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Švýcarska

1980- Srpen/Září/Říjen
Číslo 8/9/10
KU 12.VÝROČIU SOVIETSKEJ OKUPÁCIE ČESKOSLOVENSKA
/Napísal Dr.Mikuláš Ferjenčík,předseda Československej národnej rady
americkej,a bolo uverejnené v jej Vestníku./
Ku Mníchovu, kde Československo bolo dané ^Hitlerovi naposDas ako
výkupné za pochybný mier,pribudol v historii Československa význačný
Íalší den vo 21.auguste 1968 podobného významu.Podobného v tom,že aj
tu malo Československo slúžit ako obet,aby bol zachovaný "miera priatelstvo” so SoAŠetmi.Po druhej vojne namiesto slobody prišli Sovieti
a bolševici.Boli sme krátkozrakostou západných politikov "oslobodení
sovietskou armádou" ,ktorej sme pri tom aj ešte vojensky pomáhali.
V
slovníku Sovietov oslobodenie a okupácia majú totožný význam.Prioadli sme tak do mocenskej sféry Sovietov, a to podlá nepísanej^ dohody
spojencov:"kto čo zo snojencov vojensky obsadí,to bude držať". Pred
pokladalo sa pritom,že dojde pozdějšie k nejakému mierovému narovnaniu.
Február 1948 bol už vlastne len logickým následkom hriešnej dôvery
amerického prezidenta v poctivosť Stalina.Podľahli sme zrade našich
komunistov bez odporu.Verili sme im,ačkoľvek naši vedúci politici z
prvej republiky znali plány a zmý.šlenie Gottwalda a ostatných .
Po
februári 1948 sa národ začal prebúfeat a tak musel prísť den,
ktorý
vyjadroval nesúhlas a odpor zradeného národa s tým,čo sa vo februári
48 stalo a čo po nom u nás nasledovalo.Tento deň prišiel bez príprav,
náhle,ako skoro pri všetkých živelných hnutiach odporu,bez ohíadu na
to či uspeje alebo nie,nájde alebo nenájde ohlas v ostatnom slobod
nom svete.Trpezlivosť národa za režimu Novotného bola u konca a ná
rod musel nejako prejaviť svoj nesúhlas a odpor.Táto nepřipravenost,
tento náhly výbuch svedčí,že išlo o odpor zdola,o odpor
samotného
národa.Nebol to Dubček ani Svoboda,ani ostatní komunistickí vedúci,
ktorí to pripravovali a viedli. Oni sa s udalosťami,proti ktorým sa
postavit nemohli,proste len sviezli.Nás v exile zásah Sovietov
ne
prekvapil. Sovieti Československo potrebovali. /Dokončenie na str.2/

ČSKP zve krajany i letos do Winterthuru na
MIKULÁŠSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU
Sobota 6.prosince-Hotel"Winterthur"/dŕíve Volkshaus/ u nádraží
Začátek 20 h-Rozd.dárků-Tombola-Hudba jako obvykle-Vstup 17 SFr
Rezervace denné po 19 hodině na tel.č. 062/296923 nebo /290937
DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A BESÍDKA bude v neděli 7»prosince

odpoledne ve 14 hodin v sále kostela St.Ulrich na rohu Schaffhauserstr.a Seuzacherstr. Svatý Mikuláš rozdělí přinesené dár
ky a program besídky obstarají žáci české doplňovací školy pod
vedením bratra Joba a Otce Šimčíka.
Švýcarská skupina SVUvydala k letošním Vánocům NOVOROČENKU s
reprodukcí Madony z Deštné. Cena 1,40 SFr. Text česky a cizoja
zyčný /německý,francouzský a anglický/ - nebo bez textu. Objed
nejte u Dr.E.M.Bosley, 66 Ch.du Devin, 1012 Lausanne nebo v re
dakci ZPRÁV ČSKP.
