a lesku přítemnému.Vždy se najdou
černé ovce,na které se svalí odpovědnost za někdejší hříchy;v době
kulturní revoluce to byl Lin Piao,nyní zase"banda čtyř".
Změny v dnešní Číně nelze vysvětlovat jednpu příčinou,nýbrž ce
lým souhrnem důvodů a nutností.Především:! v Číně si zřejmě uvědo
mili, že se pomalu píši osmdesátá léta technicky vyspělého 2o.století.
Čína se otvírá světu,chce se modernisovat,pozvednout své hospodář
ství z dlouholetého marastu,industrialisovat. K tomu je zapotřebí
prostor.A ten žádá společenské,sociologické a vnitropolitické změny.
Hua Kuo-feng,Teng Hsiao-ping a další,kteří jsou dnes u kormidla ru
dé Číny,potřebují podporu mas.Zdá se,že pochopili,že ji lze spíše
získat liberalizační politikou než policejní diktaturou;pochopili
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také,že má-li mít jejich země pevnou půdu pod nohama a solidní
opory v zahraničí pro případný a podle jejich názoru snad i nevy
hnutelný konflikt se Sovětským svazem,musí být Čínou hodnou 20»
století.Nedávné sblížení s Amerikou je toho najlepším příkladem.
Koneckonců i kdyby čínští předáci sebevíce usilovali o to, aby
země zůstala hermeticky uzavřenou diktaturou,neuspěli by;čínská
zeč má pukliny a jimi by stejně proudil do státu čerstvý proud,
'infikoval by stále větší počet lidí a nakonec by”nemoc svobody”
iiabyla pandemických rozměrů.Proč tomu nepředejít,proč si nezajistit
kontrolu celého procesu a neuchovat postavení pilotů?
Dfset let po”Pražském jaru”.«, jsme snad v dnešní Číně svědky
"Pekingského jara"?Nazveme spíše vnitřní změny,jež tento komu
nistický gigant na Dálném východě prodělává,táním či předjařím.
Nezapomínejme,že plné občanské svobody nejsou možné v žádném státě,
v němž je u moci komunistická strana.Každé povolení šroubů narazí
na konec závitu,každá liberalizace má své meze. A jak známe z
četných zkušeností od řiavany po Peking,od Moskvy přes Prahu po
Bělehrad,hnací silou všeho je boj o moc.Jde tedy o to,kam až si
mocipáni v rudé Číně troufají zajít.aniž by ohrozili své vlastní
postavení.
.
Stanis]_av Kříž
+
+
+
+
oo DISIDENTSKÉ SKUPINY,intelektuálovia a katolická,církev v Poľsku
vyvíjajú velký tlak na vládu,aby zmiernila a prípadne úplne zru
šila cenzúruoNateraz v Poľsku vychádza 25 rožných ilegálnych časopisoVjktoré číta nejakých 20tisíc osób.V tomto hnutí za zrušenie
cenzúry beru účast aj členovia oficiálneho Združenia polských spi
sovateľov.Členovia Združenia píšu a prednášajú aj o takých událostfi.ach,o ktorých až doteraz se nesmelo hovořit,ako napr.o rusko-pol
ských vojenských zrážkach.Katolícka cirkev sa domáha zrušenia cen
zúry nad svojou tlačou a žiada,aby režim povolil pravidelné rozhla
sové vysilenie,nedělných cmší^aby ich mohli počúvať veriaci,ktorí
z rôznych,najmä zdravotných dôvodov nemôžu navštevovať kostol.
Hlavným organizátorom tohoto hnutia je 43ročný historik-disident
Jacek Kuron,ktorý vedie skupinu disidentov pod názvom Robotnický
a sociálny sebaobranný výbor.Publikácie tohoto výboru Čítá pravi
delne 5 až 6 ticís osob.V jednom čísle Časopisu tohoto výboru
historik Kuron napísal: Naš najvážnejší problém spočíva v tom,že
sme vo stave spoločenskéj<ekonomickej a politickej krízy a vláda
je neschopná nič na riešenie tejto krízy vykonať,
oo CZECHOSLOVAK ľ’>gUW, Vol.IV,No.2/29,únor 1979,vydávaný Radou
svobodného Č e skosiov enska^má tento obsah:Zpráva o pracovních po
měrech a zákonodárství v %s ..oslovensku, 1970-1978/závěr/; Vážné
hospodářské potíže v Československu;ILO o diskriminaci pracujících
v Československu^ Kanadské odbory na podporu Charty 77;
dopis
Rady svobodného Československa Norské luteránské církvi,
00 BAIjZANOVU CENU ”Za lidskost, mír a bratrství mezi národy” ve výIT 50CO0Ô SFr "obdržela letos téměř legendární .řeholnice -MATKA -- ·
TEREZA, která již několik desítek le-t organizuje z Kalkuty v Indii
s neuvěřitelnou obětavostí službu a pomoc nejchudším z chudých.
Letošní laureátka Balzanovy ceny pochází z jugoslávského Skoplje.
Slavnostní ccremoniel se konal v Římě ve Villa Farnesina kde'má
sídlo starodávná a staroslavná Accademia dei Lincei.

