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MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH MEZINÁRODNÍHO EXILOVÉHO SYMPOSIA ČSKP VE ŠVÝCARSKU
V poradí sedmé symposium našeho svazu se konalo ve dnech 11.až 13
dubna ve Vzdělávacím středisku ve Wislikofen na švycarském břehu Rý
na nedaleko lázní Zurzach.Po dvouleté přestávce bylo již podruhé uspořádáno jako Mezinárodní exilové symposium,tentokráte s tématem :
Exily z východní a střední Evropy uprostřed současné
mezinárodní
situace. Účast byla velmi početná-přes sto krajanů a hostí ze Švýcarska,z Německa,Francie,Rakouska a Itálie.Zvláště početná byla de
legace Bulharského osvobozovacího hnutí.Přišli svobodní mluvčí i z
MaSarska,Pdska,Ukrajiny.Diskusní příspěvky poslali přátelé a exilo
ví mluvčí z Jugoslávie a Rumunska.Jako při všech dřívějších sympo
siích bylo i tentokráte přínosem,že vedle křestanských demokratů se
dostavili i stoupenci jiných demokratických směrů a rovněž se velmi
aktivně podíleli na všech diskusích.ČSKP se tu podařilo jakoby ob
novit atmosféru někdejších zasedání Shromáždění evropských podmaně
ných národů/ACEN/na široké mezinárodně exilové základně.
Symposiu došlo mnoho pozdravných přípisů od význačných osobností
švýcarských,v~čele od předsedy švýcarské biskupské konference bis
kupa Otmara Maděra,od člena švýcarské vlády a ministra spravedlno
sti Dr.K. Furglera,od členů švýcarského paria mentu,paní J.J.Leier a
pánů F.Muheima,Dr.Hugenbergera a R.Seilera,od předsedy
křestanské
odborové^federace Dr.G.Casettiho a od generálního tajemníka švýcar
ské křestansko demokratické strany Dr.H.P.Fagagniniho. Dobrý úspěch
přál symposiu též bývalý německý místokancléř Erich Mende, předsta
vitel CDU a člen Komise pro evropské nezastoupené země v Radě Evro
py.Z dalších budiž uveden zejména pozdravný telegram A. Bernassoly ,
předsedy Komise pro lidská práva Světové křestansko demokratické unie,a pozdrav Dr.K.Hahna,ředitele Studijního ústavu téže Unie v Ří
mě .
Zasedání bylo zah.ájeno a ukončeno projevy předsedy ČSKP Ladislava
Husáka.V řízení schůzí se s ním střídali Edmund Řehák a Bulhar Dimitar Mollov,oba z Paříže.Překlady z němčiny do francouzštiny nebo
naopak,pokud je řečníci neprovedli sami,obstarávali"čestní tlumoč
níci" z pléna,Dr.Antal Czettler.předseda Svazu maďarských spolků ve
Švýcarsku a Msgr.Dr.A.Heidler z Mnichova,kteří se současně podíleli
na diskusích.Hlavní jednací řečí v sobotu a neděli byla němčina.
První schůze symposia v pátek 11.dubna večer byla věnována Česko
slovensku.Místo náhle onemocnělého Vladimíra Škutiny přednesl
ob
sáhlý a pozorně sledovaný referát o současné situaci v ČSSR a v čes
koslovenském exilu velmi srdečně přivítaný Ivan Medek z Vídně.V ži
vé diskusi,která se protáhla do pozdních hodin nočních,odpovídal na
řadu názorů a podnětů přednesených z pléna.Odtud vzešlo též zjiště
ní, že mravní vklady z Mnichova,z nacistického přepadení ČSR , z kon
centračních táborů a poprav,stejně tak jako z komunistického puče a
nových koncentračních táborů a poprav,z Pražského jara,z invaze Ru
dé armády,Charty 77,VONSu a nových zatýkání,pronásledování a vězně
ní nebyly ztraceny ani ve veřejnosti svobodného světa ani v demokra
tických politických a mezinárodně parlamentních kruzích.
,V sobotním odpoledním zasedání,jehož se už zúčastnili mluvčí jinonárodních skupin,vyslechlo shromáždění jako první přednášku pro
fesora Vysoké školy sociální a ekonomické v St.Gallen Aloise Riklina,který je též předsedou Zahraničně politické komise
švýcarské

- 2 -

křestansko demokratické strany CVP -o Základních hodnotách západní
civilisace.Projev vysoké politicko filosofické hodnoty byl zaměřen
celý na problém jak zajistit stálý vývoj a pokrok sociální, hospo
dářské a kulturní koncepce evropské politické demokracie. Po před
nášce odpovídal profesor Riklin na nemálo dotazů a námětů, týkají
cích se zejména otázky demokracie,právního a sociálního státu - a
uplatnění vyslovených zásad v politické praxi.
Společného oběda v sobotu se zúčastnil se svoji bulharskou man
želkou, známou pěvkyní,už další řečník,profesor bernské university
Walther Hofer.Byl dvanáct let předsedou Komise pro evropské nezastoupené země v Radě Evropy,potom předsedou její Politické komise
a místopředsedou jejího Parlamentního shromáždění.Je jedním z před
ních znalců komunistických režimů a jejich metod.V uvítacím proje
vu na zasedání mu předseda ČSKP Husák vřele poděkoval za mimořádný
a účinný zájem o uplatnění lidských práv evropských podmaněných ná
rodů,který ve své funkci jako člen švýcarského parlamentu a i ve
svých projevech ve Štrasburku v Radě Evropy stále projevoval.Před
seda ČSKP při tom citoval z dopisu,který Waltheru Hoferovi po jeho
odstoupení z funkce předsedy Komise pro evropské nezastoupené země
poslala evropská kancelář ACENu:"Za své mimořádné zásluhy jste byl
už dávno v našich myslích a srdcích zvolen čestným občanem
všech
našich zemí."
Walther Hofer ve svém obsažném projevu promluvil o jednotě svo
bodného světa a o celosvětových politických strategiích.Zabýval se
jednak ideologickou a diplomatickou útočností Kremlu, jeho vojen
skými intervencemi a okupacemi sousedních zemí, a jednak na druhé
straně často nepochopitelnou váhavostí a ústupčivostí Západu. Taková"détente" nemůže a nepovede k zajištění míru a poctivé spolu
práce v Evropě.Jeho skvělý výklad,doložený řadou typických příkla
dů,nadchl celé shromáždění,které jej často přerušovalo potleskem.
V dalším odpoledním a večerním zasedání vyslechli účastníci sym
posia referát Edmunda Řeháka na téma:Problémy zmírňování napětí a
konference v Madridu.Problémy vznikly, musely vzniknout vzhledem k
naprosto rozdílnému výkladu Helsinské dohody na Západě a u Sovětů.
Sovětský a satelitní výklad je jejím popřením.Ani základní ustano
vení Závěrečného spisu z Helsink nejsou komunistickými režimy do
držována , ze jména ne ustanovení"třetího košíku". S.tohoto hlediska
tlumočil referent shromážděným stanovisko volného exilového klubu
Groupe de Paris,ve kterém jsou zastoupeni také Jihoslované,Rusové,
Ukrajinei:"Nebudou-li západní mocnosti moci prosadit,aby v Madridu
byla znovu projednávána lidská práva v komunistických režimech,pak
nezbývá než vyhlásit, že. Kreml a jeho sovětský blok svým soustav
ným porušováním Helsinskou dohodu zrušil".Na závěr svého podnětné
ho projevu přednesl E.Řehák náměty,které poslali západním
vládám
jako návrhy k projednání na konferenci v Madridu mluvčí Charty 77.
Jsou zcela konkrétní,jsou zaměřeny na praktické provádění Závěreč
ného spisu z Helsink,a platí nejenom pro ČSSR nýbrž pro celou vý
chodní Evropu.
V diskusi,která následovala,byla řečníkovi předložena také otáz
ka o působení Jiřího Pelikána v Evropském parlamentu.J.Pelikán byl
zvolen se 130.000 přednostmíni hlasy,což byl jeho velký úspěch, za
italskou socialistickou stranu v severozápadní oblasti Itálie.
Z
jeho dosavadní činnosti v Evropském parlamentu je zřejmá
snaha
prosazovat
lidská práva v ČSSR i v ostatních evropských zemích
s vnuceným komunistickým režimem.To potvrdil ve svém příspěvku i
Tsenko Barev,předseda bulharského osvobozovacího hnutí, který se
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jako pozorovatel účastní spolu s E.Řehákem zasedání Evropského par
lamentu i zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy. V další
diskusi poukazovala řada mluvčích na soustavné porušování Helsinské
dohody a na její zneužívaní sovětskou imperialistickou politikou.Na
to Západ nereaguje vhodným způsobem.Generální tajemník
Křestansko
demokratické unie ze střední Evropy Polák Konrád Sieniewicz infor
moval ve svém obsáhlém diskusním příspěvku mezi jiným o přípravách
Evropské křestansko demokratické unie na konferenci v Madridu,zej
ména pokud jde o lidská práva v zemích s komunistickými režimy. Za
tím účelem ustavila tato unie zvláštní komisi,která velice ráda od
exilových organizací příjme konkrétní návrhy.
Ke konci sobotního zasedání promluvil E.Kamber,sekretář Švýcarské
federace křestanských odborů CNG,což je střešní organizace pořáda
jícího ČSKP. Velmi srdečně pozdravil shromážděné,vyslovil obdiv je
jich úsilí a úrovni,na níž přistupují k problémům,které jsou z nej
složitějších celé naší doby a ujistil je trvající ochotou CNG
být
jim oporou a pomocí.0 poctivosti tohoto ujištění svědčí ostatně už
celých deset let existence ČSKP.
V nedělních ranních hodinách sloužil Msgr.Dr.Heidler pro katolic
ké účastníky symposia mši svátou.Ve schůzovém jednání pak přednesl
referát o činnosti Akčního výboru Evropské helsinské skupiny
jeho
předseda,švýcarský novinář a redaktor renomované politicxé
revue
"Die Weltwoche", Ulrich Kägi.Informoval o dosavadní práci této ce
loevropské organizace a vybídl exilové kruhy k její oodpoře a kon
krétním iniciativním podnětům.Velmi zajímavé bylo jeho prohlášení ,
že Evropská Helsinská skupina uspořádá v listopadu v Madridu svoje
vlastní zasedání,na kterém předloží světové veřejnosti svoji " Mad
ridskou bilanci" i v tom případě,kdyby se proponovaná
mezinárodní
konference signatářů Helsinské dohody nekonala.Neméně zajímavý byl
Kagiho rozklad o tom,že v současné době^už neexistuje východní blok
v někdejší monolitické formě,že se upevňuje solidarita mezi výcho
doevropskými národy a západním světem na půdě obrany lidských práv
a o tom,že tato solidarita představuje pro Moskvu v pravdě smrtelné
nebezpečí.V diskusi promluvil místopředseda Bulharského osvobozova
cího hnutí Dimitar McJLov.V temperamentním projevu podrobil dosavad
ní západní diplomacii a její dosavadní soustavné ustupování
ostré
kritice. Zdůraznil nutnost koordinovaného postupu exilových organi
zací a vybídl je k intenzivnějším akcím.Jsme v boji proti sovětským
snahám o ovládnutí světa,jsme v boji za svobodu našich vlastí a zá
roveň za svobodu celého Západu.
Účastníci letošního Mezinárodního exilového symposia ČSKP se roz
cházeli s uspokojením nad jeho zdařilým průběhem.Společenství ,které
bylo vytvořeno přede dvěma léty na prvním symposiu ČSKP s tímto me
zinárodním charakterem,se osvědčilo.Téměř všichni tehdejší účastní
ci přišli znova a přivedli další.Přednášky,referáty a diskuse,
o
nichž reportáž vysílala opět rozhlasová stanice Svobodna Evropa,mě
ly výbornou úroveň a přinesly mnohé náměty.Nemalou zásluhu na tom
má současná mezinárodní situace,v jejíž napiaté a stále nové atmo
sféře začíná dávat svobodný svět za pravdu mnohým,kterým dříve ne
chtěl ani naslouchat.Ve stále větší míře se tu pak ukazuje potřeba
semknutí všech jeho positivních sil,včetně těch,které jsou uloženy
v nás exulantech-a potřeba poctivého,přesvědčivého
a strhujícího
ofenzivního ideálu,k jehož koncepci máme také věru čím přispět.
Na symposiu projednané materiály a předložené či dodatečné podně
ty zpracuje Studijní skupina ČSKP,spolu s Československou pracovní
skupinou Křestansko demokratické lidové strany Švýcarska TACVP,opět
formou sborníku,a budou vloženy do připomínek k madridské konferen
ci,které obdrží především švýcarská místa a UMDC.
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JAK SE PODÁVÁ ŽÁDOST O ŠVÝCARSKÉ OBČANSTVÍ, čeho je k tomu třeba a
jaký má žádost průběh - o tom přineseme informace v červnovém čísle
ZPRÁV. Navážeme při tom na text přednášky bývalého ředitele
Poli
cejního oddělení EJPD /Eidgenössische Polizeiabteilung/ Dr.O.Schürcha, který naši členové dostali již na jaře 1978 /kopie jsou ještě
k disposici/ - a na přednášky Kursu pro budoucí švýcarské
občany,
který letos pořádá náš ČSKP ve Winterthuru.