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- 2 Potrebovali jeho priemysel, jeho prírodné i hospodárske zdroje,
jeho strategické postavenie a nemohli za ladnú cenu pripustiť
akúkolvek formu jeho uvoľnenia zo svojich pút,užilen z prestížnych
dovodov.Západ,tj.západná Európa nepredstavovala žiadne nebezpečie
pre ich zámery.Z Ameriky mali bezpečné znrávy,že invaze
nevyvolá
žiadny nepriaznivý ohlas oficiálnych miest,Revolúcia-/lebo v pod
state išlo o revolúciu/-bola potlačená sovietskymi tankami a Sovieti si tak trvalým vojenským obsadením zaistili všetko čo chceli a
potrebovali.Stratili však dôveru a vieru v ideológiu komunizmu, to
nielei) v Československu4ale takmer po celom svete.Ich komunistická
ideológia ukázala sa byt falošnou a slúžiacou výhradne len ich do
byvačným cieíom.Význam tohto vystriezlivenia u civilizovaného sve
ta sa nedá uprieť a môže sa stať význačným faktorom pri
rozklade
sovietskej dŕžavy udržovanej tankami a bodákmi.vNové územné zisky
a strategické rozširovanie Sovietov bude narážať, ako to už
dnes
vidíme na Afgánistane,na stále sa zvyšujúci odoor. Ohrožené národy
sa pripravujú na obranu a odpor a sme tak svedkami pomalého obko
lesenia Sovietov národmi a štátmi,ktoré si stav ohrozenia uvedomu
jú. Tohto stavu Sovieti sú si iste vedomí,zvyšujú svoj
vojenský
potenciál
i za cenu,že to už má a bude mat vplyv na stále zvyšu
júci sa nedostatok potrieb denného života a vzrastajúcu nespokoje
nost nielen ujarmených národov,ale aj ruských Íudí samotných.Tomu
to vývoju sa Sovieti prirodzene bránia.Budú sa snažit uspať a ošá
lit svet novými jednaniami o mieri.Vo svete samotnom je možno ešte
očakávať rôzne výkyvy pre i protisovietske. Môžu nakoniec vyvolat
aj novú svetovú vojnu a zaznamenat v nej počiatočné úsnechy. Pred
stavu konečného úspechu Sovietov na ovládnutie sveta a jeho zotro
čenie sa však viditelné a pozorovatelné vzdaluje a stráca. Invázia
Československa pred 12 rokmi svojou nemorálnostou a bezohľadnosťou
-môžeme smele tvrdit-uviedla a prebudila v pohyb sily,ktoré sa za
stavil nedajú a ktoré nakoniec zdolajú a pochovajú barbarskú drža
vu Sovietov.
+
+
+
+
+
+
OSLAVA ŠTEFÁNIKOVEJ STOROČNICE V NEW YORKU. Dna 11.septembra usporiadala skupina Československej spoločnosti pre vedy a umenia
v
New Yorku oslavný večer stého výročia Štefánikových narodenín. Ko
nal sa vo Freedom House na Manhattane a otvoril po predseda
new
yorské j skupiny SVU Dr.Jaroslav Pecháček,ktorý privítal prítomných
predstaviteľov spoluporiadateiských organizácií,medzi nimi i Dredstavitela Rady slobodného Československa.Prorram začal
orednesom
básne legionára gen.Rudolfa Medka “Štefánik",ktorú predniesla bývalá
členka Mahenova divadla v Brne Zdenka Fišerová. Analytický výklad
o Štefánikovej účasti na prvom československom odboji za prvej sve
tovej vojny,o jeho zásluhách na vzniku československého štátu,jeho
politických názoroch a názoroch na česko-slovenskú vzájomnosť po
dal Dr.Martin Kvetko,podpredseda výkonného výboru Rady slobodného
Československa.
Jiří Fišer,bývalý režisér Mahenova divadla Drečítal úrivky z do
kumentov a svedectvá Íudí,čo so Štefánikom spolupracovali. Bývalý
čs.velvyslanec pri Spojených národoch Dr.Ján Papánek sa rozhovoril
o svojich spomienkach na^spoluprácu so Štefánikom v Ríme.
Pani
Betka Papánková,predsedkyňa Národnej rady československých
žien,
prehovorila anglicky o svojich spomienkach na Štefánika, ktorý po
čas svojej návštevy v Amerike v roku 1917 býval začas u jej rodi
čov v Chicagu. Oslava bola v určitom zmysle manifestáciou
česko
slovenskej vzájomnosti.
/pqč/

- 23 TA DNEŠNÍ MLÁDEŽ...
"Naše mládež je spustlá a bez kázně.Mladí neposlouchají svých ro
dičů.Konec světa je blízko"."Souhlasí navlas!"-zvolá zd° asi mnohý
čtenář. Avšak shora uvedená lamentace na "dnešní mládež" je hezky
starého data;je totiž součástí klínového nápisu na egyptské hliněné
tabulce pocházející z období 2.000 let př.Kr.