- 17 Ivan Cuhra
O KOMUNISTICKÉ MANIPULACI
Zdejší společnost,již samozřejmě nelze posuzovat jako jedno
litý celek, rozumí vývoji všude ve světě daleko lépe než součas
né situaci v sousední východní Evropě.
Je jasné,že tam,kde se střílí,vraždí,demonstruje proti hla
vě státu,kde se střídají vlády a kde jde o bytí či nebytí sta
tisíců, vzniká obrazová a zvuková kulisa,z níž pak několika črty
pera vznikne působivá dokumentace o utrpení národů třetího
světa» Naše argumenty o bezpráví komunistické společnosti jsou
daleko méně přesvědčivé»Pakliže se nechceme držet všeobecně
známých zločinných deformací Stalinizrnu,musíme se spokojit s
prameny,o jejichž autentičnosti a významu nelze diskutovat.
Nespokojení jedinci Či skupiny zastánců lidských práv předsta
vují nepatrný zlomek obyvatelstva a staří i noví exulanti často
vyslovují rozdílné názory a neshodují se ani v rozsahu své kri
tiky »Navíc je snadné je označit za zlatokopy,jež se především
přišli na Západ ohohacit.Jak má třeba průměrný Evropan posuzo
vat dlouholetého partajního funkcionáře,jenž se aktivně podílel
na nastolení komunismu ve své vlasti,dlouhá léta byl pilířem
komunistické diktatury a když se na stará kolena dostal do ne
bezpečného sporu s vedením,dal přednost kapitalismu,jenž celý
svůj aktivní život tvrdě potíral?
Západ je v podstatě proti východoevropskému zřízení»Většinou
je to ale ze všeobecně humanistických posic individualistické
ho idealismu, jenž ze zásady odmítá totalitami režim.Mnozí jsou
přesvědčeni,že poměry v evropském socialistickém světě se poma
lu ale jistě zlepšují,navazují se styky a lidé přicházejí k
rozumu»
Kdyby komunistická propaganda dokázala účinněji proniknout
na prohnilý Západ-co není dnes může snadno být zítra-měla by tu
snadnou práci»Stačilo bypáležitě vyzdvihnout největší bolesti
a neřesti zdejší společnosti,hlavně nezaměstnanost,inflaci,so
ciální nerovnost,bezradnost a nedůslednost vůči problému mla
distvých, vůči zločinnosti,terorismu,stranickému sektářství a
různým výstřelkům.Pomocí vhodně vybraných údajů,Čísel a výpově
dí lze pak velice rychle dokázat,že socialismus se se všemi tě
mito neřádstvy už dávno vypořádal»Takováto argumentace musí
určitým způsobem zapůsobit na důvěřivého,nezkušeného a naivní
ho posluchače,jakých je tu všude plno.
Této nežádoucí situaci lze předejít.z realistických posic?
jež nepřehlížejí vady demokraticko-kapitalistické společnosti
a právě na nich konkrétními údaji a srovnáními dokážují,že ko
munistická část Evropy se sice křečovitě brání všem těmto nedo
statkům,v podstatě však je již teá daleko více zasažena než sám
kapitalismus.
Jak odhalovat jednostrannou zranitelnost zdánlivě^přesvědči
vých komunistických statistik,ukázal jako první Ota Šik ve svých
slavných televizních přednáškách doby obrození,jež jsou přeloženy
do celé řady jazyků.Podobně i dnes by bylo zajímavé porovnat tolik
opěvovaný nárůst Československé průmyslové výroby s odpovídajícími
čísly vyspělých západních zemí. Zajímavé by byly údaje o neschop
nosti a nekompetentnosti nových’’kapitánů promyslu”»o plném sou
středění všech,i hospodářských,direktiv na Ústředním výboru stra
ny, o umělém vytváření cen,o plýtvání energií a hospodářské diskri
minaci nestraníků.
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kvalifikovaný rozbor pozadí,příčin a důsledků plné zaměstnanosti
socialistického světa. V zemědělském sektoru lze poukázat na
to,že.vedle jednoho traktoru,jež v NSR připadá na tři pracovní
síly,jich v ^eskoslovensku dře v potu tváře více než dvacet.
V průmyslových odděleních zpracovávání materiáluvse na Západě
dělají skoro všechny úkony mechanicky,zatímco v ČSSR právě v
tomto odvětví nachází práci skoro půldruhého milionu pracovních
sil. Slavné čsl.stavebnictví se vyznačuje chronickou rozesta
věností, jež poskytuje zaměstnání přečetném rozestavěčům,dodělávačům,údržbářům,kontrolorům,dozorcům a hlídačům.
Kde hledat rekordy co do rozsahu a důležitosti byrokratické
administrativy v nejrůznějších podobách,.když né právě v ČSSR ?
Západního odborníka,jehož kvalifikace se výrazně projevuje
ny výši platu,jistě překvapí,na jaké úrovni ve světě socialis
mu došlo k platové nivelizaci.Není zajímavé konstatovat,že prů
měrný měsíční příjem čsl.intelektuála či nekvalifikovaného děl
níka se přibližně rovná nejnižšímu tarifu dánské oodpory v ne
zaměstnanosti.
A co korupce?^ení třeba hovořit o rodičích,jež pro to,aby
dostali dítka na studiezapoměli" na příslušném odboru klíče
od nového vozu.Stačí se zmínit o podplácení · v? .’’bezplatném"
zdravotnictví,v Mototechnách a všude,kde ses příslušnou dávkou
"štěstí" dá sehnat třeba stavební materiál,náhradní součástky,
či jiné žádané úzkoprofilové zboží.
A melouškylTeč se jim prý říká palouchy.Jak jinak· by si lidé
pomohli k chatám,přestavbám či modernisaci domů,k instalatérským,
klempířským a jiným pracem.Jeden z nejvousatějších vtipů přece
říká,že komunismus lze dobudovat jedině 'jako melouch.
Prostě je třeba socialismus ukazovat přátelům a hlavně ideo
logickým odpůrcům nikoli ze vzdáleného hlediska ideologické
abstraktnosti ale docela jednoduše tak jak jsme jej v různých
dobách na vlastní kůži poznali.Lidé jsou sice nezkušení a naiv
ní,ne však nepřístupní argumentům,jež nepřehlížejí problematič
nost západního světa.
Nakonec anekdota ke všeobecnému spravení nálady: V první
čs.vesmírné lodi sedí opice a policista.Na oběžné dráze rozpečetí oba instrukce.Opice čte pokyny kdy má upravit kurs,foto
grafovat, provést měření atd. Příslušníkovy instrukce jsou pře
hledně jší:Třikrát denně nakrmit opici-jinak se za žádných okolností ničeho nedotýkat. /pokragovúní úvahy v pŕíätím čísl® ZPRÁV./
+
+
+
+
+
+
KDYBYCH MĚL iíiOŽNOST K ŠEDESÁTINÁM ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY MLU
VIT TAK, JAK JSEM i'.OHL MLUVIT K JEJÍM PADESÁTINÁM, POSTAVIL BYCH
SE ZASE PŘED ČESKOSLOVENSKOU VLAJKU A ŘEKL BYCH: TY MOJE KRÁSNÁ
PONÍŽENÁ ALE LÍBEZNÁ REPUBLIKO. PŘÁL BYCH TI, ABY TVÝCH UPLYNU
LÝCH ŠEDESÁT LET NEBYLO TVÝCH POSLEDNÍCH. JSEM PYŠNÝ NA
TO, ŽE
JSEM SE V TOBĚ NARODIL.
OJpověá Vladimíra Škutiny na
otázku, kterou dostal v do
pisu jedné dobré duše k 28.
říjnu 1978,kdy byl ještě do
ma.
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ŠVÝCARSKÁ NEUTRALITA A ŘEČ WINSTONA CHURCHILmA V CURYCHU
dne 19 o září 1946 »
Jak úzkostlivě Bundesrat chrání švýcarskou neutralitu,kdo byl
Sir Winston Churchill a jaký význam měla jeho výzva k sjednocení
Evropy,pronesená dne 19-září 1946 v Curychu-tďkuzdý čtenář ví.
Ocenění tu provedli a ještě provedou osoby povolanější ,než je
pisatel těchto řádků. Byl ve Švýcarsku v r.1971,kdy se vzpomína
lo čtvrtstoletí oné řeči.a tehdy i potom měl možnost mluviti s