21.ČERVEN 1980 BUDE VE ŠVÝCARSKU DNEM POLITICKÝCH UPRCHLÍKŮ.Rozhod
la tak švýcarská vláda na návrh švýcarských pomocných
organizací
pro uprchlíky /Flüchtlingshilfswerke/,které jsou sdruženy ve Schwei
zerische Zentralstelle für Fluchtlingshilfe. Politických uprchlíků
je dnes plný svět.Nejvíce jich utíká ze zemí kam šlápla krutovládná
noha Moskvy. A to zdaleka neni jenom východní Evropa.
DOPIS PŘEDSEDOVI Mezinárodního olympijského výboru Lordu Killaninovi poslalo 28.února Ústředí čsl.Sokolstva v zahraničí. Protestuje v
něm proti konání XXII. olympijských her v Moskvě a svůj protest dů
razně odůvodňuje. Mezi jiným se v dopise píše: Nesčetné hodiny ná
cviku a příprav ... tisíců sportovců celého světa si
nezasluhují,
aby konáním her v Moskvě byla cynickým způsobem zneužita a poskvr
něna olympijská myšlenka.
JOSEF A.HOLMAN, filmový režisér, novinář, angažovaný účastník odboje za války, politicky angažovaný exulant po ní - a předobrý kama
rád - zemřel ve věku 79 let v Mnichově 20.dubna. Jako t.č. předseda
Čsl.poradního sboru pro západní Evropu se ještě přihlásil na
naše
letošní symposium - ale už nepřijel.Bude nám po něm smutno.
PAPEŽ JAN PAVEL II vykonal v květnu velkolepou cestu po několika afrických státech. Pozdravilo ho při ní několik milionů lidí.
Snad
přišli někteří ze zvědavosti ale nebudiž pochyb o tom,že většina mu
jásala vstříc v úctě a důvěře, jako ochránci a symbolu obecného do
bra, po němž všichni touží. Svatý Otec je jistě nezklamal. Z jeho
projevů se nám zdají zejména dvě výzvy být prvořadé důležitosti.Ona
ke všem křesťanům,aby se v duchu křesťanství politicky angažovali a
pak ona zvláště k Afričanům, aby se nedali svést pseudopokrokovým a
materialisticko egoistickým nazíráním lidí ze severní polokoule
a
šli svou vlastní afrikánskou cestou.
PĚT BODŮ SVÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY vytýčil president Carter během své
návštěny 11.května ve městě Philadelphia:
1. Posílení hospodářské a politické solidarity mezi demokratickými,
průmyslově vyspělými státy.
2. Rozvinutí poctivé spolupráce se zeměmi Třetího světa.
3. Úsilí o mír na Blízkém Východě a v jiných částech světa.
4.Obrana amerických zájmů všude kde jsou ohrožovaný.
5.Pokračování úsilí o vydatnou kontrolu zbrojení,zejména smlouvami
s SSSR o omezení strategických nukleárních zbraní. ‘ Při nejbližší
příležitosti ratifikovat SALT II.
Pokud jde o americká "rukojmí"v Iránu dodal president Carter, že se
bude snažit o jejich osvobození dále všemi možnými prostředky-pokud
možno mírovými.Velké naděje na brzský úspěch při tom ovšem nedával.
Jakoby byl přeložil prioritu s tohoto problému jinam - a sice
na
problém SSSR kontra Afganistan a z toho plynoucí ohrožení. Na adre
su Moskvy výslovně prohlásil, ze SSSR nemůže počítat s tím, že na
jedné straně bude bezohledně svými agresivními počiny onrožovat svě
tový mír - a na druhé straně z tak zvané mírové spolupráce se Zápa
dem že si bude klidně profitovat.A dále:Mír je možno udržet jedině
s pomocí síly,která je dost velká,aby jirespektovali spojenci i ne
přátel é.
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UPOZORNĚNÍ PENZISTŮM A STARÝM RODIČŮM Z ČESKOSLOVENSKA
Po odchodu z Československa našlo ve Švýcarsku útočiště nemálo
starších krajanů,kteří jsou dnes již v penzijním věku.Nemálo z nich
jsou rodiče,kteří přišli do Švýcarska za svými dětmi a zůstali zde
natrvalo. Bylo zjištěno, že většina z nich neví,že má určité nároky
na podporu od švýcarských institucí. Zejména pak většině není známo
jaké to jsou nároky.Uvádíme proto v dalším někoik základních infor
mací a pokynů:
1. Jakmile přijedou do Švýcarska rodiče,jsoucí v penzijním věku, za
svými dětmi,v rámci spojení rodiny, a usadí se tu,at se ihned
in
formují u pomocné organisace/Hilfswerk/ svých dětí o tom, za jakých
podmínek mohou žádat o starobní podporu.Podle toho kolik jejich dě
ti vydělají,resp.jaké je finanční zajištění jejich dětí,mohou rodi
če požádat o podporu u oné pomocné organisace či jejím prostřednic
tvím u příslušného spolkového t.j vládního orgánu/Bund/.Požádat je
možno zejména tehdy,když děti nepodepsaly za rodiče plnou
záruku
/Vollgarantie/.
2. Po pětiletém trvalém pobytu ve Švýcarsku nabudou takoví
rodiče
jsoucí v penzijním věku,zákonný nárok na t.zv. mimořádnou starobní
rentu/Ausserordentliche AHV-Rente/.Nárok nabudou i tehdy, když po
oněch pět let vzhledem k svému věku a ostatním podmínkám
nemohli
platit řádné příspěvky do švýcarské penzijní pukladny/AHV-Beiträge/.
Podmínkou však je,že během oněch pěti let požádalivve Švýcarsku
o
politický asyl a že jim tento byl udělen.Pobyt ve Švýcarsku před udělením asylu se do oněch pěti let započítává.Nárok„je třeba uplat
nit u místní úřadovny AHV/Ausgleichkasse der Eidgenössischen Alters
und Hinterlassenenversicherung AHV/,nejlépe po poradě
s pomocnou
organisací/Hilfswerk/ dětí.Adresy místních úřadoven AHV jsou uvede
ny v přehledu názadní straně každého telefonního seznamu.
3. Pokud nemají tito rodiče-penzisté jiného příjmu,mohou navíc
k
této.mimořádné starobní rentě požádat ještě o doplňkovou výpomoc
/Ergänzüngsleistung EL/, a to u úřadovny pro starobní výpomoc obce v
níž bydlí /Altersbeihilfe der Gemeinde/.I v tomto případě je
pod
mínkou politický asyl,stejně jako ad 2.
4. Československý občan,který opustil 3vou vlast a usadil se
ve
Švýcarsku ve věku natolik blízkému penzijnímu,že platil
příspěvky
do penzijní pokladny jen krátkou dobu,takže jeho řádná starobní ren
ta /Ordentliche AHV-Rente/je nepostačující,může rovněž
uplatňovat
nárok na mimořádnou starobní rentu/Ausserordentliche AHV-Rente/.
Podmínkou je opět politický asyl,žádné nebo nedostačující
jiné
příjmy a pět let pobytu ve Švýcarsku, z čehož nejméně jeden rok pra
covního poměru,t.j.nejméně za jeden rok zaplacené příspěvky do pen
zijní pokladny AHV.
5. Stejně a za stejných podmínek může občan ad/4 požádat o doplňko
vou výpomoc/Erganzungsleistung· der Gemeinde/u příslušné
úřadovny
obce v níž bydlí.
V každém případě je dobře,když se dotyčný krajan o svých nárocích
a možnostech včas informuje na místech,která jsou k tomu určena, a
která jedině jej mohou informovat správně. Jsou to:
a/ Místní nebo místně nejbližší úřadovna AHV/Ausgleichkasse der AHV/.
b/ Jeho/nebo jeho dětí/pomocná organizace/Hilfswerk/ jako
Caritas,
IJEKS atd.
c/ Ústředna pro pomoc uprchlíkům/Zentralsteile für Flüchtlingshilfe/
Kinkeistrasse 2;8OO6 Zurich.
V naléhavých nebo nejasných případech zprostředkuje členům
in
formaci náš ČSKP.
SKUPINA POSLANCŮ KONGRESU USA podala v březnu zahraničnímu výboru re
soluci,ve které se žádá,aby rozhlasové vysílače Hlas Ameriky.Svobod
ná Evropa a Svoboda byly technicky zdokonaleny,aby byl rozšířen je
jich rozsah a aby se prosadilo omezení sovětského rušení.
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DOPIS Z ČESKOSLOVENSKA SPORTOVCŮM SVOBODNÉHO SVĚTA
Ze Sovětského svazu přicházejí k vám slova o míru a přátelství
mezi národy.Jsou to slova falešná, která mají oslepit svobodné ná
rody a ukolébat jejich bdělost pocitem,že nemají nepři tele.Vládcům
v Sovětském svazu jde o světovládu a ničeho se neštíti. Postupují
krůtě a plánovitě.Do seznamu zotročených národů přibyl teč i Afga
nistan.A na řadě jsou další.Bez krutosti a násilí nedaly by se ty
to národy držet v područí.
Agrese postupuje ke břehům Spojených států a k místům rozhodují
cího strategického významu.Stejně nebezpečná je i nepřímá agrese.
Svobodný svět je zaplaven sovětskými špiony,organisátory podvratné
činnosti,teroristy a falešnými informacemi.Po celém světě pracuje
sít agentů,kteří sestavují seznamy lidí,kteří by se dali kompromi
tovat a jsou tedy nejspíše na prodej.Všichni studenti z Afriky i z
Asie na universitách zemí východní Evropy odcházejí domů
jako
agenti nebo se tak s nimi počítá v budoucnosti.To vše řídí Sovět
ský svaz.Přál bych si,aby vám napsali ti,kteří byli součástí špio
nážní sítě komunistických států a nyní žijí třeba v USA a
podali
svědectví o sovětských metodách a zločinech. Bylo by to poučné čte
ní o pravé tváři organisátorů letošní letní olympiády. Přál bych si
aby vám napsali i ti,kteří viděli tábory půl milionu utečenců z Af
ganistanu a půl milionu utečenců z Kambodže.A ti,kteří utekli .
ze
zemí východní Evropy bývám měli napsat o tom,co znamená žít v něk
teré ze sovětských kolonií.Aby se obyvatelé NDR nerozutekli, musela
být postavena v Berlíně zeč.Politická pronásledování v Sovět, svazu
znamenala smrt nejméně 20ti milionů zcela nevinných lidí.
Invase sovětských vojsk do Afganistanu otevřela oči mnohým,kdo se
dosud necítili ohroženi.Dala příležitost znovu nahlédnout za oponu
sovětského divadla,které připravuje pro důvěřivé diváky horor místo
slibované hry o lásce a přátelství.Naskytla ae nyní příležitost za
sadit agresorovi velkou morální ránu.Mohou to udělat sportovci,když
se vzdají svátku olympiády,když obětují měsíce a roky tvrdé přípra
vy,aby tím demonstrovali,že pochopili přetvářku Moskvy,která si tam
chce hrát na vzorného a mírumilovného hostitele ale ve skutečnostijé tyranem národů. Svobodný svět může úspěšně čelit, agresivnímu zlu
jen statečným a obětavým dobrem.Sportovci by se mohli stát příkla
dem pro jiné,na které zkouška teprve čeká.Jestliže v ní svobodný
svět neobstojí,zbude mu nakonec jen volit mezi otroctvím a válkou.
Sovětská agrese bude pokračovat.Plán na vaše porobení je už vypra
cován. Jeho součástí je ovšem mluvit o míru,sociální spravedlnosti
a přátelství.
Vy,kdož přece na moskevské olympiádě budete závodit,podivejte se
dobře na hlavní tribunu.Odtud vás budou sledovat oči otrokářů,kteří
už dali pokyn k výrobě okovů pro další svobodné národy.Dávno vám už
byla vyhlášena válka a vy o tom nechcete vědět.Chcete věřit ilusi,
že je mír a že je možné uspořádat přehlídku síly,přátelství,mládí a
radosti na otrokářské lodi»
Sovětský otrok z Československa.
"PTEJTE SE RAKOVINOVÉHO NÁDORU proč roste. Odpověč: On nemůže jinak.
Komunismus je takový nádor-včetně metastazí-a platí o něm totéž, co
o takovém nádoru.Ten se neléči zapřísaháním či pokřikem.
Musí se
buč isolovat- nebo vyříznout!!"
/Solženicyn volně podle gen.Grigorenka v Curychu 8.května /
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PORUŠOVANÍ LIDSKÝCH PRAV V ČSSK-debata v Evropském parlamentu
Na dubnovém zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku byl také
projednán obsáhlý referát o soustavném porušování lidských práv
v
dnešní ČSSR.V debatě,která po referátu následovala,promluvili mluv
čí nejpočetnějších parlamentních frakcí:socialistické/ 113 členů/.