A v r.700 př.Kr.si stěžoval veliký Hesiodos:"Vzdávám se
veškeré
naděje,pokud jde o budoucnost našeho národa,pokud tato
budoucnost
má být závislá na dnešní frivolní mládeži.Tato mládež je- nade vší
pochybnost-neslýchaně bezohledná a předčasně vyspělá.Když jsem
já
byl mlád,učili nás slušnému chování a respektu před vlastními rodi
či.Dnešní mládež však chce všecko vědět lépe a neumí držet jazyk na
uzdě." Tolik Heseiodos.
Jaké z toho plyne pro nás poučení?Že pro každou/rodičovskou/ ge
neraci je právě ta doličná"dnešní mládež" tou nejnemožnější mládeží
všech dob.Ke stejnému názoru došel i Sokrates, když si stěžoval 1'Mládež dnes miluje luxus,má špatné způsoby,opovrhuje autoritou,
nemá
žádný respekt před staršími lidmi a jalově tlachá,místo aby praco
vala.Dnešní mládež nepovstává vstoupí-li starší osoba do místnosti.
Mladí se neumějí chovat u stolu,jedí hltavě,při stolničení přehazu
jí nohu přes nohu.Dnešní mládež odporuje svým rodičům a tyranizuje
učitele." - Konec citátu vysloveného velikým Sokratem před
zhruba
tak 2.380 lety.- Všechno zde již tedy bylo-nihil novum sub sólem!
Dr.M.Červíkové
ELEKTRICKÝ SMOG je novým negativním fenoménem v beztak
dost už
znečištěném životním prostředí naší planety.Nadúrovňové elektrické
vedení,rozhlasové a televizní vysílačky,radarové stanice a miliony
elektrických přístrojů a zařízení v průmyslu,zemědělství i domácno
stech vytvářejí umělá elektromagnetická pole,překrývájící a mohutně
násobící přirozený zemský elektromagnetismus.Má to za následek těž
ké poruchy a zfalšování životních rytmů.rostlin,zvířat i lidí. Tak
např.porosty pod elektrickým vysokonapěíovým vedením, které vzdušný
kyslík mění v ozon,vykazují zpomalený růst. U zvířat a lidí, vystavených/déledobě/elektrickému 3mogu,dochází k poruchám rytmu spánku
a bdělého stavu a časového vnímání,mění se krevní obraz, zvyšuje se
krevní tlak,organismus projevuje známky vyčerpanosti-počínajíc bo
lestmi hlavy až po srdeční infarkty.Intenzivní výzkumy účinků zmí
něných umělých elektromagnetických polí jsou t.č.prováděny v USA
/Dředevším stát N.York/ a v moskevské oblasti SSSR.
Dr.M.Č.
SEVERNÍ ZEMSKÝ MAGNETICKÝ PÓL SLÁBNE.Vědci soudí,že za cca 12 sto
letí budou magnetické střelky kompasu ukazovat místo k severu k ji
hu.Přímým následkem tak podstatné změny zemského magnetismu
bude
prý vymizení některých rostlinných a živočišných druhů se
severní
polokoule.
TRVALÉ či ASPOŇ DÉLEDOBÉ UMĚLÉ OSVĚTLENÍ může působit závažné poru
chy zdraví,jak ukazují výsledky výzkumu a pozorování
mnichovského
profesora Hollwicha.Umělé osvětlení působí přímo změny hladin růz
ných hormonů v krvi.Zejména produkce tzv.stresového hormonu cortisolu působením elektrického osvětlení stoupá.Shora uvedený lékařský
odborník zastává názor,že člověk by neměl být vystaven umělému osvětlení déle než 2 hodiny denně.
140 LET BYL PRÝ SI’ÁR Ahmad Abdel Fattah Esswetti, . nedávno zemřelý
Arab ze západního Jordánska.Zanechal prý 223 potomků.Zpráva pochází
od franč.agentury AFP.
o
o
o
o
o
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o Nemám povahu na to, abych oořád jen mlčel. A nic jiného se od nás,
dělníků v Československu vlastně nežádá. Je úplně jedno jak pracu
jete.Na prvním místě musíte držet hubu.Několikrát jsem se na schů
zích ROH zeptal, vždycky jen na únlně konkrétní věci z pracoviště.