několika členy rodin těch osob,které při oné události v r.1946
hráli významnou roli.Dnes jsou asi již všichni na onom světě
ale příslušníci jejich rodin vykládali o skutečnostech,které se
tehdy udály a které nejsou v žádném záznamu.’'Zprávy*vycházejí ve
Winterthuru a bez jednoho winterthurského rodáka by se asi řeč
neuskutecnila-a proto jsem vypsal jejich vyprávění jak dále ná
sleduje.
Úvodem budiž řečeno,že bez dvou velkých porážek Sira Winstona
Churchilla a bez jeho"hobby" malířství by řeč pronesena nebyla.
Musíme zajít až do doby prvé světové války,ve které došlo k
dardanelské vojenské výpravě.Výprava se konala na návrh W.Chur
chilla a zkončila katastrofálně.W.Churchill musil pod tlakem ve
řejného mínění resignovat ze své funkce ve vládě a námořnictvu.
Za svůj neúspěch se tak styděl,že odejel z Anglie do Francie a
chtěl se věnovati svému,tehdy velmi diletantskému hobby,malíř
ství . Nikdy jsem se nedozvěděl,kdo ho seznámil se Švýcarem,žijí
cím ve Francii-winterthurským rodákem Charlesem Montagem. Byl to
malíř,který to nedotáhl k světovému významu a věnoval se proto
obchodu se starožitnostmi a obrazy/někde blízko Paříže/ a tam
se stal malířským učitelem V/.Churchilla.Ten se pod jeho vedením
stal nikoliv velkým ale docela dobrým malířem,a pak pc celý život
zůstali přáteli.
Pak došlo k druhé porážce.To bylo koncem r»1945,kdy britští
voliči dali přednost .straně labouristů a strana konzervativní,
kterou vedl W.Churchill,zůstala v menšině .W.Churchill,do té doby
ministerský předseda,byl najednou"nezaměstnaný", a protože byl
poctivým politikem a nikdy se nesklonil k braní mimořádných hono
rářů,dokonce i finančně v úzkých.Jeho rodina také nebyla natolik
zámožná,aby mohl žiti"z kapitálu".Rodinný zámek/Či zámky,to pi*
satel neví sám/ byl v Anglii pod daňovým tlakem,potřeboval opra
vy atd. Prostě velký W.Churchill nevěděl finančně kudy kam.Tehdy
to byl jeho přítel a malířský učitel Montag,který se ujal organisace jeho prázdninového pobytu ve Švýcarsku.Po parlamentní porážce
W.Churchill tedy přijel do Švýcar,aby se věnoval trochu svému
"hobby’.’Bydlel v soukromé vile u ženevského jezera,kteruu mu dali
k disposici švýcarští podnikatalé,a maloval po celou dobu
prázdnin v létě r.1946
Přítomnost W.Churchilla dělala ale Bundesratu starosti.Starosti
o to,aby nebyla dotčena neutralita.Svět se otřásal po právě .skon
čené válce a diplomatické,správněji politické styky s SSSR Švý
carsko ještě ani nenavázalo, těiřbas jednání byla v běhu. Churchill
byl Bundesratu znám jako přítel švýcarské neutrality.Během tak
tických porad spojensů Stalin navrhoval,aby švýcarská neutralita
nebyla respektována a byl to právě W.Churchill,který se rozhodně
proti němu postavil a zabránil postupu spojeneckých vojsk přeš
Švýcarsko.
.
.
: z
0 oněch prázdninách přidělil Bundesrat Churchillovi dva své
úředníky/nemluvě pochopitelně o houfu policistů,kteří místo po
bytu jídali/
M -JúdnoJio. ·“ •U·· pro ochranu samotného
hosta.druhého s titulem"politické spojky"Bundesratu/vys.ký
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W„Churchilla hlídalo Bylo a jest známo, že Churchill téměř usku
tečnil vojenskou intervenci v Rusku během komunistické revoluce
v r.1917 a následujících.Proto také,když Churchill projevil vůli
pronést ve Švýcarsku řeč,Bundesrat přešlapoval,měl obavu z útoku
proti SSSR. Měl rád Churchills,uznával v něm strůjce vítězství
nad hitlerovským Německem,věděl o jeho zásluhách na zachování ne
utrality, ale nemohl a nechtěl riskcvati hněv Stalina,který by byl
mohl přivést k ztroskotání úsilí o navázání diplomatických styků.
Stalin byl znám jako nesmiřitelný a proto Bundesrat nechtěl risko
vat.Ale Churchillovi chtěl přesto udělit pocty,které zasluhoval.
Dne 15 « září 46 předložil Bundesratu své poverovací listiny velvy
slanec SSSR. Hned následující den-16.září- byl Churchill hostem
u bernského presidenta Regierungsrata Seematera. Tc už se tsdy
mohl Stalin zlobit . Před tím,ale jen zcela osobnč/nemcl už žád
nou politickou funkci/ navštívil,Churchills v jeho sídle generál
Guisan.Pak teprve došlo k tomu,že Bundesrat pozval Churchills k
slavnostnímu obědu a přípitek pronesl sám Bundespresident Kobelt.
Ve svém srdci jej všichni Členové Bundesratu i bernského Regierungsratu obdivovali. V Bernu však socialistická ’’Tagwacht” jej
označila jako”Klassenfeind gegen Sozialismus”. A tak,když proje
vil chut pronést řeč,bylo uvítáno,že se rozhodl nikoli pro Bern,
ale pro Curych.
V Curychu byla nálada pokud šlo o neutralitu obdobná,ale členo
vé Regierungsratu-spolu s městskými činovníky-byli více ochotni
než v Bernu.Přesto hledali východisko a tak se přišlo na řeč k
univerzitní mládeži v Curychu a jejím m^Jřednictvím k univer
zitní mládeži celého světa. Vlastní účel>%yl mluvit k celé Evropě.
Regierungsrat jen vzkázal,že nemůže připustit porušení neutrality
a byl to pan ^onttag,který se zavázal,že řeč,která se připravujenebude taková,aby neutralitu porušila.Pisatel si myslí,že by si
Churchill tak jako tak nedal do věci mluvit,svou řeč nikomu ne
ukázal,k cenzuře nepředložil,ale t^ké to od něho nikdo nežádal.
/Budiž poznamenáno,že obavy-nebyly^opodstatněné;dne 5 okvětná 46
při prvém^-SKOTičení války,Churchill v řeči pronesené ve Fultonu"Missouri USA-napadl SSSR a tam poprvé padla slova dodnes tak uží
vaná” železná opona”$ dnes se většinou neví,že to byl právě on,který
ten pojem vytvořil/. Rektor univerzity přemýšlel o udělaní čest
ného doktorátu ale nakonec se rozhodl předat jen latinskou adresu,
protože nechtěl riskovat event.záporné hlasy,k nimž by mohlo dojít
při hlasování profesorů.To by bylo starého válečníka Churchilla
jistě urazilo.Churchill sám nikdy na vysoké škole nestudoval.ale
v září 1946 měl již celou sbírku čestných doktprátů.
Noc před řečí,kterou tedy pronesl 19»září 46,ztrávil Churchill
se svou dcerou Mary ve Waldhausu Dolder,odkud pak otevřeným autem
byl vezen na universitu.Curyšské obvytelstvo přivítalo Churchilla
neobvykle vřele.Na ulicích všichni policisté města i kantonu-původně určeni k policejní ochraně velkého hosta-museli se nakonec
věnovati udržování pořádku,protože co mělo nohy.bylo tu.
Ředitelé škol se doh’ odli,že žáci budou vroubit cestu.a žáci sami
přinesli květiny,které házeli před auto. Jedna pisatelova informantka^tehdy žákyně Töchterschule,je dodnes velmi pyšná na to,že hodila
květinu tak zdařile,že padla přímo do auta a nazývá onen den vel
kou "Churchill-show”.
Po pronesení řeči a po převzetí slavnostní adresy odejel k další
řeči do Munsterhofu/tam,kde se pronášejí řeči při oslavách 1.května/
Tam se curyšané,kantonální vláda,městská rada,diplomatický, sbor
a vůbec každý,kdo něco znamenal,sešli,bez ohledu na politické