Evropské strany lidové/křest.demokraté 108/,Evropských
demokratu
/konšervativci 63/jakož i frakce liberálně demokratické/39/· Nepro
mluvil nikdo za frakci komunistickou/44/ a její francouzští členové
raději odešli ze zasedání,aby nemuseli poslouchat o čem nepochybo
vali,že bude řečeno.To ovšem nepřekvapuje;vedení KSF je nyní privi
legovanou hlásnou troubou politiky Kremlu.Co však je překvapující ,
že nikdo nepromluvil ani za frakci Evropských demokratů pro pokrok
s převážnou většinou gaullistů.A právě gaullisté by neměli zapomí
nat, že čsl.vláda v Londýně byla mezi prvními,které za války ofici
elně uznaly de Gaullův komitét’’France Libře" v exilu.
Ani v delším jen novinářském článku nelze než jen letmo poukázat
na tak obsáhlý referát a na tak,vzdor časovému omezení,obsažnou de
batu.Lze ovšem hned zpočátku říci,že jak referát tak zmíněné proje
vy jednoznačně odsoudily soustavné porušování Záv. řečného spisu hel
sinské dohody vládou ČSSR,která pronásleduje čsl.obhájce lidských a
občanských práv.V tomto směru Evropský parlament zároveň vzdal ve
likou poctu statečným,ba přímo hrdinným mužům a ženám,kteří v reži
mu s nelidskou tváří obětují osobní bezpečnost a osobní
prospěch.
Bylo by záhodno,aby plné znční referátu a debaty se v překladu sta
lo známé i v Československu.
Normalisace pronásledování.
Referát jménem politické komise/dok.l-815/ve které jeho.obsah byl
jednomyslně přijat,předložil plénu shromáždění německý sociálněde
mokratický poslanec Klaus Hansch.Hned úvodem prohlásil,že pokraču
jící zatýkání a procesy v ČSSR/a připojujeme za redakci-*které nej
sou než ohavnou soudní fraškou sehrávanou zbabělými soudci1/ vyvo
lávají oprávněné pobouření právě tím,že"nabývají formu určité nor
malisace ,která je nejhorším nepřitelem’každého hnutí za svobodu".
Dále souhrně z referátu:Jestliže Evropský parlament znovu upozorňu
je na páchané bezpráví,pak jen proto,aby zdůraznil svoje mravní sta
novisko, plnil svoji kontrolní funkci a vyjádřil svoji
zahraničně
politickou vůli .Absolutně se nejedná o nějaké vměšování do'wnitŕních
poměrů.Spolupodpisem helsinské dohody se CSSR stala i smluvním par
tnerem Evropského společenství.Ale v praxi vláda ČSSR usiluje o to,
aby ve vlastní zemi potlačila smluvní závazky,které pro ni vyplýva
jí z Konference pro evropskou bezpečnost a spolupráci.Soustavné po
rušování obsahu Závěrečného spisu vládou ČSSR, mezi jiným drakonickými metodami jejích policejních orgánů,doložil referent
popsáním
dlouhé řady charakteristických příkladů.Zdůraznil také,že čsl. ob
hájci lidských práv,chartisté i členové VONSu,nejsou politicky pod
vratným hnutím,nýbrž se jen dožadují plnění zákonů vlastní země
a
obsahu helsinské dohody.Jsou mezi nimi příslušníci různých politic
kých směrů,intelektuálové,mládež a dělníci.Projev byl ukončen pro
hlášením, že Evropský parlament pokládá za svoji mravní
povinnost
pozvednout svůj hlas ve prospěch a k poctě těch,kteří v ČSSR
hájí
svoje práva jako lidé a občané."Dlužíme jim důvěru v mravní sílu za
hnutí,které je paprskem naděje ve světě,který se znova zatěmňuje.”
Přispívat k jednotě Evropy.
Po referentovi první promluvil jménem nejpočetnější frakce Jiří Pe
likán.Už v únorovém zasedání,kdy na rozdíl od jiných socialistů sám
hlasoval pro bojkot moskevské olympiády,žádal,aby se více pamatova
lo na zájmy.obyvatelstva v komunistických zemích než na zájmy
tamějších režimů.V tomto svém novém projevu v plénu shromáždění pou
kázal úvodem na starou evropskou kulturní tradici ČSSR a příkladmo
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čil způsoby zatýkání a vyšetřování a jednotlivé případy odsouzených
chartistů a členů VONSu.Když potom apeloval na^pani Simone
Veiloj
vou,aby jako předsedkyně parlamentu ale zároveň i jako žena zvlášt
zakročila ve prospěch odsouzené Otky Bednářové,byl přerušen spontáním potleskem celého shromáždění.Nakonec žádal,aby bylo učiněno vše
pro to,aby obhájci lidských práv v ČSSR neměli pocit osamocenosti ;
"to rovněž bude příspěvek ke kulturní,politické a mravní
jednotě
našeho evropského kontinentu".Nový velmi živý potlesk potvrdil sil
nou odezvu,kterou projev ve shromáždění zanechal.
Všichni další řečníci vyslovili plný souhlas s obsahem referátu.
Za Evropskou lidovou stranu učinil kratší projev Oto Habsburk.K Pe
likánovu projevu dodal,že"v ČSSR je také náboženská svoboda omezo
vána přímo nelidským způsobem".Zdůrazniv,že Evropský parlament
se
má hlavně zabývat evropskými záležitostmi,řekl nakonec:"Také Česko
slovensko je v Evropě.Musíme mít stále na vědomí,že jsme byli zvo
leni pro Evropu.Jsme odpovědni za opravdovou Evropu.K té také při
náležejí ,stejně jako my,národy toho času zotročené Sovětskou unií."
Delší a velmi zajímavý projev přednesl jménem Evropských demokratů
lord Betilel, autor první resoluce proti pronásledování obhájců lid
ských práv Husákovým režimem,kterou Evropský parlament,zvolený oby
vatelstvem v devíti západoevropských státech,odhlasoval hned
při
svém ustavujícím zasedání/dok.1-234-79X0 Pelikánově projevu
pro
hlásil, že" vzbudil obdiv celého parlamentního domu".Dále řekl,že Hu
sákova vláda helsinskou dohodu soustavně porušuje a je za to odpo
vědná /helsinská dohoda není nějakou šarádou.Musí být dodržována
v
celém svém rozsahu.Není možné spokojit se jen s jakousi
polodohodou".Stejně jako v ČSSR je dohoda porušována i v ostatních
zemích
sovětského bloku.Z Evrop.parlamentu musí vycházet poselství svobody
lidu Evropy.A znovu na adresu ČSSR:'Opravdu velmi doufám, že ještě
.gám zažiji den,
kdy budeme moci přivítat ČSSR v našem spole
čenství ." Také německý liberál Ulrich Irmer měl velmi působivý pro
jev. Zdůraznil, že Evrop.parlament má mimořádnou odpovědnost,když jde
o potlačování lidských práv v evropské zemi jako je ČSSR. " Nazýváme
se Evrop.parlamentem.Naše státy tvoří Evropské společenství ale Ev
ropa je větší a nekončí na Labi a u Šumavy".Jako zvlášt tragický uděl ČSSR označil,"že tato země,ležící skutečně v srdci Evropy,mohla
se těšit svobodě jen krátce.Ve svých dějinách ujařmovaná
cizími
mocnostmi"je nyní ujařmena vlastními krajany ve službách cizí vůle ľ
Nakonec projevil zklamání,"že se po uchvacující řeči kolegyPelikána
nenašel ani jeden francouzský komunista,který by byl promluvil o tom
co se děje v ČSSR.*Je-li to, co se tam odehrává totéž, co francouzští
komunisté přejí i ostatní Evropě",pak musíme být rádi a vděčni,
že
jejich vliv není větší".
Ohrožení pro"détente" a "Madrid".
S živým potiskem přijatá resoluce vyjadřuje v podstatě obsah referátu a učiněných projevů.Zatýkání a odsuzování osob,které v ČSSR
hájí respekt k lidským právům,je vážným porušováním " Závěrečného
spisu z Helsink".Evropský parlament současně vysluvuje svoji
úctu
všem těm statečným?kteří v ČSSR chtějí zachránit základní svobody .
Resoluci lze označit za velmi důrazný protest Evrop.parlamentu pro
ti tamějsím poměrům.Pozornost zasluhuje poukaz,že zmíněné porušová
ní lidských práv uvádí v nebezepčí politiku"détente".Ministři
za
hraničí členských států jsou žádáni,aby čsl.vládním kruhům dali na
vědomí,že porušování obsahu Závěrečného spisu Konference pro
ev
ropskou bezpečnost a spolupráci rovněž ohrožuje úspěch konference ,
která se má konat v Madridu.
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RADA SLOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA K 35.VÝROČIU SKONČENIA DRUHEJ
SVETOVEJ VOJNY____________________ _r___________________________
9.mája je to 35 rokov,čo skončilo velké a tragické zápolenie ná
rodov sveta s nacizmom a fašizmom.Československo,nacizmom rozbité a
podmanené,sa hneS v cudziné a odporom íudu doma slavným povstaním slovenským i pražským— postavilo na stranu spojencov.Jeho dobrovol
níci bojovali na západnom i východnom frontu.Preto 9.niája sa aj pre
našu vlasť ukazovali nové nádeje slobodného,nezávislého a demokra
tického života.Bohužiaľ komunisti tieto nádeje v r.1948 pochovali a
sovietska okupácia v r.1968 dielo zotročenia dovršila.
Z tejto perspektívy posudzujeme my vo slobodnom svete význam
9»
májal945.Komunisti ho vyhlásili za štátny sviatok.Účasť
západných
spojencov na oslobodení našej vlasti z nacistického područia
sús
tavne zaznávajú.Znevažujú aj prácu našich vlastencov,čo na
Západe
bojovali.
Odmietame 9.máj ako náš štátny sviatok.Pre nás a pre demokraticky
zmýšlajúcich ludí doma je a zostane štátnym sviatkom 28. október.0slavy v Prahe a Bratislave sú oslavami režimu a nie íudu,režimu Po
platného sovietskemu zotročitelovi.
Pre nás je toto příležitost sporaínat na tých vlastencov, ktorých
účast na oslobozovacom zápase režim popiera,ktorým z tohoto dovodu
robil príkorie a siahol na slobodu a dokonca na život. Pripomíname
režimu to,čo na veíkej manifestácii 4.mája 1968 na Bradle pri mohy
le Štefánikovej menifestujúci luispontánne žiadal,aby českosloven
ským legionárom bolo dané čestné miesto medzi bojovníkmi prvého
a
druhého odboja.S vSačnosťou spomínáme na obete,ktoré v tomto zápo
lení priniesli západní spojenci,letP bez ich všestranného úsilia by
nebolo vítězstva nad nacizmom a fašizmom. y N0W YorkUj 9>méja lg30
+
+
+
+
+
Ivan Cuhra
NEBUĎME OBĚŤMI ZÁPADOEVROPSKÉ NAIVNOSTI
Sovětská bratrská pomoc Afganistanu stále zřetelněji odhaluje svou
pravou tvář bezohledného vraždění a systematického
vyhlazování
všech statečných vlastenců,jež se nehodlají dát zotročit.
Obětmi
svých omylů se stávají i sami Karmalovi tzv.marxisté,jejichž lout
ková kariéra je pánům v Kremlu zcela lhostejná.Moskva dobyla novou,
strategicky výhodnou gubernii a je ochotna spolčit se třeba s čer
tem, jen aby tam mohla zůstat.
Přes všechna očitá svědectví o krutosti sovětské okupace
je ve
starém světČ spousta lidí, jež jsou přesvědčeni,že Moskva nemá úpl
ně nepravdu a že něco může být na nestoudných tvrzeních
'pražského
rozhlasu a ostatních sovětských sdělovacích prostředků o čínských,
pakistánských a amerických agentech,kteří se svorně snaží zasahovat
do vnitřních afganských záležitostí.
Dá se pochopit stanovisko levičáků-pakliže nejsou stalinistickými
komunisty-kteří sice odsuzují sovětskou agresi,ale současně se dis
tancují oď'amerického imperialismu".Z levého křídla se nedá očeká
vat víc než obvinění z velmocenského neokolonialismu, jež jsou pro
Moskvu o to nepřijemnější,že se nedají odbýt jako reakční protisovětské štvaní.Zcela nepochopitelná a přímo bolestná je však zdržen
livost ,nerozhodnost »umírněnost a normalizovaná omezenost radikálů,
sociálních demokratů,nacionálistů a ostatních stran středu a " pra
vice" ,kteří nedovedou nebo nechtějí pochopit,že naivní jsou oni sa
mi nikoli Carter,jenž se ze všech sil a za cenu své osobní prestiže
snaží zastavit bolševizaci ohrožující středovýchodní naftu
právě
tak jako Evropu.
Pro nás,kteří jsme za okupace v r.1968 pevně věřili, že světová
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veřejnost a západní svět nás nenechá v bryndě,je nepříjemným rozča
rováním z největší blízkosti sledovat západní nejednotnost a vidět
všechny ty kuchaře a kuchařičky,kteří se zcela soustřeďují na vaře
ní své vlastní hospodářsko-politické kašičky a při tom si nevidějí
ani na špičku nosu. Zatímco se západní politikové utápějí ve
vzá
jemném obviňování ze současných hospodářských potíží,pokračuje finlandisace Evropy uvnitř i zvenčí a na všech frontách. Ha severu se
jedině Norsko zásadně a důrazně staví proti rostoucímu
sovětskému
vojenskému tlaku.Švédsko je neutrální,Finsko má vůči SSSR cenzuru a
Dánsko se nechce nijak angažovat.Ve střední Evropě nese NSR násled
ky Brandtovy politiky smířlivosti a ohleduplnosti vůči
východním
sousedům.Na jihu se pomalu ale jistě rozpadá eurokomunismusjlví po
díl na nejednotnosti má Francie,jež v komunistických, socialistic
kých i vládních kruzích praktikuje úzce nacionalistickou politiku s
hlediska antiamerikanismu a prosovětismu.Sovětské pozice ve Středo
zemí se asi ještě více upevní až jugoslávští stalinisté nyní po Titóvě odchodu začnou prosazovat prosovětskou linii.