Pokaždé jsem pak byl zavolán na vedení závodu,kde mi bylo řečeno,
abych se do ničeho nepletl. Nakonec jsem byl považován za rebelanta. Rebelanta a"antisocialistu", jen proto, že jsem se zeptal
na
věci,týkající se organisace práce a odborné kvalifikace. Když pak
na mne stranická organisace poštvala VB a příslušníci se mne sna
žili vyprovokovat k tomu,co by mohli nazvat trestnými činy, odešel
jsem. Možná,že vám to bude znít divně a nepravdivě,ale vím
to z
vlastní zkušenosti,že režim v Československu se ničeho tak nebojí,
jako nás-dělníků. Nikdo si nedovede představit,co by se stalo,kdy
bychom jednou přestali mlčet. A nikdo také nevěří,že by naše dneš
ní vvčkávavé mlčení/jak dlouho ještě?/ znamenalo souhlas.
.
.
.
,
.
/Zansal I.Medek/
1940 - NESLAVNÝ ROK V ANÁLECH F.K.S.
10.května 1940-tedy před 40 lety-zahájilo hitlerovské
Německo
útok na Francii.Spojenecká obrana nápor německých tanků a letadel
nevydržela,fronta se zhroutila a za sedm týdnů po invazi
Francie
kaoitulovala .Tímto smutným výročím druhé světové války jsme se už
zabývali,je však dobré připomenout,jakou úlohu tehdy hrála komuni
stická strana Francie,vedená Mauricem Thorezem.
Francouzští komunisté-a obecně komunisté všech zemí západní Evropy-se ocitli před neobyčejně obtížným dilema:na jedné straně pů
sobilo vlastenecké uvědomění a povinnost bránit se,na druhé straně
je vázala poslušnost vůči první zemi socialismu,Sovětskému svazu.
Uzavření paktu o neútočení mezi Hitlerem a Stalinem a zejména vpád
Rudé armády do zad bránícímu se Polsku v září 1939,otřásly důvěrou
francouzských komunistů a rozvrátily stranu ideologicky
zevnitř.
Thorezovo vedení se snažilo namluvit členským masám,
že Sovětský
svaz jednal v dané situaci správně,že ho k tomu přiměly strategi
cké důvody,aby prý rozštěpil kapitalistický svět a získal tak čas
k rozhodnému úderu:Sovětský svaz je zásadně pro mír a pro odzbro
jení a-jak tehdy napsal Louis Aragon-"věrnost této politice doká
zala Moskva zářným způsobem".Tento výrok není třeba komentovat. V
době,kdy se smrtelně raněná Francie ještě bránila,komunisté v ar
mádě organizovali dezerce,vzpoury a sabotáže,rozšiřovali
letáky
proDagující defétismus a kapitulantství, napadali "buržoasii,kte
rá rozpoutala tuto válku".V těchto pamfletech ostře vynikla silná
protibritská nota.Mluvilo se v nich o"soolečném boji Německa a So
větského svazu" proti západním monopolům.Už v listopadu 1939 komu
nisté sabotovali ve zbrojovce v Montluconu 200 hlavní protitanko
vého kanónu 25mm;toto množství,nyní ovšem nepoužitelné,
by bylo
stačilo vyzbrojit čtyři pěchotní divize protitankovými zbraněmi. V
továrnách na pařížském předměstí Boulogne/Billancourt
přistihli
skupinu komunistických dělníků při sabotáži leteckých motorů- měly
vybuchnout ve vzduchu,což se také v jednom případě stalo a
pilot
se zabil. Dva hlavní iniciátory,Marcela Rambauďa a Maurice Lebeaua
odsoudil pařížský vojenský soud k trestu smrti. Když válka skonči
la a francouzská strana začala vychvalovat úlohu a hrdinství komu
nistů v odboji,obě jména na seznamu obětí ovšem chyběla...Vrcholem
všeho byla však dezerce samého generálního tajemníka Thoreze,který
sběhl od své jednotky a záhadnými cestami se dostal do Moskvy. Byl
tehdy kontumačné odsouzen k smrti,ale do osvobození v r.1945 amnestován·
S.M.Kříž
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MADRIDSKÁ KONFERENCE, at dopadne jakkoliv, predstavuje politickou
událost zcela mimořádnou. Když byla před pěti lety podepsána 35ti
státy závěrečná listina Helsinské konference o bezDečnosti a spo
lupráci v Evropě,sotva tušil její iniciátor SSSR, jaký bič si na
sebe upletl.Dnes se zdá být sice jasné,že silou Helsinské dohody a
z ní vycházejících následných konferencí, jako touto
Madridskou,
se ani bezpečnost ani spolupráce v Evropě moc nezlepší, ale za to
je nesporné, že celá akce vedla a vede k nebývalé mobilisaci celé
světové veřejnosti-právě proti SSSR. Je pochopitelné že této situ
ace využívají také dissidentští mluvčí utlačených
východoevrop
ských národů a všechny exily z východní Evropy k tomu, aby řekly
své a aby to řekly na vhodném místě. Z československé strany to je