- 21 přesvědčení k tomu,aby byli přítomni řeči,kterou pisatelův infor
mátor nazývá"Volksrede"»Churchill mluvil bez přípravý/ovšem byla
napred oznámená a kantonani i městskou radou schválena/ a skon
čil ji-za všeobecného jásotu-znamením "V" dvěma prsty»Pak zde.
promluvil kantonální president Streuli/politicky byl Freisinnig -později byl Bundesratem/ a městský president Dr.Luchingc-r/soci
alista/ ,čímž dokázali příslušníci zcela protichůdných politických
směrů,že jim tolik na poctě Chuřchillcvi záleželo,že zapoměli
na své politické rozdíly»
Jako anekdotu připojujiiChurchillovi. bylo tehdy už více než 70
let a byl onen den od rána v pohybu»Byl z toho všeho dchudák tak
unaven,že při slavnostním jídle usnul/v sedě ovšem a nikdo to
mimo jeho souseda-hostitelc-něpo.zoroval/ a musil být šťouchnut,
aby se probudil a sledoval přípitkové řeči»
+
00

00

00

00

00

+

+

LUDĚK PACHMAN , č e ský předseda Svobodné společnosti na podporu, přá
telství s národy Československa,se v lednu letošního roku obrátil
na bavorského ministrerského predsedu a predsedu CSU F.J.SIRAUSSE
s memorandem obsahujícím rozbor situace ve výchovní Evropě a pře
devším v Československu» Podie Fachmanova rozboru došlo v posled
ních letech ve východní Evropě k hluboké krisi komunistického
systému,která je především duchovní a morální křisí.Marxismus se
jako ideologie zcela zdiskreditoval a komunistický systém je tím
degradován na pouhý mocenský,utlačovatelský aparát.F.J.Strauss
pověřil zástupce CSU v Evropské demokratické unii,gener.tajemníka
CSU Dr.Stoibera a vedoucího referátu zahraniční německé a bez
pečnostní politiky CSU D.J.Hubera,aby na nejbližším zasedání EDU,
které se bude konat v najbližších týdnech,oficielně předložili
Pachmanovy názory k projednání a zasadili se za"bžrské odpovída
jící usnesení”.
ZAPAPONĚMECKÝ ODBOROVÝ SVAZ pracovníků v obchodě, bankovnictví
a pojištovnictví zjistil,že pokladní/v drtivé většině případů
ženy/ v samoobslužných prodejnách potravin jsou nuceny podávat
pracovní výkony,které nejsou úměrné tělesné konstituci ženy. Při
překládání nakoupených potravin z jednoho nákupního vozíku do
druhého/ktcré se běžně provádí při účtování nákupu/přemístí jed
na pokladní za jedinou pracovní směnu šest tun/!/ zboží.Odborá
ři hledají cesty k ulehčení práce těchto žen.
Počátkem roku 1978 se narodil v pravdě PRVNÍ ANTARKTIČAN.Je to
synek vedoucího argentinské polárnízstanice"Esperanza",umístěné
v bezprostřední blízkosti jižního pólu.
1.ÚNORA 1939 H podal školní inspektor Dr.E.Brandt,socialistický
poslanec švédského parlamentu, návrh na udělení Nobelovy ceny
míru -Adolfu Hitlerovi. Prý za postoj v září 1938/Mnichov/ a
za nenásilné spojení Německa s Rakouskem. /Zjištění dal k lepší
mu švýcarský WÍRTSCHAFTS-ZEITUNG ve svém únorovém čísle/.
NAŠE WINTERTI-IURSKÁ MÍSTNÍ SKUPINA ČSKP vyzývá krajanské hudební
soubory,které se specializují na hudbu pro mladší věkové kategorie,
aby s ní navázaly kontakt pro případné uspořádání tanečních odpo
lední sobotních nebo nedělních od 15.do 18 hodin.0 místě těchto
"čajů jen pro mladé’’by se rozhodlo podlo situace?nejpravděpodobnčji by přicházel v úvahu Winterthur.Počítá se se vstupným jen
asi
SFr.Zájemci at se laskavě přihlásí u předsedy skupiny:
V. SLAMA; W inger tli s tr.9/3; 8405 W int er t hur -tel.052/295923·
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A.C.Morrison,president newyorské Akademie umění- a věd
SBDM DŮVODŮ PROČ JAKO VĚDBC VĚŘÍM V BOHA
Jsme teprve na úsvitě vědeckého věku a každý nový paprsek vrha
ný vědeckým výzkumem ukazuje jasněji dílo Stvořitele nadaného neko
nečnou inteligencí.Za 90 let,které uběhly od dob Darwinových,jsme
učinili úžasné objevy.V duchu vědecké pokory a víry,založené na vě
dění, se stále více přibližujeme k vědeckému poznání Boha0Já mám
sedm důvodů.své hluboké víry.
Za prvé:Matematicky přesně můžeme dokázat,že náš vesmír byl pláno
ván a vytvořen budovatelským duchem.
Dejme tomu,že vložíte do kapsy deset mincí očíslovaných od jedné do
desíti a důkladně jimi zamícháte.A teä zkuste je vytahovat v pořadí
od jedné do desíti vkládajíce vytaženou minci zase zpátky áznovu
jimi zamíchavše.Matematicky víme,že pravděpodobnost vytažení jednič
ky činí 1:10,pravděpodobnost vytažení jedničky a hned dvojky 1:100,
vytažení jedničky,dvojky a trojky 1:1000 atd.Vaši naději,že byste
vytáhli všech deset mincí v přesném poradí od jedné do desíti lze
vyjádřit poměrem jedné ku desíti miliardám.
Podle podobné úvahy je třeba stejně přesných podmínek,aby mohl exi
stovat na zemi život a je vyloučeno,aby jejich vzájemné správné
uspořádání bylo dílem náhody.Země se otáčí kolem své osy rychlostí
15 set kilometrů za hodinu.Kdyby se otáčela rychlostí jen *50 km
za hod.,naše dny a noci by byly desetkrát delší-horké slunce by spá
lilo za den všechnu vegetaci a zbytek by se stal obětí dlouhé mra-·
_,ivé noci.Dále,slunce,zdroj života na zemi,má povrchovou teplotu
6.000°C a naše Země je od něho právě natolik vzdálena?aby tento
věčný žár nás zahříval ale nespálil.Kdyby slunce vydávalo jen polo
vinu svého záření,zmrzli bychom a kdyby vydávalo o polovinu více,
uhořeli bychom.
Zemská osa je nakloněna o 23°,čím získáváme roční dony.Kdyby nebyla
nakloněna výpary oceánu by se pohybovaly na sever a i:a jih a vytvo
řily by nesmírné plochy ledu.Kdyby měsíc byl od nás ^vlťVen jen
100.000 km mořský příliv by byl tak ohromný,že dvakrát denně by
všechny světadíly byly úplně pod vodou,která by brzy spláchlá i
nejvyšší hory.
Kdyby zemská kůra byla jen o tři metry silnější,.·- .byl' i.*.·· v ovzduší
kyslíku,který by se spojil s jinými prvky na různé slon rroiny a ne
bylo by organického života.Kdyby moře bylo jen o několik metrů hlub
ší,pohltilo by všechen náš kyslík a kysličník uhličitý a nemohly by
existovat žádné rostliny.Nebo kdyby naše ovzduší bylo zní.* uf· řidší,
některé z meteorů/kterých se každodenně spalují v ovzduší miliony/
by dopadly na různé části naší země a založily zde ok na. Následkem
^ěchto a spoustou jiných okolností není ani jediná možnost z mili
onů, že by život na naší planetě vznikl náhodou.
Druhý důvod:Vynalézavost a přizpůsobivost života je projevem vševládnouc í nejvyš š í int e1igenc e.
Nikdo nikdy nevyzkoumalvco život vlastně jest.Nemá váhy ani rozměrů
ale má velkou sílu,nebot rostoucí kořen rozlomí tvrdý kámen.Život
si podmanil vodu,zem,vzduch,ovládl prvky a přinutil je,aby se roz
kládaly a tvořily sloučeniny.Život jako sochař dává tvar všem ži
voucím věcím a jako malíř vykresluje každý list a barví každý kvet.
Život je hudebníkem,který naučil ptáčky písním a hmyz bzukotu.Život
je znamenitý chemik,který dává chuti ovoci a koření,růže naplňuje
kouzelnou vůní,vodu a kysličník uhličitý mění v cukr a přitom uvol
ňuje kyslík,kterého živočichové potřebují k dýchání.Podivejce se s