Kdyby se Amerika opovážila třeba jen v náznaku vojenské protiakce
na Středním východě,zdvihl by se v Evropě pokřik,jenž by asi zcela
zastínil vše,co bylo na adresu USA řečeno v době neštastné vietnam
ské války.Hospodářská opatření jsou neproveditelná;zatímco američtí
politikové se potýkají s nespokojenými odbory,využívají dánští a i
jiní evropští vývozci situace a klidně expedují lodi s obilím
do
východoevropských přístavů.Jakákoliv diskuse s Moskvou je úplně bez
ceny.Jak také diskutovat s tanky,jež Moskva tvrdošíjně vydává
za
holubice míru?!
Naivitu západního světa odhaluje Sacharovovo komité se sídlem
v
Dánsku,které ve svém lednovém buletinu poukazuje na skutečnost, že
oněch 20.000 mužů a 1000 tanků,jejichž stažení ze střední Evropy se
vykládalo jako jednostranné mírové gesto Moskvy,nebylo
přemístěno
dál než na Karlovarsko do předem vyklizených vojenských prostorů.
Do diskuse o boykotu či obeslání letní olympiády v «.oskvě se za
pojila skupina československých občanů,která zaslala otevřený dopis
agentuře Palach Press v LondýněZnáme stanovisko sportovců i pro
hlášení představitelů mezinárodního olympijského hnutí.Rádi bychom
žili ve světě,kde je možné sport a politiku oddělit,ale nežijeme v
něm.Každý sportovec ze zemí socialistické soustavy,který přijde na
olympiádu soutěžit,je v plném slova smyslu profesionálem. Je státní
investicí,jejímž jediným posláním je zvýšit mezinárodní prestiž pro
stát.Do střediska vrcholového sportu se nikdy nedostane mladý člo
věk,který by vyslovil názor odlišný od státní doktríny. Olympiáda v
sovětském pojetí je především politickou záležitostí - a na druhém
místě příležitostí k získání tvrdých valut.Na dokreslení je třeba
dodat,že podřízené státy sovětského bloku musejí přispět na
Olym
pijské náklady přikázanou částkou.Včasná morální sankce-nejmírnější
ze všech možných sankcí-více než mnohá prohlášení zabrání tomu, aby
se agresor odíval mírovou svatozáří.Pro odvrácení nebezpečného vý
voje je třeba lépe v poslední chvíli změnit olympijské město
než
počtvrté v tomto století prožít olympijský rok ve válce."
My exulanté,ze známých důvodů žijící v západní Evropě,bychom měli
udělat vSe pro to,abychom otevřeli naším spoluobčanům oči, abychom
se spolu s nimi nedostali do situace,kdy už se nedá diskutovat ani
argumentovat a kdy neexistuje nic než "daná realita" diktovaná
z
Moskvy.
+
+
+
ELEKTRICKÉ MIKROVLNNĚ PEČÍCÍ TROUBY nečekaně "konkurují" práci radioastronomů tím,že ovlivňují negativně jejich velecitlivé
měřící
aparatury i naměřené hodnoty.Ačkoliv je mikrovlnný efekt soustředěn
dovnitř troubv,část proniká do atmosféry a ztěžuje práci astronomů.
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HOVORÍME O ŠTEFÁNIKOVI
Gen.Milan Rastislav Štefánik narodil sa 21. jula 1880 v Košarisk^ch.V kraji Brezovej pod Bradlom a Myjavy,odkiaľ v 1848 roku vy
šlehli plamene prvého slovenského povstania pod vedením Jozefa Mi
loslava Hurbana.Po absolovaní ludovéj školy/slovenské neboli/ šiel
na
strednú školu do Pešti,odkiaľ do vyhodili pre jeho slovenské
cítenie,takže len horko-ťažko mohol doštudovať v madarskom Soproni.
Po maturite zatúžil za matičkou Prahou,ktorá ho,ako mnoho iných na
šich študujúcich mládencov priťahovala osobitným kúzlom. V Prahe sa
učil hvezdárstvu.Vo spoločnosti velkých českých mužov tej doby nau
čil sa ctiť velké národné tradície národa českého a ich vrelé sym
patie k Slovákom.
Bez znalosti reči odchodí do Paríža,kde sa ho ujal velký hvezdár
Jansen.Vystupuje na Mont Blanc{cestuje do Španielska;pozoruje hvie
zdy v Turkestane.Na Tahiti študuje Halleyovu kométu.V r. 1913 išiel
domov,pochovať svojha otca.Francúzska vláda posiela ho do Ecuadoru,
s politickou misiou.Už v tejto dobe sa hlási ťažká choroba žalúdku
a zoslabuje jeho aj tak slabú telesnú konštrukciu.Svetová vojna ho
zastihla v Maroku,vracia sa do Francúzska a hlási sa ako jednoduchý
letec d,o služby Francúzska.Bol už v tejto dobe presvedčený, že za
chrániť Slovákov od ďalšieho otroctva je možné len spojenými sila
mi a spojením ich osudu s osudmi Čechov.Tejto myšlienke získal vel
kého štátnika Brianda.Na frontoch ako letec vyslúžil si uznanie, a
ako meteorolo'g vzbudil všeobecný obdiv vojenských autorít. Z Fran
cúzska prešiel do Talianska a odtiaľ do Srbska,kde prekonal
jeden
z najstrašnejších ústupov prvej vojny so zbytkami srbskej
armády.
Vracia sa unavený a chorý cez Taliansko do -Paríža, kde Masaryka a
Beneša soznamuje s význačnými osobnosťami Francúzska.
Stáva sa v
Českoslov.Nár.Rade pri jej založení zástupcom Slovákov a pozdejšie
jej podpredsedom.V léte 1916 odchodí do Ruska,aby prepravil čo naj
väčší počet čs.vojákov na francúzsku frontu.Cez Rumunsko a Francúz
sko odchádza do Ameriky,aby zjednotil amerických Čechov a Slovákov,
získal ich pre myšlienku spoločného štátu.Podarilo sa mu pritom zí
skat sympatie Washingtonu pre úmysly a ciele Čs.Nár. Rady.Z Ameriky
vracia sa do Talianska,kde jeho cesta mala mimoriadny úspech u ta
lianskej vlády,pokiaľ išlo o organizovanie našich légií v
Talian
sku.Navštívil pri tom tiež Vatikán,s ktorým naviazal trvalé styky.
Pri jeho misii na áalekú Sibír bd menovaný čs.ministrom
národnej
obrany. Podnikal všetko,čo mohol,aby spojenci pomohli našim vojskám
dostať sa cez Sibíriu a Vladivostok do Francúzska.Začiatkom r. 1919
vrátil sa do ^aríža a odtiaľ zasa do Talianska,aby pripravil odchod
našich legií domov.Po zhostení aa tohto úkolu vo sprievode
troch
talianskych letcov vydáva sa na svoj posledný let.Na poludnie 4.má
ja letí ponad Bratislavu.Silný vietor hatí jeho pristanie.Vracia sa
k Dunaju smerom k Ivanke,kde sa lietadlo náhle zrútilo na zem a kde
prví pozorovatelia,medzi nimi Dr.Ľudovít Medvecký,našli už len ho
riace lietadlo a neďaleko mrtvolu ministra gen.Štefánik^. Z hlbín
poroby vzniesol sa ako meteor k výšinám a tiež ako meteor padá
na
rodnú zem.Jeho tragický pád bol a aj dosiaľ je zneužívaný neprajní
kmi československej jednoty k propagande,že bol zostrelený
a od
stránený ako nepohodlný pre niektoré osoby.Natíska sa tu otázka ko
mu vlastne,alebo pre koho mal byt nepohodlným. Prezidentu Masaryko
vi alebo min.zahr.vecí Benešovi? V čom a ako? Vyložený
nezmysel.
Nikto sa nenašiel z týgh,čo sledovali pád,že by bol len i vyslovil
podozrenie,že mohlo íst o atentát.Pravdou je,že jednomotorové
vo
jenské lietadlo bolo hračkou pre silný vietor,ktorý sa rozpútal nad
Bratislavou.Pristanie,podľa mienky a názorov letcov odborníkov,bolo
s jednomotorovým lietadlom,vyrobeným za prvej vojny,za silného vet
ra nemožné.
/Prebrané z Vestníku čsl.národnej rady americkej /

12

T.G. MASARYK
Bylo tomu letos 7.března 130 let, co se narodil.President Osvobo
ditel a nejsilnější osobnost Československa naší doby. Svědčí o tom
skut§čnost,že i dnes je ještě stále živý,že kolem sebe stále soustředuje i současnou problematiku a stále nové lidi.
Ve Švýcarsku
věnuje místní skupina SVU čtyřdenní konferenci jeho humanitnímu od
kazu.Budeme o ní referovat v našem červnovém čísle.
Považujeme ji
vzhledem k účastníkům a mluvčím na ní za tak důstojnou a tak fun
dovanou připomínku tohoto náramného člověka,že pokoušet se vedle ní
o slova snad ještě větší bylo by jen
nošením dříví do vy
sokého lesa.Přesto budiž jednomu z nás dovolena
při příležitosti
Masarykova výročí tahle malá vzpomínka;
V r.1936 dodala pražská ČKD do Iráku zařízení jedné střední,dnes by
se řeklo spíše menší elektrárny.Irák byl tehdy zemí s britským pro
tektorátem,což mělo za následek,že tamější arabští občané,pokud by
li hospodářsky či politicky angažovaní,dávali z protestu
přednost
při jednání francouzštině před úřední angličtinou.V sousední Sýrii,
která byla pod protektorátem francouzským,to bylo zase naopak.Ovšem
v místě,kde se elektrárna stavěla,v oáse zvané Rutbah,uprostřed Ve
liké syrské pouště,tam se nemluvilo tak ani tak.Tam se muselo uka
zovat .Alespoň ten musel,kdo neuměl natolik arabsky,aby se vyznal ve
spleti nářečí beduinských kmenů,které se sem v létě ze všech končin
stahovaly poněvadž zdejší studny měly vodu i v největších parnech.
Montáž elektrárny prováděla za vedení mladičkého inženýra
skupina
českých montérů,veselých chlapců,kteří byli za chvíli se všemi do
mácími, z nichž se rekrutovali jejich pomocníci,nejlepší kamarádi.
Oáse Rutbah vévodila malá pevnost.Její velitel byl Beduin jak se
patří,pro nějž netrefit se,když po něčem či po někom střelil,zname
nalo nepředstavitelnou hanbu a snad zastřelit se sám.Ten uměl tro
chu anglicky.Přesto se s Čechoslováčky moc nebavil. Až nakonec,když
hotovou elektrárnu předali anglickému úředníkovi bagdadského mini
sterstva a přišli se loučit.Svoje poděkování zakončil slovy, která
z úst tohoto člověka bez vzdělání»vyrostlého v prostředí pouště
a
beduinských kmenových tradic zazněla jako poselství téměř neuvěři
telné: "Až se vrátíte domů,vyřiSte pozdrav vašemu profesorovi Masa
rykovi, ano slyšíte dobře,vašemu profesorovi Masarykovi, který
je
velkým bojovníkem za svobodu utlačovaných a kterého si my tady ve
lice vážíme.A mně prosím pošlete obrázek domu,ve kterém on bydlí !"
Obojí se stalo aniž se podařilo zjistit,odkud se ten
beduinský
velitel
o Masarykovi dověděl.Ústní podání zřejmě řadiče Ti čeští
montéři jsou dnes už na pravdě Boží. Onomu mladičkému inženýrovi je
dnes sedmdesát let a tohle je jeho malé svědectví o tom jak Masaryk
byl opravdu velký člověk-a to nejenom doma mezi svými.
REPREZENTANTI 29TI,KOMUNISTICKÝCH STRAN se shromáždili ve dnech 28.
a 29.dubna v Paříži.Nepřišli známí odbojníci Eurokomunisté a nepos
lušní Jugoslávci,Rumuni »Španělové »Italové,Angličané,Nizozemci, Švé
dové a IslanSané.Přesto bylo věrných ještě dost.Výsledkem měla být
výzva k odzbrojení a k míru,učiněná nejenom všem komunistům
světa
ale také všem socialistům,sociálním demokratům,křestanům a věřícím
jiných náboženství.Zdá se však,že ještě závažnější než tato výzva,
byl nakonec komentář agentury"Novosti",v němž byla napadena Německá
spolková republika za to,že připouští militaristické tendence a že
dovoluje ukládat na svém území rakety střední donosnosti
namířené
proti SSSR.Prý se tím vystavuje nebezpečí,že se sama naopak
stane
hlavním cílem odvetného úderu v případě konfliktu.Na protest s ně
mecké strany podala sovětská agentura vysvětlení: To o onom odvet
ném úderu prý není mínění sovětské vlády,ale sovětské veřejnosti !!