především CHARTA 77,jejíž připomínky mají formu dopisu presidento
vi reDubliky a byly již uveřejněny ve světovém tisku.Chartisté se
v nich dožadují propuštění nespravedlivě odsouzených spolubojovní
ků a zejména Dak revize oněch čsl.zákonů a zákonných nařízení,kte
ré odporují ustanovením mezinárodních dohod o lidských
a občan
ských právech, které vláda ČSSR podepsala a dokonce dala
občanům
na vědomí v úředním věstníku.Z čsl.exilu vyšlo soustavně zpracova
ných připomínek k Madridské konferenci několik.Obsáhlý text v an
gličtině zpracovala Rada svobodného Československa. Též Čsl.národ
ní rada americká předala delegaci USA velmi obsáhlý
a soustavně
zpracovaný materiál. Své připomínky vypracovala v němčině,spolu s
naším ČSKP,též naše Čsl.pracovní skupina při KD straně
Švýcarska
/TACVP/ a předala je švýcarské delegaci resp.jejímu vedoucímu, vy
slanci E.Brunnerovi.Byly poslány též Světové unii KD-stran do Ří
ma, odkud oak šly do Madridu především účastníkům
mezinárodního
Křestansko-demokratického semináře. Tyto připomínky našeho TACVP
jsou
zaměřeny na všechny tři"koše" Helsinské dohody, ale kromě
toho je v nich učiněn pokus vylíčit způsob myšlení a motivy rozho
dování komunistických předáků,s nimiž budou mít v Madridu západní
diplomaté co činit. Myšlení komunistických politiků je totiž úplně
jiné než myšlení ostatních lidí a to vědět považujeme za
dů
ležité pro všechna jednání s nimi. K připomínkám našeho TACVP, byl
přiložen též text CHARTY 77,ekonomický rozbor našeho Ing. Pinaáka,
a návrh"Charty humání pomoci",přednesený na našem letošním sympo
siu U. Kagim, mluvčím Akčního komitétu Evropské Helsinské skupiny.

NAS .7INTERTHURSKY KURS pro uchazeče o. švýcarské občanství v říjnu
konči.Na sto účastníků vydrželo až do konce- tedy až do závěrečné
ho slavnostního setkání s politickými představiteli města,které je
plánováno na měsíc listopad.Naši švýcarští přátelé-lektoři dokáza
li na všech přednáškových večerech vytvořit věru radostnou a přá
telskou atmosféru,takže na konci celé akce není,kdo by byl nespo
kojen. Většina účastníků si už také podala svou Žádost - se všemi
přílohami. Každý z nich rád poradí všem těm,kteří ji budou, resp.
mohou podat až později a všem,kteří se této přípravy účastnit ne
mohli a nevědí si nebo si nebudou vědět rady. Totéž docela ráda učiní také redakce ZPRAV ČSKP.
KNIHY VLADIMÍRA ŠKUTINY - "PĚT PODOB HUMORU A NAPĚTÍ" - si můžete
objednat u GALERIE KRAUSE, Book Service, Tumbelenstrasse 37, CH - 8330 Pfaffikon. Informační letáček a objednávka jsou přiloženy k
této expedici našich ZPRÁV ČSKP.

- 4 J.Samek
NAŠE NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
V poslední době rozesílala nemocenská pokladna CKUS,u které jsou
již 10 let velmi mnozí členové našeho svazu nemocensky pojištěni,
osobní dopisy s upozorněním na podpojištění našich členů a jejich
rodinných příslušníků. Mají úplnou pravdu- jsme podpojištěni! Naše
pojištění bylo uzavíráno před 10 lety, kdy záleželo na tom,aby to
to,pro nás v té době nejdůležitější pojištění,co nejvíce poskyto
valo a co nejméně stálo.Nebylo snadné pro místního,natož pro "Ausländra",z 520ti nemocenských pojištoven,které tehdy ve
Švýcarsku
existovaly,vybrat tu nej., nej..,abych se vám při setkání i no le
tech mohl podívat zpříma do očí a ujistit vás,že jste stále dobře
pojištěni.Požádal jsem tehdy o "návrh na kolektivní nemocenské po
jištění" osm největších nemoc,pojištoven a pak jsem noce,soboty a
neděle studoval,porovnával a žádal úpravy v náš prospěch. U CKUS
nám prokázali největší trpělivost»porozumění a ochotu.Poskytli nám
vchody pro vícečlenné rodiny, a co bylo pro naše dříve
narozené
krajany nejdůležitější,vzali nám,jako jediná nemocenská
pokladna
ve Švýcarsku,do pojištění všechny členy bez omezení věku a*za ne
zvýšený tarif.Upravili nám měsíční příspěvky na nejnižší tarif vťbec.Ale to bylo před deseti lety.Od té doby se mnohokráte zvýšily
ceny za lékařské úkony a za léky.Pro porovnání připojuji výtah
z
účetní rozvahy naší kolektivní smlouvy k 31.12.1979:
Počet členů kol.poj. 220(93 mužů,101 žen,26 dětí)
Vybráno na pojistném...............