na téměř neviditelnou kapénku protoplasmy,průhledné a roselu podob
né, jež jevschopna pohybovat se berouc k tomu sílu ze slunce.Tato
jediná buňka,tato průhledná kapénka chová v době zárodek života a
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.či velkému»Síla této bunky je větší než síla všech lidí,zvířat a
rostlin,protože z ní vyšel všechen život»Příroda nestvořila život
,nebot ohněm vyžehnuté skály a neslané moře nemohly dát potřebné
předpoklady.A kdo jej sem tedy přinesl'???
Třetí důvod:Moudrost zvířat jasně mluví o dobrotě Tvůrce,který vlo
žil pud do jinak bezmocných tvarů.
Mladý losos tráví léto v moři,načež se vrací do rodné řeky a táhne
proti proudu při té straně řeky,na které se do ní vlévá říčka či
potok v němž se narodil»Co jej vede tak přesně zpátky do rodiště?
Přenesete-li ho do jiné říčky,okamžitě ví,že není ve správné vodě,
razí si cestu zpátky do hlavní řeky a potom zase vzhůru na místo
svého určení.
Ještě obtížnější je rozřešení úhoří, záhady.Tito podivní tvorové se
stěhují v době dospělosti ze všech řek a rybníků na celém světě
do moře a spěchají do nesmírných hlubin v okolí Bermud,což znamená,
že úhoři z Evropy musí urazit mořem tisíc kilometrů.Tam se páří a
umírají.Mladičtí úhoříci,kteří zřejmě nemohou vědět nic,než že
jsou v nesmírné vodní poušti,se přesto vydávají na zpáteční cestu
a najdou nejen pevninu,z které vyšli jejich rodiče,nýbrž i jejich
řekyjjezera a rybníky,takže každá voda je zase osídlena mladými
úhoři.Žádný americký úhoř nebyl chycen v Evropě a žádný evropský
v amerických vodách.. Příroda dokonce zadržela dospívání evropského
úhoře o rok,aby nahradila jeho delší cestu.Odkud se vzal popud,
který to vše řídí?
Jistá vosa přemůže kobylku,vyhrabe v zemi díru,dá kobylce žihadlo
přesně na určité místo,aby nezahynula,ale byla v bezvědomí a žila
dále,jako kus konservovaného masa.Potom naklade vajíčka těsně ved
le kobylky,aby se mláďata mohla jejím masem živit ;mrtvé maso by
mladé vosy usmrtilo,Stará vosa toto všechno udělala poprvé v životě
ale její druh to dělá od neparneti,protože jinak by nebylo takých
vos.Takovou tajenou techniku nleze vysvětlit nějakým přizpůsobením
se poměrům,ta musela být prostě dána.
Čtrtý důvod:Člověk má něco více než pouhý zvířecí pud-má schopnost
myslet.Ještě nebylo o žádném zvířeti zaznamenáno,že by dovedlo po
čítat do deseti,či jen rozumělo významu čísel.Tam,kde je pud jedi
ným tónem flétny?krásným ale omezeným,lidský mozek obsahuje tony
všech nástrojů orchestru.^ento čtvrtý důvod netřeba rozvádět;díky
lidskému rozumu jsme schopni úvahy,že jsme tím,čím jsme jen proto,
že se nám dostalo jiskry Boží moudrosti.
Pátý důvod:Prostředky Boží pro zachování všech živách tvorů-podivuhodné geny. -;yto geny jsou tak nepárná tělíska,že kdyby bylo mož
no dát dohromady všechny geny,odpovědné za zrození všech lidí na
světě,vešly by se do náprstku.A přece tato ultramikroskopická tělís
ka^ zvaná geny,a jejich průvode i-chroóřsoMy,obývají každou živou
bunku a jsou nositeli všech lidských,zvířecích a rostlinných chara
kteristických vlastností.Náprstek je věru malá prostora,aby se do
ní vešly všechny charakteristické individuální vlatnosti dvou mili
ard lidí.Avšak jsou to nade všechnu pochybnost zjištěná fakta. Nuže,
jak tedy geny uchovávají všechny normální vlastnosti mnoha předků
a jak zachovávají psychologii každého v tak nesmírně nepatrném množ
ství hmoty?Zde je vlastně začátek dědičnosti v burce,v jednotlivci,
který v sobě chová a nese geny.Jak je možné,aby několik málo mi
liónů atomů,tvořících ultramikroskopický gen,absolutně ovládlo
všechen život na světě? To je příklad užaáné moudrosti a prozíra
vosti, jaká může vycházet jen z nejvyšší moudrosti Tvůrcovy;žádná
jiná hypotesa to nevyloží.·
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movali, že jen nekonečná L-íoudrost mohla předvídat a ovládat nejrůz
nější eventuality,jež se v přírodě vyskytnou.Před mnoha lety byl
v Austrálii kaktus,který se začal přímo zázračně množit,pokryl
území tak široké a dlouhé jako je celá Anglie„Vyhnal obyvatele z
vesnic a farem a jejich polnosti zničil.Vědci hledali po celém
světě nějakého nepřítele tohoto kaktusu.Konečně- našli hmyz,který
se živil jen kaktusem a nechtěl nic jiného.Rychle se rnno.. il-nemel
v Austrálii žádných nepřátel.Tento hmyz brzy kaktus přemohl,takže
dnes je ho už v Auštralii málo a současně skoro uhynul hmyz,který
kaktus vyhubil.Takové zásahy a udržování rovnováhy v přírodě řídí
jistě nejvyšší Moudrost.Proč tak rychle se množící hmyz neovládl
celou zeměkouli?Protože nemá takové plíce jako člověk,nýbrž jen
dýchací průduchy.Když hmyz roste,tyto průduchy nerostou úměrně s
ním.-Proto se nikdy na světě nevyskytl opravdu velký hmyz.Kdyby
nebylo tohoto moudrého zařízení,nemohl by Člověk na zemi existovat.
Představte si,že byste se setkali na světě se sršněm velkým jako
tygr.
Sedmý důvod»Okolnost,že člověk může chápat 3oha.
Pojetí Boha tryská ze schopnosti člověka,kterou nikdo jiný na světě
nemá-z inteligence. Jen díky této úžasné vlastnosti člověk samoje
diný mezi tvory může nalézt důkazy věcí neviditelných.Obzory,které
tato vlastnost člověku otevírá,jsou nekonečné;když se lidská inteli
gence stává spirituální skutečností,může ve všem účelném uspořádá
ní a dění kolem sebe vidět a poznávat velkou pravdu,že nebe je všu
de, že Bůh je všude a ve všem,ale nikdy že nám není tak b ízko jako
v našich srdcích.
Je to pravda jak vědecká,tak rozumově poznatelná,co napsal žalmista
Páně: ’’Nebesa vypravují slávu Boží a obloha zjevuje dílo jeho rukou”!
/Tento text koluje v Československu v samizdatových opisech./
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o° 800_jálipnú· lidí žije v bídě, z toho 85% v zemědělských oblastech.
ŽjíšTujc to podrobná studie, kterou vypracovala FAO /Food and
Agricultural Organisation/ pro Světovou konferenci o vývoji země
dělství, která se chystá a k níž předběžná porada bude v březnu
v Římě. T.zv. ’’zelená revoluce” neboli obrovská technizaco země
dělství posledních desetiletí ještě prohloubila rozdíly mezi bo
hatými a chudými rolníky na celém, světě. Užitek z ní totiž, včet
ně ochoty k poskytování úvěrů a včetně všech služeb poradních, jde
všude méně k dobru těch druhých a více k dobru těch prvých, kteří
si notabene všude- snáze přisvojují výnosnější půdy a dále bohatnou
tím, že výsledky hospodaření výhodně vyvážejí zatímco lidé doma
leckdy nemají co jíst.Navíc sledují v rozvojových zemích své záj
my i všemocná mezinárodní konzorcia.
MARXOVI SE NEDOSTÁVÁ FILOSOFICKÉ SÍLÍ .... VE VŠEM, PO STRÁNCE
SYSTEMATICKÉ I METODICKÉ, PROJEVUJE SE MARXISM JAKO EKLEKTICISM
A DILETANTISM. MARX REDUKOVAL MATERIALISTICKY PRÁCI DUŠEVNÍ NA
PRÁCI FYSICKOU A PRÁCI VYŠŠÍ NA JEDNODUCHOU: MARXOVI CHYBÍ POCHO
PENÍ PRO TVŮRČÍ SYNTHESI, A TAKÉ SE MU PRÁVĚ TÉTO PRAVÉ
SÍLY
FILOSOFICKÉ NEDOSTÁVÁ.