Takovouhle směšnost jsme se sovětské strany ještě věru neslyšeli.
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CHARTA 77 A MADRID
Charta 77 nezahalí ani po třech letech své existence.Spíš naopak.
Jako svůj přínos k přípravám na Konferenci o bezpečnosti a spolu
práci v Evropě,která se má konat letos v listopadu v Madridu a kte
ré bylo také věnováno naše dubnové symposium, vypracovala .několik
námětů,o nichž by se mělo ještě před konferencí diskutovat. Za tím
účelem byly náměty již rozeslány na příslušná úřední místa,signatá
řům Helsinské dohody v USA i v Evropě.Náměty nemají charakter úzce
československý nýbrž se vztahují k celé východní Evropě a týkají se
obecně problémů zemí a národů ujařmených komunistickými režimy. Při
tom jsou zcela konkrétní a tak reálné,že si každý normálně uvažují
cí člověk na západě po jejich přečtení bude muset říci:" No, jestli
ani tohle nechtějí splnit,pak věru nevím, a pak ..Tohle"PAK"
mělo
by znamenat ono celým východem Evropy tak vytoužené odhodlání její
ho západu sjednotit se,přestat se bát a ukázat drápky.
Chartistům
budiž
vzdán zcela mimořádný dík.Jejich náměty přinášíme
v dalším,sestavené do dvou skupin.
Náměty I.
1. Uveřejnit seznam mezinárodních organizací a sdružení,které podle
svých statutů dovolují individuální členství.Každý stát veřejně ur
čí,kde členství individuálních osob není schvalováno národními vý
bory těchto sdružení a organizací.
2. Cenzura není vítána,ale pokud je,musí zveřejňovat seznam svých
zásahů.
3. Není vítáno proskribovat umělce/a další/,ale pokud se k tomu již
přistoupí,může to být jedině na základě soudního výroku a musí být
zveřejněn seznam těch,kteří nesmí vystupovat na veřejnosti a pod.
4. Zaručuje se právo na práci podle kvalifikace.Není-li
umístění,
následuje podpora v nezaměstnanosti.Jiné se kvalifikuje jako nucená
práce.
5. Není trestné dopravovat a zveřejňovat literární a vědecké práce
v zahraničí.
6. Není trestné pracovat pro zahraniční podniky a instituce a pobí
rat za to odměnu.
7. Faktické zveřejnění všech procesů soudních,není-li jinak stano
veno přímo zákonem,a stejně tak zveřejnění soudních spisů.
8. Podporovat všechny skupiny osob sledujících justici a výkon tre
stu.
9. Odstoupit od zbavování občanství a vypovídání z vlasti.
10. Určit podmínky/formální/,za kterých stát neschvaluje sdružení a
spolky občanů,zejména odborové organizace.
11. Zřídit právní výbor konference,který by vypracoval a zveřejnil
seznamy zákonů jednotlivých zemí,které
neodpovídají
mezinárodně
platným závazkům.
Náměty II.
Zvláštní dokument o evropském kulturním programu. Pojem evropské
kultury. Její význam pro svět. Dnešní postavení.Nutnost'studia tra
dice a posilování kulturní integrace.Společné texty»problémy»vyjad
řování .
1. Vytvoření seznamu/cca 500/základních klasických evropských
děl
filozofie,vědy»literatury. V každé zemi by měly být v
dostatečném
počtu k disposici všem.
2. Vytvoření seznamu/cca 30/ základních děl společenských věd,které
by měly být povinně zahrnuty do učebního plánu humanisticky orjaatovaných vysokých škol.
3. Obdobný užší program pro vysokoškoláky vůbec.
4. Pokus o vytvoření standardních učebnic základních oborů.
/Dokončení na straně 16/
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DOPxJ ČESKOSLOVENSKÝ
/ Otiskujeme alespoň části dlouhého dopisu jednoho československého
občana československému presidentovi,kterého tento občan -zřejmě vysoko převyšuje,jak mravně tak intelektem. Je to dopis z konce mi
nulého roku,ale stále ještě aktuální /.
+
+
+

Vážený pane presidente, Jmenuji se Radomír Hubálek,bydlím v Zub
ří č. 816,je mi 38 let,jsem dělník a pracuji v Gumárnách
Zubří.
Promiňte,že Vás obtěžuji už podruhé,ale nelze jinak,protože nejde
o mne.Obracím se na Vás znovu s úpěnlivou prosbou,obracím se na Vás
s důvěrou,prosím Vás,abyste se vlivem a možnostmi, které máte k
disposici,zasadil o to,aby byla propuštěna alespoň jediná osoba ze
skupiny,která se označuje jako Výbor pro ochranu
nespravedlivě
stíhaných,a abych sám mohl zaujmout její místo a nastoupit trest ve
vězení.Nejradostněji bych uvítal,kdyby jí mohla být
pani
Otká
Bednářová,jediná žena ze skupiny,jejíž trest je nepodmíněný.A to ne
proto,že má nižší výměr/příjmu i vyšší/,ale proto,že jde o ženu.Ne
ní dobré vidět mezi odsouzenými pro otázky svědomí ženy, když máme
dost mužů.
Připouštím,že moje prosba je značně nezvyklá,ale to nic nemění na
skutečnosti,že mi jde o pomoc trpícímu člověku,trpící ženě, nemocné
ženě.-^roto nezasílám žádost,ale prosbu,která ma promluvit k srdci
toho,od něhož je pomoc očekávána.
Nejsem podrobně informován a tak nemohu posuzovat všechny skuteč
nosti,které vedly k vynesení rozsudku nad skupinou VONS.Sám se nez
nám s nikým z okruhu těchto lidí.Cítím však,že musím pozvednout
i
svůj hlas,abych vyjádřil své přesvědčení,že by bylo doorú,aby v na
ší vlasti,v naši,milované vlasti,byla zachována a dodržována ústava
a také všechny zákony schválené NS,nevyjímáje ani zákon 120/76 Sb.,
a to bez jakýchkoliv omezujících či nezveřejněních podmínek,aby měl
kdo nad tímto dodržováním bdít dnem i nocí a aby každý,kdo je za to
dodržování zodpovědný,bral vážně toho,komu je zodpovědný.
Dopis podobného obsahu jsem Vám zaslal už letos v létě. Dne 6. 8.
jsem jej podal doporučeně na poště na Hradě,takže je vyloučeno, aby
nedošel.Měl jsem v úmyslu počkat na odpověď.V úterý 7.8.jsem jednal
s jedním z hradních úředníků,kterého nazývali majorem.Jménem se mi
nepředstavil,takže ho nemohu uvést,a dokonce úřednice, která měla
službu"pod balkonem" a s níž se delší dobu domlouval,mi na můj do
taz o koho jde,sdělila,že ho nezná natolik,aby znala jeho jméno. A
tak jsem se od těchto dvou lidí dověděl,že na odpověď nemám v žád
ném případě čekat,že vyřízení mého prosebného dopisu může trvat dé
le, že však s určitostí mohu očekávat odpověď do tří či čtyř týdnů.
Nezbývalo mi než připustit,že jsem byl pravdivě informován, a če
kat. A protože na slíbenou odpověď čekám dosud,kdy je naděje nepa
trná , používám formy otevřeného dopisu.A to ne z důvodu nátlaku, ale
abych poněkud zesílil svůj prosebný hlas,když první zavolání
bylo
přeslechnuto.Využívám tak znovu petičního práva a otevřenou
formu
nyní volím,abych také vyjádřil,že nejde o nic pokoutního, ale o věc,
kterou by nebylo vhodné utajovat,! když jsem sám dal nejdříve před
nost prosbě neveřejné.
V této souvislosti bych rád uvedl odpověď jednoho z mladých stráž
ců bezpečnosti na Hradě na mou položenou otázku,když jsem čekal na
vyřízení.Ptal jsem se ho,kolik zná lidí,o nichž by mohl s
klidným
svědomím prohlásit,že mluví za všech okolností pravdu. Odpověď zně
la : Žádného. Věřte mi,že tato odpověď na mne nezapůsobila povzbudivě.
A tak bych Vám pro větší srozumitelnost rád poněkud obšírněji
vy
psal důvody a úvahy,které mne vedou k prosbě,s níž se na Vás obra
cím, či chcete-li půjde o jakési osobní vyznání.
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Nejprve bych se chtěl zmínit o pravdivosti v lidském životě tak,
jak se mi tato otázka jeví na mém jistě nedokonalém stupni poznání.
Považuji lež,a to každou lež,každé lživé sdělení za příspěvek k li
šili o totální destrukci hodnot.../Následuje 10 stran hlubokých úvah o pravdě a lži,o lásce a nenávisti,o životě, zvláště o životě
nenarozených dětí,o Bohu,zejména pak o Ježiši Kristu.Vyjímáme aspoň
několik odstavců a vět/. ...Člověk,který"pracuje"se lží,je náchylný
vidět v každém druhém člověku také lháře,aniž by si to dříve ověřil
....pravda je mě klíčovou otázkou života každého člověka,
protože
bez pravdy život jednotlivce i jakékoli společnosti či lidstva jako
celku postrádá smysl.Dějiny nám ukazují,že za to,aby pravda
došla
naplnění položilo život mnoho lidí,kterým taková cena připadala při
měřená. ...Hrůzy války,žabíjení a vůbec všechno zlo na tomto světě
potřebuje určité podmínky.Ty je třeba vytvářet a i lidi k tomu cí
levědomě vést.Byly k tomu důmyslně vyspekulovány a ověřeny poměrně
dokonalé ideologie.Jejich společným poznávacím znamením vedle
lži
je nenávist»nenávist k lidem,na níž jsou založeny a s níž stojí
i
padají.Liší se jedna od druhé jenom způsobem odůvodnění nenávisti,
kterou považují za hybnou sílu dějin.Tady jim historie dává za pra
vdu, protože nenávist vždycky světem hýbala;otázkou ovšem je, kterým
směrem! Vhodných nenávistí se nabízí celá řada'.Národnostní , třídní,
rasová, sociální,politická,náboženská,osobní či skupinová atd. Ale
všechny mají jednotnou tendenci i účinky.Stavě jí člověka proti člo
věku, vyrábějí z toho druhého člověka nebo z celých skuDin nepříte
le, a potom se snaží o jeho potření,poražení,zničení,likvidaci,zabi 
tí »vyhlazení.Stupňů takového nepřátelství je mnoho.Válka je stupněm
nejvyšším.Chceme-li proti válce účinně bojovat,a aby bylo možno na
še úsilí o mír mezi lidmi,národy ,státy brát vážně,musíme odstraňo
vat její předpoklady-nenávist v každé podobě.... Dokonce i mateřský
klín,který vždycky býval symbolem bezpečí se dnes stal,díky spojení
vysoké hygienické úrovně lékařské vědy a konstruktivní nenávistí k
životu,místem hromadných vražd sotva počatých lidských životů, mís
tem cílevědomé a obecně schvalované genocidy nenarozených, ale už
živých. ... Je jen otázkou času,kdy se i jiným druhům vražd
začne
říkat elegantně-umělé přerušení života.Vždyt tito zastánci a hlasa
telé umělých potratů,tohoto vědeckou revolucí posvěceného herodeismu,ani nově počatý život nepokládají za život,ale jenom za
pouhou
příčinu těhotenství!! ... Proč se o tom všem tak rozepíšuji?Protože se mne to osobně týká.Můj příchod na tento svět je zajisté nes
mazatelně poznamenán dobou válečného běsnění,do níž jsem se
naro
dil,kdy nenávist člověka k člověku slavila veliké orgie. Přicházel
jsem na svět v době,kdy několik desítek kilometrů od místa mého na
rození odcházel z tohoto světa v Oswietimském tábore bez hrůzy
ze
smrti,ještě i druhé posiluje,vězeň číslo 16 670... Snad se nebudete
zlobit,když přiznám,že mne k hluboké víře v Boha přivedlo
pozorné
studium ateistické literatury. ...Bylo mi dopřáno prozkoumat, pro
věřit si postupně mnohé náboženské systémy.K čemu jsem došel? Spíše
ke komu jsem došelTJe to Ježíš.Co pro mne Ježíš znamená? Jak mu rozumím?Velmi zjednodušeně:Ukázal všem lidem,kteří o to stojí,jak ma
jí žít,aby byli lidmi.LIDMI!Ukázal to slovy v dokonalém souladu se
skutky.Netajil před svými stoupenci potíže cesty,naopak zdůrazňoval
jejich hluboký význam.Říkal jim:Mne pronásledovali a budou pronás
ledovat i vás,budou vás nenávidět už i pro pouhé moje jméno.
Svůj
pokoj",mír vám dávám.Proto,aby každý poznal,že patříte ke mně,, splá
cejte hrubost vlídností»vyhrožování dobrým slovem,mstu odpuštěním a
veškerou nenávist láskou.Stal se tak přes veškerou odvěkou nenávist
ztělesněním míru a kdo má zájem,může se zamyslet nad tím, proč jeho
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cesta je jedinou cestou k míru,a také proč jeho cesta vede na kříž.