. ...SFr 235.310,fz toho příspěvky 3undu 28.439 a od kantónu 11.028)
Výdaje za nemoc.ošetření pojištěných členů ČSKP.......... "
288.593,Vydáno více než přijato o................
.......... "
53.283,Příčin je několik:
1/ Ono zmíněné podpojištění stávajících členů.Je možné si je zlep
šit dle doporučení letáčku CKUS,který všichni pojištěnci dostali,
kombinovaným nemocničním pojištěním/Kombinierte
Spital Versiche
rung/, a to dle vaší volby ve třech skupinách-/a/všeobecné odděle
ní - /b/ poloprivátní oddělení - /c/ privátní oddělení.Připojistit
se lze pouze pokud nejsme nemocni-během nemoci pojištění zlepšovat
nelze.Bližší informace lze získat u CKUS-Molkerstr.21-8026 ZÚrichu pana Brocha,který mluví srozumitelnou němčinou. Lze se s ním
i
spojit telefonicky - 01/2415666.
2/ Vysoká věková hranice našich pojištěnců,
ke které došlo oním
přijetím členů bez omezení věku.Vedení CKUS doufalo,že tuto bene
volenci naši krajané ocení a že i ti mladší přistoupí
do našeho
kolektivního pojištění,které by pro ně bylo zpravidla výhodnější
než jinde.Říkáte si,že těch 10 -15 -20 franků měsíčně není veliký
rozdíl? Násobte si je 12 x za rok a pak 10 x a dovíte se,kolik kdo
mohl za posledních 10 let ušetřit.
3/ Většina pojištěných jsou ženy.které jsou více a častěji nemocné
než mužijtaké jejich léčení stojí zpravidla více.
Pomozte, prosím, tyto abnormality opravit!
Pohovořte si se svými rodinnými příslušníky,s mladšími přáteli a
známými. Získáním dalších a hlavně mladších členů se nám všem sní
ží příspěvky!
Navíc doporučuji vaší pozornosti různá připojištění,uvedená
v
prospektu,který nám CKUS poslala;
a/ Pojištění privátních pacientů,důležité pro rodiny nebo i jedno
tlivce,kteří podle kantonálních daňových předpisů patří svým pří
jmem a majetkem do skupiny "lepších majetkových poměrů",což si mů
že ošetřující lékař na příslušném daňovém úřadu jednoduše zjistit.
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nování.Je důsledkem celého nesmyslného systému plného protikladů,je
jichž jediným společným znakem je lež.
Jak může dál pokračovat/s dobrým svědomím/lékař,když vidí, že léky
jsou jen pro některé lidi.Když je mu nařizováno,kolik lidí smí být
nemocných,když denně vidí,že částky určené např.na dovoz nutných lé
ků, jsou vyhazovány za dárky pro stranické funkcionáře. To ani nemlu
vím o tom,že kolegové byli nuceni uznávat za psychicky nemocné lidi,
o nichž věděli jen to,co jim na stůl přinesli vyšetřovatelé
Státní
bezpečnosti.Jistě,proti takto zrůdnému systému lze ještě bojovat. A
vlastně stále.Jistě to je nutné.Ve chvíli,kdy však člověk je ohrožen
přímo,nezbývá mu nic jiného,než se pokusit odějít.Zanechává za^sebou
nedokončenou Dráči a velký kus života.Ale snad zachrání alespoň dě
ti. Myslíte,že je to malý důvod?
Vy myslíte,že všichni pracovníci STB musí být členy strany?Právě na
opak .Některým z nás dokonce bylo doporučeno do KSČ nevstupovat. Prý
abychom měli větší důvěru.Samozřejmě to bylo z tohoto hlediska zby
tečné,protože stejně o nás každý věděl,co jsme zač.Proč jsem to tedy
dělal a proč jsem teň tady?Co se se mnou stalo a jak to,že jsem na
jednou změnil své názory?Nevím,jak bych to řekl,ale myslím, že každý
čVvěk prodělá někdy v životě období,za které se stydí.Sár se omlou
vá mládím a hloupostí.Pak ale najednou vidí,jak mnoho zla způsobil.