T.G.Masaryk: Otázka sociální
/ 1898 /
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RUDE mOhE Á DERIVACE KONTINENTU.
Pozornost geofyziků,geologů,zeměměřičů a vulkanologů se v po
sledních dnech obrátila k africkému Džibuti, V rozmezí jednoho
týdne,přesně řečeno od 7»do 15.listopadu 1978,vzrostla totiž
vzdá>enost«dělící Afriku a Arabský poloostrov o približne jeden
metr,ačkoli se Afrika a Asie v oblasti Rudého moře od sebe vzda
lují běžně jen o několik decimetrů ročně. Náhlý rozestup zemských
desek v této zóně způsobil hlubokou trhlinu v zemské kůře a jiho
západně od Džibuti,mezi jezerem Asal a zálivem Gubet-al-Chárabem
došlo v noci ze 7-na 8«listopad k prudkému sopečnému výbuchu;
nový vulkán měří zatím asi 150 na 50 metrů a sopečný kužel ční
do výšky přibližně 40 metrů;lávy zaplavily a zničily asi 160
hektarů plochy.
Jak známo,je nitro naší planety a to už celkem nehluboko pod
zemskou kůrou,vyplněno žhavým,polotekutým a sklovitým magmatem.
Toto magma je v ustavičném,byt relativně velmi pomalém pohybu,
jehož směr určují nepředstavitelně vysoké tlaky.Žhavotekuté noře
unáší ■’ sebou kontinenty i světové oceány,i když pouze rychlostí
pouhých několika centimetrů za ruk;. pevninské desky se od sobe
vzdalují nebo přibližují,prohlubují se či zvedají a sáním i ho
rotvornými silami mění tvar,První,kdo vyslovil teorii o tzv,
derivaci kontinentů byl v r.1912 německý geofyzik a meteorolog
Alfred Wegener.iU. ohlásil,že Afrika a .ižní Amerika tvořily před
asi 200-250 miliony let jediný světadíl,který se později roz
štěpil, Dóvzniklé mezery postupně vproudily vody dnešního Atlan
tického oceánu,v jehož středu sopečné síly vyzdvihly táhlé pod
mořské pohoří severojižního směru,jemuž dnes říkáne”Atlantská
dorzála".Wegener opíral svou teorii mj.též o nápadnou podobnost
členitosti pobřeží obou kontinentů.Vskutku,odmyslíme-li si někte
ré nepravidelnosti vzniklé během milionů let působením moře a
erozí,Afrika a jižní Amerika,kdyby mohly být” přilož eny’’k sobě
"zapadly” by jedna do druhé.Německý badatel argumentoval rovněž
tím,že primitivní kapradina rodu Glossopteris z konce prvohor
stejně-jako některé druhy trilobitů,jejichž otisky se zachovaly
v uhelných vrstvách,nacházíme pouze v Africe a v Jižní Americe.
Pro Wegenerovu teorii svědčí i příbuzné geologické složení obou
pevnin,Wegener šel ve svých závěrech ještě dál.Vyslovil názor,
že nejen Afrika a Jižní Ameriko,ale také Austrálie a Nový Zéland
tvořily kdysi součást jednoho obrovského kontinentu a že posuny
zemských desek plujících po magmatických proudech změnily už v
geologických dobách tvářnost zeměkoule;což se v tropické Indii
nenalezly stopy po ledovcích? A nejsou naproti tomu uhelné lo
žiska v polárních končinách?
Vratme se do oblasti Rudého moře.Pod úrovní mořské hladiny
ležící Afarská vkleslina,kde právě došlo ke zmíněné sopečné
erupci a kde zjistili onen metrový rozestup mezi Afrikou a Arábií,
'tvoří součást pověstného Velkého zlomového údolí známého zejména
pod anglickým jménem Rift Valley.Je to v podstatě obrovská trhli
na v zemské kůře,která se táhne od sibiřského Bajkalu přes xrán,
Arábii,Rudé moře,Džibuti,Etiopii a Somálsko do Keni,Tanzanie a
Zambie.Právě na této trhlině dochází k intenzivní vulkanické a
zemětřesné činnosti,V Rudém moři vzniká-obdobně jako jsme to vi
děli v Atlantiku-podmořské horské pásmo, jež na několika místech
ční nad hladinu a tvoří ostrovy.Bylo ku př.zjištěno,že Ďábelksé
ostrovy u Džibuti vyzdvihly sopečné '3-íly -t-eprve před 5800 lety,
soudě podle pokračujícího narůstání do výšky o dva 'centimetry
ročně;dodnes'lze spatřit vrstvy ustřičných mušlí ve výši 80 m.
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Příkopy po obou stranách'’rudomořské dorzály" se naopak vlivem sání
uvnitř žerně prohlubují.Před 20 miliony lety Rudé moře neexisto
valo a Arábie byla s Afrikou spojena.Změní se v budoucnu Adenská
úžina v široký průliv? Budou jednou Afrika a Arábie od sebe vzdá
leny stovky kilometrů?Vznikne tu za miliony let nový oteán? Aby
věda mohla tyto otázky odpovědět,potřebuje přesná čísla a výpočty.
A zde se dostávají ke slovu nejmpdernějsi zeměměřičské metody.
Francouz Henri Dréchou/vysl.anri dréšu/si pro geodetická měření
zvolil seismickou oblast při jezeře Asal a na ploše přes 1000
čtverečních kilometrů pevně zabudoval do země 22 systemaicky roz
místěných sond podobajících se jakýmsi patníkům či milníkům.
Jejich hlavice jsou z bronzu a tudíž z dálky viditelné.Jejich
poloha je velmi přesně změřena,přípustný omyl činí maximálně mili
metr na jeden kilometr.Pomocí laserových paprsků se nyní zjištují
i sebenepatrnější změny ve vzájemných rozestupech.
Dréchou a další,mezi nimi i světoznámý vulkanolog Haroun
Tazieff,který do Džibuti podnikl řadu výprav-z poslední se vrá
til před několika dny a neobvyklou derivaci kontinentů potvrdil-tu pracují doslova v pekelných podmínkách.Jakoby příroda navršila
člověku v této oblasti všechny možné překážky?.jsme uprostřed ne
hostinné Afarské pouště zbrázděné průrvami,do níž se neodvažují
ani Šakalové a divocí osli,bez kapky pitné vody^bez vegetace,bez
nejmenšího stínu a v šíleném žáru kolem 50 stupnů-světový pól
teplá leží nedaleko- v terénu, v němž
tu a tam vyvěrají horké
horečnaté prameny,pokrytem místy až několik mgtrů silnými vrstva
mi soli, v nichž se v období sporadických deštů tvoří zrádné ka
luže solného bahna,pasti,které už pohltily řadu terénních vozidel,
ba i pásových traktorů... V Afarské poušti, jak se zdá,platí dvoj-7·
násob pravidlo,že než věda vydá odpověd na kladené otázky,žádá
nadlidské úsilí a i oběti.
Stanislav Kříž
+