...podstatou modlitby je pravdivost a věrnost a to je jedna z mála
činností,kterou nelze nikomu zakázat.... ještě bych vás chtěl uji
stit, že v takového boha jako vy nevěříte,nevěřím ani já. Chci věřit
v Boha živého,tvoříčího a trvajícího a ne v nějakou konstrukci člo
věkem vytvořenou...
Nakonec bych rád zopakoval svou velikou,ne však neuskutečnitelnou
prosbu,aby mi bylo dovoleno převzít trest udělený jmenované ženě a
ona byla propuštěna na svobodu.Protože v otázkách právnických
sám
nejsem odborníkem a i když snad takový případ není našimi
zákony
přímo řešitelný,domnívám se,že v každém případě by bylo možné
mé
prosbě vyhovět tak,že by oné ženě byla udělena milost a já že bych
byl znovu odsouzen v novém soudním řízení.Rád příjmu jakékoliv pra
vdivé obvinění.Mohlo by se třeba i stát,že budu odsouzen, aniž
by
došlo k propuštění odsouzené ženy.I v tomto případě budu spokojen ,
protože i kdyby nedošlo k splnění jedné části mé prosby, budu
to
alespoň já,komu bude dovoleno naplnit počet odsouzených prov otázky
svědomí a ne někdo další.Tak se budu moci snad vykázat aspoň nepa
trným činem na otázku,kterou by mi mohla jednoho dne položit
moje
dceruška:Tatínku,a co ty jsi udělal pro to,aby v naší vlasti
byly
dodržovány zákony a lidská práva?
/Závěr dopisu/ A tak jsem učinil,co mi káže svědomí.Až budu z to
hoto světa odcházet,rád se budu zodpovídat ze všeho,co jsem kdy udělal, a byly to mnohdy činy nedobré i hanebné.Necítím však k niko
mu nenávist,chci,aby se měli lidé vespolek rádi a nestydím se za ta
A chci pro to něco 8 pomocí boží udělat;pokud mi to bude dovoleno,
nechci dopustit,aby dobří byli násilím tlačeni.
V Zubří 30.prosince 1979.
/1 kdyby se dopis byl dostal až osobně k adresátovi,pochybujeme
o
tom,že byl řádně zodpovězen.My plníme přání pisatele,aby s ním byla
seznámena,pokud je to možné,co nejširší veřejnost.Úplný text pošle
me každému,kdo o něj bude mít zájem./
ooo

ZVŮLE V IRÁNSKÉ JUSTICI je předmětem studie,kterou publikovala" Amnesty International".Podle ní a podle údajů iránského deníku "Yaendegan" odsoudily tzv.revoluční soudy během prvních pěti měsíců
po
pádu šachově na 10.000 osob.Vynášely a vynášejí se rozsudky smrti,
nebo bičování,bez jakékoliv možnosti obhajoby nebo odvolání
se
strany obviněných.Vysoký počet občanů je držen ve vazbě,bez obžalo
by a bez soudního řízení.Studie uvádí 900 konkrétních případů této
justice.
SCHIZOFRENII /rozštěp osobnosti/ vyvolává podle nejnovějších výzkumů určitý dosud málo prozkoumaný virus. Tato choroba /resp.disposi
ce k ní/ může být za určitých okolností dědičná.

ooo
/Dokončení se strany 13 - CHARTA A MADRID/
5.Stanovit společný minimální program,který by byl pro
humanitní
vědy na vysoké škole povinný. Výměna literatury a přednášejících.
6. Zřízení evropské literární ceny, jejíž soutěže by se mohli účast
nit svobodně a bez obtíží i autoři z komunistických zemí.
7. Zřízení obdobných cen i pro další obory.
8. Povinné vydání laureátů těchto cen ve všech zemích.
9. Zřízení společných novin a periodik.

- 17 J.B.TITO - " ENFANT TERRI3LE" KOMUNISTICKÉHO SVETA
Sedm amerických prezidentů se vystřídalo v Bílém domě od konce dru
hé světové války,otěže moci v Sovětském svazu přešly čtyřikráte do
jiných rukou počítáme-li sem i krátké mocenské intermezzo Malenkova
po Stalinově smrtijv Číně Hua Kuo Feng vystřídal Mao Ce-tunga.Avšak
Jugoslávie nepoznala jiného vůdce kromě maršála Tita. Tento doyen
mezi soudobými státníky,držitel časového rekordu nepřetržité vlády,
poslední z velkých osobností světové války a první velký
disident
komunistického světa,Josip Brož Tito po 35 let spoluvytvářel obraz
dnešní Evropy a světa a zejména komunistickému hnutí vtiskl
nové
dimense.
Sovětsko-jugoslávské vztahy od světové války do dneška možno
při
rovnat k barometru;vykazoval časté přeháňky,někdy bouři a jen málo
kdy slunečno. Teito politický ukazatel počasí predurčil a ovlivnil i
celou Titovu kariéru.První lekci stalinismu obdržel už v roce 1935
a 1936,kdy jako komunistický aktivista pracoval v Moskvě-tedy právě
v době,kdy vrcholily stalinské čistky a procesy-nezažil ji však na
vlastní kůži.Za války,jak známo,Tito vedl odboj proti německým oku
pantům a jím vedeným partyzánům se podařilo osvobodit většinu jugo
slávského území ještě před tím,než do bojů přímo zasáhla Rudá armá
da. "Chceme, aby každý byl pánem ve svém domě"prohlásil Tito-povýšený
mezitím na maršála-jen co válka skončila."Jakkoli máme všichni rádi
kolébku socializmu",tím mínil Sovětský svaz/'nikomu nelze upřít prá
vo milovat také svoji vlast".Tohle ovšem byla kacířská slova, která
v Moskvě nadšení nevyvolala.Vztahy se začaly rapidně ochlazovat. V
květnu 1948 Stalin,tak dbalý protokolu,najednou"zapoměl"poslat bla
hopřejný telegram k Titovým 56.narozeninám.A pak události
dostaly
spád.Moskva odvolala své poradce a v létě téhož roku vyloučila Ju
goslávii z Kominformy.Vypukla nelítostná válka nervů,Goliáš povstal
proti Davidovi.Pa trii k tomu příslušný slovník.Tito ,pokládaný apo
štoly ortodoxního marxismu za Jidáše,obdržel ty nejurážlivější pří
vlastky; zrádce, špion placený Spojenými státy,vrah,toulavý pes impe
rialismu a podobně."Jugoslávská nemoc"hrozila nákazou v sousedních
zemích a tak preventivně postavili před soud a pak popravili Hosto
va v Bulharsku,Rajka v Madarsku a bandu Josefa Slánského v
Česko
slovensku; všichni byli obviněni z"titoismu",což v té době
platilo
za synonymum zrady věci komunismu.V r.1953 odhalili v Bělehradu jián
agentů NKVD na zavraždění maršála Tita.Cožpak Stalin pět let před
tím už neprohlásilŕ'Stačí , že zvednu malíček a Tita už nebude!! ?"Tváří v tvář těmto nemaskovaným hrozbám a rostoucí izolací Jugoslávie
v socialistickém světě hledal Tito opory jinde.Přijal západní hos
podářskou pomoc a obracel se postupně i do Asie a Afriky, k zemím
stojícím mimo oba světové bloky.Tehdy byly vlastně položeny základy
budoucího hnutí neangažovaných zemí a Tito byl spolu s
egyptským
Násirem,ghanským Nkrumahem,alžírským ben Bellou,indickým Nehrúem a
indoneským Sukarnem jedním z duchovních otců tzv."třetího světa " .
Uvnitř Jugoslávie došlo rovněž k výrazným změnám,přesunům a refor
mám. Prosově tští"kominf ormis té" byli neutralizováni,Jugoslávie
nas
toupila vlastní"cestu k socializmu",v hospodářství uhodila
hodina
decentralizace a samosprávního systému.Bolševizaci země
zazvonila
hrana.Neodehrálo se to ovšem bez přehmatů.Také v Jugoslávii existo
val Gulag,také Tito se zbavoval svých politických odpůrců - a zde
připomeňme jeho bývalého druha a spolupracovníka Milovaná Džilaseovšem násilí v Jugoslávii nikdy nezbytnělo do zrůdné podoby Stalin
ské epochy v Sovět.svazu.Maršál Tito,který se odvážil postavit pro
ti Hitlerovi,vzepřel se nyní i gruzínskému diktátoru.
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Po Stalinově smrti a odstranění Sérii sovětský tlak na Bělehrad
postupně slábl.A tehdy nastoupil Nikita Chruščov cestu do Canossyjdal
přednost pokusu obnovit komunistický svět jako
blok před
osobním pokořením.V Bělehradu,kam v r.1955 odjel v doprovodu Bulganina a Mikojana,uznal-alespoň teoreticky-právo Jugoslávie
na’ vlastní
cestu ke společnému cíli,komunismu5a svým způsobem jaksi " legalizo
val "titoism co by hnutí.Barometr,o kterém jsme mluvili,vykázal pěkné
počasí.Ale ne na dlouho.Obloha se opět brzy zatáhla mraky a vztahy se
oboustranně ochladily. Tito v r.1956 totiž vyslovil svůj nesouhlas a
vojenskou intervencí Sovětského svazu do Maňarska. 0 dvanáct let poz
ději rozhodně odsoudil rozdrcení československého jara sovětskými tan
ky.Také jeho sympatie pro západoevropské"eurokomunisty" anebo odmít
nutí vietnamské invaze do Kambodže stejně jako sblížení s
Čínou
stvrzené návštěvou Hua Kuo Fenga v Jugoslávii v r.1978... to vše ne
byly projevy,schopné vyvolat v Kremlu nadšení.Když Brežněv v listopa
du 1976 navštívil Bělehrad,objal se na letišti s Titem. Na banketu se
pak snažil zesměšnit a zlehčit rozšířenou domněnku,že prý "krvelačný
sovětský vlk jednoho dne pozře jugoslávskou Karkulku ... " Ale sotva
letadlo s Brežněvem odstartovalo z bělehradského letiště Tanjug uve
řejnil prohlášení,že jugoslávské ozbrojené složky jsou " připraveny
odrazit jakoukoli agresi,at k ní dojde na zemi,na moři nebo ze vzdu
chu.. "Maršál Tito byl vždy jedním z nejlepších znalců sovětské poli
tiky a kremelským předákům viděl lip než kdokoli jiný,jak se říká, až
do žaludku.
Otázka Titova následnictví je otevřena.Pro Jugoslávii je to problém
delikátnější a komplikovanější než jakým bude smrt Leonida
Brežněva
pro Sovětský svaz.V Bělehradu vzniklo náhlé vakuum,. Jugoslávie nemá
následníka Titovy velikosti a významu.A zemi hrozí reálné nebezpečí;
nepřátelé"jugoslávské cesty"mohou využít tohoto dočasného piázdna - k
vytvoření podmínek-pro vnější vojenskou intervenci.Mohou
kupříkladu
rozjitřit tradiční a bohužel nedořešené národnostní rozpory, zejména
řevnivost mezi Srby a Chorváty,využitím promoskevských buněk v Jugo
slávské lize komunistů;mohou také oživit bulharské nároky na Makedo
nii a vyvolat záminku pro,v uvozovkách','ospravedlnění" sovětské bratr
ské pomoci.Lekci4kterou Moskva uštědřila světovému veřejnému mínění v
Afganistánu,pocitují v Jugoslávii obzvlášt citelně.Což Afganistán ne
byl rovněž zemí patřící mezi neangažované?Pravda,jugoslávské podzemí
nepáchne naftou,avšak země je širokou branou ke Středozemí,kam Sověty
zatím ještě nepronikly.."Mohu kdykoli odejít a nic se nezmění " pro
hlásil Tito krátce před svou smrtí.Ale vzhledem k soudobé
politické
konstelaci-lze tento výrok vskutku považovat za uklidňující?
Stanislav M.Kříž

+
+
+
ZAPADNÍ TECHNOLOGIE vyrábí Sovětské tanky-píše Bohdan Gorski v "ZeitBÍlď'.V sovětském městě Togliatti postavili Italové před deseti lety
továrnu na osobní automobily licence Fiat.Dnes se v ní ale
vyrábějí
převážně vojenské vozy a lehké tanky.To je jen jeden malý a typický
příklad.Jinak se k výrobě těžších a těžkých tanků hodí především to
várny na zemědělské traktory,kterých postavila západní konsorcie SSSR
již celou řadu a které dnes už asi vyrábí vedle tanků těch "traktorů"
již velice poskrovnu.Svědčí o tom ostatně i mizerný stav
sovětského
zemědělství,které je zřejmě popelkou vedle zbrojního průmyslu a vedle
všeho,co souvisí s vojenstvím-včetně vojenské předvýchovy na školách
a ve všech mládežnických organizacích.Výrobní technologii dostane So
vět, svaz od Západu na dluh,ale vše ostatní musí sovětský občan
více
méně nějak zaplatit.Podle toho vypadá např.kupní síla jeho mzdy.
V
SSSR vydělá dělník za měsíc 150 rublů-v USA 850 dolarů;kupní síla ru
blu je asi stejná jako dolaru-tedy poměr je až 1:7!