Víte,nejsem křestan,ti tomu snad říkají svědomí.Možná,že jsem
jej
dlouhá léta neměl,Chtěl bych to všechno nějak odčinit.Vím,že nebudu
mít důvěru a snad si ji ani nezasloužím.Nemohu však dál žít v zemi,
jejíž režim ze mne udělal něco,za co se stydímjnemohu dál žít v ze
mi,kde nemohu v noci spát,protože se začínám bát.Přízraků i
živých
lidí,kterým se nemohu podívat do očí.Snad budu mít ve svobodném svě
tě příležitost to všechno napravit.
V r.1968 jsem 3e zdržel o krátký čas déle,než bylo povoleno při tu
ristické cestě do zahraničí.Po návratu mi okamžitě byl odebrán pas.
Po roce jsem byl vyhozen z místa a od té doby se mi nepodařilo zís
kat trochu slušnou práci.Nikdy v životě jsem nechtěl emigrovat. Byl
bych to přece mohl udělat již tehdy,před dvanácti lety. V poslední
době se však útoky proti mé osobě a vlastně celé rodině začaly mno
žit.Byli jsme sledováni,žena nemohla dostat práci,děti neměly
mož
nost studovat.Využil jsem tedy první možnosti a jel jsem. Vím, že to
bude těžké a nedělám si iluze.Nemohu však dál žít ve strachu a neji
stotě.A pak věřím,že poctivá nráce-jsem soustružník-bude snad
mít
ve světě větší hodnotu než jakou kdy mohla mít doma.I když právě tam
se nejvíce o oráči mluví a píše.
Kdyby nebylo dětí,snad bych zůstal.Možná,že bych pořád ještě rozepi
soval na stroji dokumenty Charty 77 a všelijaké literární texty.Mož
ná, že bych pořád ještě chodil po přátelích,kteří mají vypnuté tele
fony a nosil jim zprávy o tom,co se děje.Možná,že bych i vydržel vý
slechy a domovní prohlídky.Kruh kolem mne se stále víc zužoval. Bylo
to těžké.Režim,kde můžete žít jen tehdy,když jste tak trošičku - ne
zlobte se za to slovo,nemyslím,že by se vztahovalo zrovna na mne "hrdina"-je hluboce nemravný.Ale člověk má povinnost od sebe
žádat
mnoho. Smí to však chtít od malých dětí,jejichž život je od prvních
kroků ve škole poznamenán lhaním?
Byla jsem učitelkou na mateřské škole.Každý rok jsem se znovu dívala
na ty maličké,kteří k nám přicházeli s úzkostí.Co jim mohu říci? Jak
si s nimi hrát?Kdo jsou jejich rodiče?Je vůbec možné mluvit před tak
malým človíčkem pravdu?Je rozpor mezi tím co slyší doma a tím, co mu
musím říkat já vůbec únosný pro dětskou mentalitu?Nemohla a nechtěla
jsem to nikdy dělat.Nechtěla jsem maličkým dětem vykládat o dobrých
strýčkách,kteří nás osvobodili-dokonce dvakrát-1945 a 1968.Nebylo to
k vydržení.Víte,promiňte,že to bude znít nadneseně,ale hřích na dě
tech je přece největší hřích.
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PLOČ JSME ODEŠLI Z ČESKOSLOVENSKA.
Fočet letošních uprchlíků z Československa vysoko převyšuje čísla
za poslelních deset let.Jsou mezi nimi lidé všech profesí od akade
miků po studenty a dělníky.Jejich výpovědi o důvodech.proč se roz
hodli opustit vlast tvoří nesmírně pestrou mozaiku lidských osudů.Z
nich některé namátkou vybíráme jako autentické svědectví o životě
doma.
Jsem výtvarník a jen proto,že jsem odmítl vstounit do KSČ,byla mo
je nráce neustále omezována a nakonec jsem v ní nemohl vůbec pokra
čovat .Nechci , aby moje děti byly vychovávány v tak nesvobodné
soolečnosti.