+

+

+

LIDE/TRVALE/ VYSTAVENÍ STRESOVÁ SITUACÍM TLOUSTNOU. Lidé s nad
měrnou tělesnou vahou jedí většinou ne v důsledku přímého pocitu
hladu.K přijímání potravy jsou.takříkajíc doháněni různými nega
tivními vlivy svéhn' životního prostředí.Nedávno byl v Rio de
Janeiro/Brazilie/ uspořádán světový kongres odborníků pro humánní
výživu.Jeden z účastníků kongresu,specialista v oboru psychologie
výživy člověka,Martin Richter z university v Gottingen /BRD/ pro
hlásil, Že nejčastějšími příčinami nadměrné tělesné váhy jsou
stres,žal,nuda,jakož i nejrůznější potíže v zaměstnání a i v
osobním životě.
PROTESTANTŠTÍ PASTOŘI se-v porovnání s jinými profesemi-dožívají
ňejdelšího věku.Bylo"to statisticky zjištěno v Bavorsku.Evange
ličtí duchovní se dožívají průměrně 77 let,čímž přežívají své ka
tolické kolegy o osm let.^eště delšího věku než protestantští pa
stoři se dožívají jen po nich pozůstalé vdovy. Na druhém místě
ve škále dlouhověkosti se nacházejí vedoucí úředníci se svými prů
měrnými 76 lety života.Průměrně 61 let žijí novináři,umělci a
herci.^ejhůře· jsou na tom hostinští,dožívající se v průměru pou
hých 58 let. Jeden evangelický církevní hodnostář zdůvodňuje pře
kvapující dlouhověkost protestantských pastorů následovně:"Tito
duchovní velmi mnoho pracují·7vedou.solidní,velmi spořádaný soukromý
život a nevymýšlejí žádné hlouposti.*
Dr.Ing. M. Červíková
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ARCHEOLOGIE,ANTROPOLOGIE,PALEONTOLOGIE-CO NOVÉHO V R.1978 ?
Četné archeologické vykopávky,nálezy antropologů a paleontolo
gické objevy,jejichž stáří dosahuje často až stovek milionů let
až k samým počátkům života na naší planetě-to jsou plody neúnavné .
práce badatelů zabývajících se minulostí lidského rodu·Připomeňme
si některé z nejvýznačnějších nálezů za uplynulý rok.
Za”objev století” se považuje nález asi 2*500 let starého po
hřebiště poblíž Stuttgartu v NSR.Uvnitř nalezli archeologové hoto
vý poklad;bronzový povoz tažený koňmi,zlaté a bohatě zdobené šper
ky a především mumii vládce keltského kmene-to vše v bezvadném
stavu·
V Guilo jižně od deruoaléma vykopali zříceniny zatím nejstarší
ho známého izraelského sídliště»Tento objev umožní podrobné studium
procesu usazování Judova kmene v oblasti svátého města před 3«200
lety.Na jiném místě poblíž Jerusalema se zase našly hudební nástro
je -flétny,cymbály,zvonečky a jakési kastanetyvdále půvabná soška
ženy a pečetě od 70 džbánů na víno,které v první polovině prvního
tisíciletí př.Kr.dováželi z ostrova Rhodos.
Přejděme do Ameriky.V Mexiku byly náhodně při stavebních pracích
objeveny jednak části schodiště"Velkého chrámu” někdejšího hlavního
města Aztéků Tenochtitlánu,jednak tesaný monolit znázorňující obrov
ského hada.Podle odborníků snad představoval boha Huitzilopohtli,
"Pána světa" v aztécké mytologii,jemuž bylý přinošeny lidské oběti.
Severně od Santiaga vykopali chilští archeologové celou indiánskou
vesnici starou asi 12.000 let, v níž se nalezly též lidské kostry.
Z Ameriky zavítejme na černý světadíl.Poblíž egyptského města
Mansurah na východě nilské delty se díky archeologům dostal na denní
světlo pískem zavátý a bahnem zanesený přístav z doby faraónů tzv.
"staré říše",jehož stáří se odhaduje přibližně na 5.200 let. Na
břehu Viktóriini jezera v Tanzanii objevili badatelé prehistorické
sídliště z železné doby staré asi 2.500 let a v něm četné stopy,
po rozvinuté řemeslné výrobě,zejména odlévání kovů.
Pokud jde o antropologii,navštívíme dvakrát Čínu a jednou AÇriku.
V čínské provincii Yunnan byly v uhelných vrstvách třetihorní ery
nalezeny zuby a čelisti náležející patrně tzv.ramapitekovi,poloopici-poločlověku,který žil před nějakými 10 miliony lety;podobné
nálezy v minulých lotech ohlásily také Turecko,Maďarsko,ďecko,
Keňa a Indie. V provincii Shansi vykopali kostry potomků tzv.
"pekingského pračlověka"; deset lebek,z nichž dvě velmi zachovalé,
dále různé nástroje svědčící o tom,že tito pralidé dosáhli vyšší
civilizační úrovně než vlastní"homo pekinus",který žil před asi
půl milionem let.Antropoložka Mary Leakeyová objevila v Laetolilu
v severní Tanzanii zkamenělé otisky stop asi 125 cm vysokého pra