Při tom jsou v
SSSR neuvěřitelně nízké sociální dávky-minimální starobní renta 60 R.
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KAM S NÍ ? - Vzpomínka na plán výstavby České techniky v Praze
"Prosíme laskavého čtenáře,aby si nemyslil, že je to chyba tisku.
To se nejedná o Nerudův slamník,to jde o českou techniku. V minu
lých dnech jsme dostali zprávu o tom,že president přijal v audien
ci německé studenty a vyslechl jejich návrh,že na právě uvolněném
místě mezi Všeobecným pensijním ústavem a Elektrickými podniky, u
Hlávkova mostu,kde staré baráky byly zbořeny,by se mohla postaviti
budova pro německé vysoké školy.Návrh příznivě přijal a
německým
studentům slíbil,že dá příkaz ministru školství,aby se o to starali1
Tak
asi začínal článek,který jsem napsal někdy na počátku r.1938
do Národních novinjkde jsem tehdy vedl studentskou rubriku tohoto
orgánu a na konci každého měsíce jsem za to inkasoval honorář- ce
lých 30 haléřů za každý otištěný řádek.
Četl jsem tehdy v přehledu,který vydávala pro své účely
presidentská kancelář a který jsem sledoval,zprávu o oné audienci. Pro
to jsem hned napsal onen článek,který dále"buřičsky" napadal pre
sidenta republiky,aby se raději staral o českou techniku. Té byly
sice od r.1918 postaveny nějaké budovy,snad asi dvě, ale většina
poslucháren byla umístěna v nevhodných starých,obyčejných domech,
okolo Karlova náměstí.Citoval jsem tehdy ty staré posluchárny
a
psal jsem dále,že spíše by se mělo myslet na ně než na německé vy
soké školy.
Moje překvapení bylo veliké,když jsem druhý den svůj článek četl
Byl totiž doplněn tučně vytištěnými řádky,které-jak jsem se potom
dověděl-připsal sám šéfredaktor.Jako mladý studentský novinář jsem
si myslel,že už jsem šel dost daleko svým doporučením, aby se pre
sident republiky staral více o českou techniku,a neodvažoval jsem
se jiti ještě dále.Ale to mohl udělat šéfredaktor,a ten
připsal
ještě asi toto"Mneme si oči.To jsme ve dvacátém roce republiky?Doporučujeme panu presidentovi,aby si dojel do Karlových Varů a tam
navštívil kancelář Sudetoněmecké strany,pěkně smekl před Konrádem
Henleinem a Karlem H.Frankem a zeptal se jich,jaké budovy mají být
pro německou univerzitu postaveny".
Vznikla pak velká polemika.Vedlo"České slovo",tehdy zcela v le
vicových vodách,a s ním i jiný levicový a německý tisk.Já zase od
povídal v studentské rubrice Národních novin a trvalo pěknou dobu,
než se vody uklidnily a věc byla vzata z pořadu.Ale požadavek no
vých budov pro českou techniku byl již udělán a o nových budovách
pro školy německé se již nemluvilo.
Překvapením pro mne byla tentokrát měsíční likvidace. Vždy měla
uvedeno,který článek byl uveřejněn a kolik řádků měl,aby pak nako
nec byl zapsán násobek těch 30 haléřů za řádek.Za článek"Kam s ní"
mně šéfredaktor dal připsat celou korunu za každý řádek a i
to
co sám napsal dal započítat! do mého honoráře;se články které pak
vznikly onou polemikou, se moje měsíční likvidace dostala dost vy
soko, až asi na 300 řádků.Když mne později šéfredaktor viděl, řekl
asi totoľMáte buňky pro to být novinářem.Sledoval jste zprávy presidentské kanceláře a hned uhodil na poplach,když se stalo něco,co
poplach zasloužilo."Ale pak došlo k Mnichovu a okupaci.S mým novi
nářským psaním byl konec.
P.Strobach
"STÁTNÍ ROZPOČET musí být vyvážený.Veřejné zadlužení státu je nut
no zredukovat.Arogantní chování státních úředníků je třeba zmírnit
Tito úředníci musí být se strany veřejnosti více kontrolováni. Fi
nanční vydání státu různým zahraničním vládám je nutno
radikálně
zredukovat - pokud stát nechce udělat bankrot. Lidé by se měli zno
vu naučit pracovat a ne žít na účet státních prostředků" - mínil
Cicero, veliký politik starověkého Říma, již roku 55 před Kristem.

SALOMON GESSNER,švýcarský básník,malíř a grafik se narodil
letos
pred 250ti lety. V Curychu je do I3.července otevřena výstava jeho
výtvarného díla.
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S.K.Kříž
VALKA 7E FJORDOCH - K 40.výročí okupace Dánska a Nórska
Dne 9»duona 1940,tedy před čtyřiceti lety,nemecká Wehrmacht oku
povala Norsko a Dánsko a tím vlastně zahájila válku proti západním
spojencům.Hlavním strategickým cílem Adolfa Hitlera v" norské vál
ce" bylo zajištění kontroly nad t.zv."cestou železa",kterou se ro
zuměla jednak železnice,přepravující železnou rudu
ze švédských
dolů v Kiruně do Narviku,jednak tento norský přístav sám, kde se
surovina překládala do lodí. 3ez švédské rudy by se byla zastavila
kola zbrojovek v "třetí říši",továrny by nemohly chrlit tisíce le
tadel , tanků , děl a jiných zbraní,ke stavbě železobetonového kolosu,
Siegfriedově linii,by se bylo nemohlo přistoupit. Protože o zaji
štění kontroly nad Narvikem se zajímali i Spojenci,Hitler
pospí
chal aby byl první,což se mu také podařilo.Ostatně v plánu přepad
nout Norsko ho podporovali mnozí z jeho generálů,zejména
admirál
Rader.Operace,která obdržela kódované jméno"Weserubung" a do její
hož čela byl postaven pěchotní generál von Falkenhorst, se měla uskutečnit 20.března,ale Hitler ji později odložil na 9.dubna.
Spojenci reagovali na vývoj nepředstavitelně
pomalu a váhavě.
Schválili,ale pak zase zrušili plán na zaminování norských vod. A
ještě 8. dubna tehdejší britský premier Nevžile Chamberlain
pro
hlásil na schůzi s mladými konservativci:"Pan Hitler zmeškal auto
bus". Ale ve chvíli,kdy Chamberlain řečnil,první plavidla
německé
Kriegsmarine opustila německé přístavy a nabrala kurs na Norsko.
Němci se na operaci"Weserubung" důkladně připravili a nasadili 5
pěchotních a 2 horské divize,značný počet letadel a většinu svých
námořních sil. Vylodění a okupace proběhly s překvapující rychlo
stí.Němci se nesetkali s vážnějším odporem a jejich ztráty
byly
nepatrné.Kolem poledne 9.dubna byly hlavní přístavy
Stavanger,
Narvik,Bergen,Trondheim v jejich rukou.Norský král Hakon VII.
se
sice nechtěl Hitlerovým požadavkům podřídit,ale byl zaskočen, po
staven před hotovou věc a musel kapitulovat.Správa země přešla do
rukou loutkové vlády řízené mužem,jehož jméno dodnes platí za sym
bol národní zrady-Vidkuna Quislinga.
Ještě lehčí to měli Němci v Dánsku.Král Kristián X a jeho vláda
se Hitlerově ultimatu podřídili bez odporu.Historikové se shodují
v názoru,že okupace Dánska byla v podstatě jen jakousi " vojenskou
vycházkou".Pro Fuhrera však okupované Dánsko znamenalo strategický
triumf-zmocnil se prakticky kontroly nad průlivem Skagerrak a tím
nad celým Baltickým mořem.
Spojenci,jak známo,tehdy vojensky reagovali a v řadě
námořních
bitev v norských vodách potopili mnoho německých plavidel; jen u
Narviku poslali ke dnu deset torpédoborců s hákovým křížem. Jejich
vlastní ztráty byly ovšem značné.Převahu Spojenců na moři však vy
rovnali Němci převahou ve vzduchu,jehož pánem se stala
Goringova
Luftwaffe.Zanedlouho však norská scéna ustoupila do pozadí - vývoj
ve střední Evropě a na západní hranici německé říše obrátil pozor
nost jiným směrem.Vskutku: 10.května,tedy měsíc a den po " operaci
V.'eserubung" dal Adolf Hitler rozkaz k útoku na Francii.
+
+
+
VÝCHODNÍ EVROPA se stává téměř mimoděk první skutečnou obětí iránského problému.Věc se má takto:Východoevropané potřebují naftu - a
Irán devizy.Doposud bral Irán za olej od východních zemí
jejich
průmyslové výrobky - ale dnes chce dolary. Proto byla již na pří
klad stornovaná smlouva s DDR na dodávku 1000 železničních vagonů
za olej a podobný osud čeká na smlouvy s Polskem. Olej bude v dal
ším jen za hotové a to znamená ve východní Evropě další
zvýšení
inflace.
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OPICE VE SLUŽBÁCH TŽLESNŽ POSTIŽENÝCH OSOB
Je známo,že osoby tak či onak tělesně postižené,musí často vynaklá
dat spoustu peněz na úhradu práce obsluhující osoby, která většinou
vykonává jednoduché pracovní úkony.Jedna americká pracovnice /USA/,
zabývající se studiem shora uved.problémů,přišla na myšlenku, že by
k tomuto účelu mohly být vycvičeny opice,podobně jako se cvičí psi
pro usnadnění orientace slepců v ulicích měst nebo ve volné příro
dě.
Zmíněná vědecká pracovnice zakoupila kapucínskou opici a podrobila
ji jednoroční dresuře.Opice se v průběhu přesně zacíleného výcviku
naučila perfektně spolupracovat s jedním totálně ochrnulým osamělým
mužem.Tato opice umí rozsvítit a zhasnout elektrické světlo,přináší
"svému" invalidovi"k ruce" různé předměty jako/záchodovou/mísu,bačkory,knihy,novinyjotevírá a zavírá dveře a pod.Ba co vícj
zmíněná
opice umí"svého" invalidu i nakrmit-byt i trochu"zakecaně"; obslu
huje dokonce jeho gramofon,aniž by při tom poškodila aparát či gra
modesky. Dotyčný ochrnulý muž je "svou" opicí,jíž dal jméno Krista,
nadšen.Říká o ní:"Krista je zcela ojedinělá osobnost, s níž nelze
dělat žádné hlouposti."
Dr.M.Červíková
MUŽI SNESOU VÍC ALKOHOLU NEŽ ŽENY
Dr.Krasner z King College Hospital na Denmark Hill/Londýn/ publiko
val v jednom angl.lékařském časopise výsledky zajímavé studie o tom,
že mužský organismus snáší alkoholické zatížení lépe než organismus
ženský.Ženy dostanou daleko dříve"špičku"než muži.Ba co víc; ženská
játra zpracovávají alkohol podstatně hůř než játra mužská.Rovněž onemocnění jater v důsledku nadměrného užívání alkoholu se vyskytu
je u žen častěji než u mužů,a to zejména tehdy,když ženy najdou za
líbení v "tvrdých"nápojích již jako teenageři.
Ve shora uvedené klinice byl proveden pokus s 290 pacienty - 215
mužů a 75 žen- kteří po léta konzumovali/přepočteně/100 gramů alko
holu denně.Vyšetřením žen-alkoholiček z této pokusné skupiny
byly
zjištěny velmi závažné patologické změny jaterního parenchymu.
Jiná studie Profesorky Sherlockové z Royal Free Hospital/rovněž v
Londýně/ o alkoholismu přinesla výsledky,jež jsou zajímavé v jiném
směru.Ženy,které propadly alkoholu,zastírají tuto svou neřest dale
ko dovedněji a úspěšněji než mužäí alkoholikové, a to i před vyšet
řujícím lékařem.Protialkoholické léčebny vykazují daleko lepší vý
sledky v léčení mužů než žen,které se odnaučují pít daleko hůře.
Dr .M.Červíková
SOVĚTSKÁ"STRANA A VLÁDA" není zřejmě tak materialistická a ateisti
cká, jak se veřejně presentuje.Bylo totiž průkazně zjištěno, že so
větský stát vydává ročně 13 mil.rublů na výzkum praktického využití
parapsychologie,tedy mimosmyslového vnímání,souborně označeného ta
jemnou formulí PSI.Ze PSI-síly mají být/resp.již jsou/využívány
y
kosmonautice,vojenských disciplinách a diplomacii,není třeba zvlášt
zdůrazňovat.
NEŠTOVICE /variola/-obávaná to metla lidstva po dlouhá tisíciletíbyly koncem roku 1979 v celosvětovém měřítku sprovozeny ze světa .
Oznámila to příslušná tisková agentura OSN.
75.VÝROČÍ SVEHO"NAROZENÍ" oslavil nedávno dětmi celého světa milo
vaný medvídek Míša -německy/resp.anglicky/zvaný Teddy-Bar. . Málokdo
však ví,že tato nejmilejší dětská hračka vděčí za své jméno
ame
rickému presidentovi Theodoru Rooseveltovi,Jedním z Rooseveltových
"koníčků" byl totiž lov medvědů .Vtipní aranžéři svatební
hostiny
konané na oslavu sňatku jedné Rooseveltovy dcery ozdobili svatební
tabuli plyšovými medvídky.Tímto způsobem dostal medvídek jméno,svě
tový věhlas a posléze i oblíbenost.
n ,, x
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BOHATÁ ARCHEOLOGICKÁ SKLIZEŇ V KOCE 1979
Rok 1979 patří jak počtem tak historickou hodnotou archeologických
nálezů k nejbohatším v poslední době.Zajímavé objevy ohlásily Kana
da a Spojené státy,střední Amerika,Kolumbie,Indonésie, Velká Brita
nie a Irsko,Sovětský svaz, četné africké země a přirozeně i všechny
státy stredozemské pánve. Podívejme se ve zkratce na uplynulý rok
očima archeologa a zavítejme namátkou do několika oblastí; všechno
postihnout nemůžeme a jen výčet všech významějších nálezů by tvořil
dlouhý seznam.
Území dnešní Jugoslávie bylo od nepaměti křižovatkou velkých stě
hování a vpádů.Pro to právě tam dochází k tolika nálezům,a to od ka
menné doby po raný středověk. Ve Vojvodině vykopali hroby prvních
indoevropských nájezdníků, kteří přitáhli asi před 5-500 lety z rus
kých stepí.Následkem dlouhodobého sucha loňského léta klesla hladi
na srbské řeky Moravy hluboko pod normál-a objevily se základy sta
rého mostu z doby Římanů.Asi 400 km západně od Bělehradu
objevili
pohřebiště staré asi 2.500 roků,v jižním Srbsku zase zříceniny řím
ského sídliště z 2.či 3.století.Poblíž Jugoslávsko-rumunské hranice
byl nalezen snad nejstarší důl na dobývání železné rudy v Evropě;
jeho stáří se odhaduje na přibližně 7000 let.Nedaleko Záhřebu byla
vykopána velmi zachovalá obydlí lidí z 2.tisíciletí
před Kristem;
nejzajímavější je,že střechu poměrně velkých domů nepodpíral
ani
jediný trám.
Řecko a jeho ostrovy platí odjakživa za archeologickou pokladnici.
Z objevů roku 1979 jmenuj e především nález kostry poblíž krétského
města Eraklionu;zjistilo se,že hruň byla proražena dýkou. Podle od
borníků jde o první důkaz,že v prehistorické civilizaci Egejské ob
lasti praktikovali,patrně z rituálních důvodů,obětování
lidských
bytostí.Podobné nálezy v okolí tuto domněnku potvrzují. V síti dvou
řeckých rybářů ostrova Limnos,rovněž v Egejském moři,uvízl zajímavý
úlovek-bronzová busta římského císaře Augusta.Jinou bronzovou sochu,
znázorňující tentokrát mladého a nahého atleta,vylovili turečtí ry
báři na břehu Černého moře.
A nyní zavítejme do Číny.Podél proslulé čínské zdi objevili
ar
cheologové další paralelní a menší zdi.Součet jejich délky, připo
čtený k přibližně 6000 km hlavní stavby,by dal dohromady skoro
50
tisíc kilometrů;kdyby se všechny úseky daly napojit na sebe,výsled
ná zeň by obtočila celou zeměkouli a ještě by zbylo.Ka Paracelských
ostrovech se našly tabulky popsané čínskými ideogramy z doby dynas
tie Mingů/14.až 17.století/.Podle Pekingu je to prý nezvratný důkaz
o"historické příslušnosti"souostroví k Číně. Připomeňme,že na Paracelské ostrovy si dělají nárok hned tři státy najednou - Tchajvan,
Vietnam a lidová Čína,která je ve skutečnosti od r.1974 také okupu
je.V Čine byla dále objevena dvě sídliště z mladší doby kamenné,ve
snice stará přes 2.500 let,hřbitov z počátku prvního tisíciletí př.
Kristem,v jehož hrobech se nalezly mumie ve velmi dobrém stavu,
s
pokožkou,vlasy a oblečením téměř netknutým zubem času,dále též šest
bronzových zvonů,které dodnes harmonicky resonují a sloužily kdysi
jako hudební nástroj,tisíc let stará mapa hvězdné oblohy,nejstarší,
jaká byla kdy v Číně nalezena atd„Tři čínští školáci čirou náhodou
našli cihlu starou skoro 8 století a na ní nápisy o zemětřesení , k
němuž v oblasti došlo před 760 lety;pohroma postihla kraj mezi 9 a
11 hod. dopoledne 18tého dne šestého lunárního měsíce třetího roku
vlády císaře Xuan Zonga,to jest jednoho z vládců dynastie Ming..........
Na
východě země vykopali hrob z téže doby a exhumovali
z
něho
balzamovaného mandarína.Ani po sedmi stoletích nejevila mumie stopy
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rozkladu; obličej se sice vysušil a scvrkl, ale jinak zůstal nedot
čen.Tento objev svědčí rovněž o vysoké balzamovací technice starých
Číňanů.
Teň na skok na Blízký východ a do starého Egypta.? severním.Iráku
vyprostili z písku "nejstarší vesnici světa"-sídliště primitivních
zemědělců z předsumerské doby,staré asi 7000 let. Na denním světle
se objevily rovněž zasypané části babylonských hradeb z třetího ti
síciletí př.Kristem.Pokud jde však o proslulé "visuté zahrady"města
Babylonu,studiem se přišlo na to,že měly mnohem prozaičtější účel;
sloužily jako sýpky pro přebytky zemědělských výrobků,zejména obilí
a vína.Italští archeologové vykopali ve starosyrském městě Ebla řa
du královských hrobů,starých asi 3800 let.Připomeňme,že tuto skvě
lou a donedávna zcela neznámou kulturu objevili před pěti lety rov
něž Italové.V pásmu Gaza našli izraelští vědci sarkofág z doby fa
raónů , svědčící o tom,že toto dodnes sporné území tehdy patřilo Egy
ptu; ze ztvrdlého náplavu vyschlé řeky byla vyjmuta
zrna ječmene
stará 17.000 let.Tento objev koriguje dosavadní názor o době
pře
chodu staroegyptského obyvatelstva od lovu k usedlému zemědělství,a
to v tom smyslu,že ho posunuje o dobrých 8000 let hlouběji do minu
losti.
Nakonec se vratme do staré Mezopotámie.Podle polského odborníka Jana Brauna- z varšavské univerzity,skvělá sumérská civilizace prý
má své kořeny v Tibetu.Braun dospěl k tomuto závěru pečlivým jazykozpytem a srovnávací lingvistikou.Zjistil,že sumerština a
stará
tibetština vykazují překvapující podrobnosti,a to Jak ve slovníku,
tak v gramatické stavbě.Podle Brauna se sumérský jazyk vytvořil asi
někdy před 6500 lety,t.j.přibližně v době,kdy se Sumerové vydali z
Tibetu za západ.Jiný Polák, Ondřej Wiecinski,doplnil tuto
teorii
prohlášením,že antropologický typ starých Sumerů se takřka snoduje
s tělesným typem kmenů sídlících kdysi v Pamiru a v západním Tibetu·
Stanislav Kříž
+

+

+

1980-R0K SILNÝCH SLUNEČNÍCH ERUPCÍ
Sotva utichly diskuse o závěrech pozorování úplného zatmění Slun
ce, jež bylo možno v sobotu ló.únpra studovat v mnoha státech rovní
kové Afriky,v zemích Perského zálivu,v Indii a v jižní Číně, už se
opět pozornost astronomů obrací k této stálici. Jenže nyni nejde o
těch 4 až 5 minut,během kterých sluneční kotouč zmizel s oblohy za
jasného dne,nýbrž o pozorování,jež začalo letos v únoru a potrvá do
února 1981.Ano,právě začal tzv."rok maximální sluneční činnosti".
Jde v podstatě o obrovské výbuchy plynů-protuberance-k nimž
do
chází asi 8000 km od slunečního povrchu,ve vrstvě kde panují teplo
ty přibližně 2 milionů stupňů Celsia.Z této zóny šlehají do prosto
ru gigantické plameny ohně,který vzniká nepřetržitou sérií thermonukleárních výbuchů sluneční hmoty;takové ohnivé jazyky dosahují až
přes 200.000 km délky a americká vesmírná laboratoř "Skylab" dokon
ce detektovala erupci,při níž hořící plyny vyšlehly do vzdálenosti
588.000 km od místa svého vzniku. Při těchto erupcích dochází k uvolňování obrovského množství energie. Pro představu-rovná se
asi
10.000 miliardám vodíkových bomb o síle jedné megatuny. V silně io
nizovaných plynných vrstvách tzv."sluneční koruny",t.j. slunečního
obalu,dochází k elektromagnetickým a hlavně radioelektrickým jevům,
které nabývají svého maxima právě při erupcích. Při tom se uvolňuje
intenzivní kosmické záření,jehož síla kolísá od několika tisíc po
stovky milionů elektrovoltů. Částicím,z nichž je složeno, trvá
60
minut až pět hodin,vyjímečně i déle,než uběhnou vzdálenost
dělící
Slunce od Země. A přece se jejich ideální rychlost blíží rychlosti
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světla,to jest 300.000 km/sec.,jenže vlivem neobyčejně silného ma
gnetického pole Slunce jsou paprsky vychylovány z přímého směru.
Částice,které jsou rovněž nositelkami vysokých elektrických nábo
jů,narážejí na horní vrstvy pozemské atmosféry a jejich styk s ma
gnetickým polem Země vyvolává v oblasti obou točen nádherné polár
ní záře. Působí také rušivě na radiové vlny,zejména vysokofrekven
ční,kalí radiové vysílání a způsobuje poruchovost jemných elektro
nických přístrojů,zejména počítačů. Stalo se už letadlům, že náhle
-naštěstí jen nakrátko-"ztratila" radiové spojení
s kontrolními
věžmi a také,komunikace s umělými družicemi zaznamenaly
značnou
poruchovost. Zcela nelze ani vyloučit nebezpečí přílišného ozáření
kosmickými paprsky pro cestující letadel»létajících velmi vysoko.
Sluneční erupce jsou pozorovatelné ze Země díky
spektroskopickým
metodám.Mechanismus protuberancí není ješte spolehlivě
objasněn.
Věda se zatím nejvíce opírá o teorii amerického astronoma Babaocka,
podle níž k výbuchům dochází rozrušením magnetických siločar vli
vem nestejné rotační rychlosti jednotlivých vrstev sluneční hmoty.
Toto narušení má prý za následek uvolňování obrovského množstvívenergie-sluneční erupci.Má se rovněž za to,že protuberance ovlivňu
jí teplotu vyšších vrstev zemské atmosféry a tím vyvolávají více
méně dlouhodobé klimatické změny naší planety.Vskutku,střídání"maximálních"období s"minimálními" není pravidelné. Podíváme-li se o
tisíc roků nazpět,zjistíme,ze v letech 1010 až 1050,potom 1280 až
1340, 1420 až 1530 a konečně 1645 až 1715 byly erupce
nejslabší.
Všechna tato období byla provázena jakýmsi návratem " malých ledo
vých dob",které postihly zejména Evropu a severní Ameriku. Pro za
jímavost dodejme,že pouze"minimum" z let 1645 až 1715 bylo pozoro
váno přímo a to poprvé od Galileových dob,kdežto ostatní
periody
nízké sluneční aktivity byly určeny studiem letokruhů na
kmenech
prastarých stromů;, jako v kronice či v kalendáři byly tu zazname
nány všechny nápadnější výkyvy intenzity kosmického záření.Americ
ký odborník Mc Intosh tvrdí,že podrobné a pravidelné studium mag
netických úkazů na Slunci a zejména pořizování jakýchsi slunečních
"magnetických map"umožňuje předvídání magnetických bouří a poruch
na Zemi.Mc Intosh a jeho spolupracovníci po léta pořizovali pomocí
teleskopu se speciálními filtry stovky snímků sluneční koule den
ně , vyhodnocovali je a dospěli k závěru,že mezi erupcemi,slunečními
skvrnami,kosmickým zářením a, plynnými protuberancemi jsou
určité
spojitosti.Mclntoshovi a jeho týmu se rovněž podařilo sestavit prv
ní" atlas"aktivity Slunce a určit periodu maximální sluneční čin
nosti na jedenáct let.
Po jedenáct měsíců se budou všechny úkazy na Slunci měřit
těmi
ne jmodern<-jšími elektronickými přístroji,jaké má věda vůbec k dis
posici.Jde nejen o obří teleskopy a rádioteleskopy,ale též o údaje
které bude asi 400 badatelům dvaceti observatoří sdělovat první
drdžice specializovaná na výzkum"maximálního slunečního roku". Vy
pustila ji 14.února americká NASA na oběžnou dráhu
vzdálenou
přes 570 kilometrů od Země.Tento"sluneční sputník" měří jen 4krát
2,3 metry a váží pouze 2,3 tuny.Je koncipován tak, aby mohl
být,
pravděpodobně v roce 1982 či později,sveden z oběžné dráhy na zem
ský povrch a po příslušných technických úpravách a opravách znovu
použit. Informace,které bude tato družice sdělovat,budou soustře
ďovány a vyhodnocovány v Goddardově středisku NASA,které leží na
jednom předměstí Washingtonu.
S.K.
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