člověka,který se podle všeho pohyboval vzpřímeně .Karbonový test
určil,stáří stop na 3 a půl milionů let.Připomeňme,že paní Leakey
ová je vdova po slavném antropologu,který na poČ.60 let vykopal .v
tanzanské rokli Olduvai Gorge zbytky koster tzv.Homo habilis a Žinjanthropa,což tehdy byly nejstarší známé nálezy našich prapředků.
Nakonec dejme slovo paleontologům.Nálezy četných fosilií a otis
ky stop druhohorních dinosaurů byly ohlášeny ze sovětského Tádži
kistánu, z Číny,z americké Pennsylvanie,z argentinské provincie Rio
Negro i odjinud.Kostry mastodontů objevili v NDR,zbytky pranosorožců a ptáků starých asi 15 milionů let v čínské provincii Shantung.
Nejzajímavější nález nás však zavádí do ledové Antarktidy.Americkoaustralská expedice objevila asi 720 km jihovýchodně od americké
polární stanice McMurdo 116 zkamenělin,jejichž stáří se pohybuje
kolem 230 milionů let.Jde o kosti obratlovců pohybujících se po
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čtyřech-někteří z nich* připomínají nynější jeleny- a dále kostry
četných hadů a obojživelníků.Nalez poskytuje vědě nový a·^cenný- - .
materiál ke studiu života na naší Zemi v době,kdy se oblast již
ního pólu těšila mírnému podnebí-Zajděme však ještě hlouběji do
minulosti naší planety.Nejstarší fosilie obratlovee-ryby zvané
"Anatolepsis"-byla objevena v severním wyomingu ve Spojených
státech.Její věk-510 ipilionů let- posunuje stáří dosavadních
vykopávek obdobných zkamenělin o dobrých 40 milionů let hlouběji
do minulosti-Absolutní rekord věku,jak se zdá,drží světadíl po- .
važovaný geologicky za nejmladší,Austrálie.Na západě kontinentu
objevili vědci při geologickém průzkumu hornin starých jednu
miliardu a 340 milionů let jakési tunýíky či chodbičky vyhloubené
pravděpodobně organismy blízkými dnešním žížalám.Žádná zkamenělá
stopa po těchto tvorech nebyla však dosud nalezena- Stále nové
paleontologické objevy v posledních letech vylučují možnost spo
lehlivě a”definitivně” odhadnout kdy vlastně vznikl život na
zernie
Stanislav Kříž
+

+

+

+

o o KAVA-”ČEhNĚ VÍNO ORIENTU- kvantitativně; šest až osm gramů jemně
mleté zrnkové kávy je zapotřebí k přípravě jednoho šálku kávy/150 ml/.Je-li káva filtrovaná přes papírový filtr,zůstává cca
80% výtažkových látek/jichž bylo dosud biochemicky identifikováno
na jeden tisíc/ vězet ve filtru.Nejdůležitější látka,obsažená v
zrnkové kávě-kofein-,je z 95& ve vodě rozpustný.V jednom šálku
kávy konzumujeme tedy 0,08 až 0,1 gramu kofeinu;kromě toho,i
různé minerální a aromatické látky,kyseliny a dosud neprobádané
substance zv."Bräuner”.
00 Barv.y léčíMonotonní bělobě stěn,donedávna typické pro všechny
nemocniční pokoje,bude zřejmě brzo”odzvoněno".Že různé barvy
ovlivňují přímo psýché člověka,vyvolívaj^ zcela diferencované
pocity a nálady,je lidem známo už dávno, ato stará zkušenost by
la v posledních-letech detailně vědecky propracovaná.Jak uvádí
lékařský časopis”Selecta”,došli výzkumníci k následující^ ..závě
rům :ljodrá__barva působí blahodárně na pacienty s horečnatými stavy.
Fialová barva uklidňuje rodičky v porodních sálech.Ostře oranžová
barva povzbuzuje krevní oběh.Modrozelená barva snižuje vysoký
krevní tlak.
00 "KDYŽ ČLOVĚK LŽE zčervenají mu oči” tvrdí americký profesor psycho
logie Fred Daviscn z Kent-State-University v US státě Ohio. V
sérii pokusů hleděl shora uvedený vědec mnoha lidem, odpovídajícím^,
na různé otázky,hluboko do očí.Zjistil,že při každé vyslovená lži
se oční sítnice”při činu dopadených lhářů" zbarvila růžově či do
konce sytě červeně.

■•TANNALP" je horský hotel ve výši 1920 metrů
v oblasti~ÓbwaTdenskýcb Alp, 35 km přesně na jih od . Luzernu,
jehož správcem jo krajan Luboš HUBKA.
Srdečně Vás zve - dobře Vás ubytuje, nakrmí i napojí.
-’©kolí
Tannensee je v zimě ideálním terénem pro sjezdaře i běžkaře, v
létě pro” turisty a horolezce. Příjezd vlakem do Sarnen,autobusem
do Stóckalp, pak buä lanovkou nebo v létě autem do ľľelchsce-Frutt.
Odtud asi hodinu pěšky ňebo v zimě sněhovým busem. Adresa:
SHJ Bcrghaus Tannalp; 6061 Melchsce-Frutt; Tel.041/671241
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