Jako student jsem nebyl organisován ve Svazu mládeže.Jsem katolík,
ale ve škole mi zakázali chodit na náboženství,učitelé mne šikano
val i, byl jsem/nevím vlastně nroč/ sledován oolicií,u mých kamarádů
dělali domovní prohlídky a odposlouchávali jim telefony. Po skončení
školy jsem byl ujištěn ředitelem,že při svých názorech, a zejména
při svých projevech náboženství nemám žádnou naději na slušnou prá
ci.Ani si ji prý nezasloužím.
Svoje nevolání hudebníka jsem nemohl vykonávat.O tom kdo u nás hra
je a co se může hrát,rozhodují diletanti ve stranických
organiza
cích.Jen za účast na jednom koncertě jsem byl vyšetřován STB. Nako
nec jsem se živil jako čistič oken.Lze se divit,že jsem měl obavy z
dalšího pronásledování?
Nesouhlasím s politikou a režimem KSČ,který přináší přetvářku, po
krytectví a podplácení.Jako učitelka se již nemohu dále přetvařovat
při vyučování a vysvětlovat dětem výhody socialismu a
komunismu,
zvláště,když je tomu naopak.Být učitelem je krásné povolání, ale v
Československu patří k nejtěžším,pokud ovšem člověk neztratí zcela
charakter nebo nepropadne beznaději.
Jsem dělníkem a dosáhl jsem ve svém oboru vysoké kvalifikace.Přesto
se mi nepodařilo získat^slušné místo.Nemyslím,že by to bylo proto,
že jsem nebyl členem KSČ.Viděl jsem kolem sebe mnoho příkladů, kdy
ani Členové strany nebyli správně zařazováni.Pro to,co člověk může
dělat a také kolik si může vydělat,platí jen a jen schopnost
pod
plácet,podlézat,udávat. A potom,životní úroveň stále klesá.A to je
pravda.Ale ještě víc klesá kulturní a myšlenková úroveň. Jen málo
lidí má možnost číst co skutečně chtějí a potřebují. Skoro bych ře
kl, že my,dělníci,jsme na tom nejhůř.
Pracoval jsem jako výzkumný pracovník na vysoké škole. Lze tedy řír
ci,že jsem dosáhl tzv.určitého postavení.Trvalo mi však deset let,
než jsem vůbec mohl vystudovat.Ód malička mi byl vytýkán původ rodičů-otec byl živnostníkem.Jen v kratičkém období kolem r.1968, se
moje situace trochu zlepšila.V poslední době však začalo nové šika
nování ,upozorňování na nutnost vstoupit do KSČ»omezování v práci,
úplné znemožnění studia zahraniční literatury,kterou ve svém oboru
nutně potřebuji atd.atd.Mohl bych pokračovat do nekonečna,ale každý
kdo jen trochu zná poměry v Československu,si dovede představit, že
tento život neměl perspektivy.
Pracovali jsme všichni tři jako hutní inženýři v jednom z
největ
ších podniků v Československu.Je nám líto,že to musíme řici ,
ale
úroveň naší práce neustále klesala.Jistě ne naší vinou,ani ne vinou
dělníků.Boj proti stranické byrokracii,proti neschopnosti vedoucích
pracovníků,proti lajdáctví,které je sice v novinách pranýřováno ale
ve skutečnosti je celým systémem podplácení,osobních známostí, uměle vytvářenou atmosférou nedůvěry mezi lidmi stále víc podporováno,
to všechno v lidech budí dojem beznaděje.Nesvoboda,kterou na sobě a
nakonec už i v sobě cítí tolik lidí,neroste jen z policejního šiká-
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Pak může požadovat tarif aniž by se ptal pacienta na souhlas. V ta
kovém případě by ovšem nemocenská kryla náklady pouze ve výši oše
tření všeobecných pacientů,nebylo-li by pojištění o toto tzv. pri
vátní připojištění rozšířeno.
b/ Připojištění na ošetření chrupu,ktei-é je rozděleno do 4 skupin,
c/ Rizikové životní pojištění
od 3,- SFr do 30,-SFr měsíčního po
jištění .
d/ Rizikové připojištění na invaliditu nebo úmrtí následkem úrazu ,
které poskytuje krytí od dětství,přes školní a učňovská léta až do
stáří.V omezeném rozsahu mají možnost pojištění i osoby starší 65
let.
Závěrem ještě toto upozornění:Zkontrolujte a přizpůsobte si včas
pojištění svého ušlého zisku v případech pracovní neschopnosti/Taggeld/!Váš příjem-hrubý- dělený^třiceti vám udá výši"Taggeldu",která
by měla být pojištěna.Nezapomeňte,že i z "Taggeldu" se platí daně!
Další prospekty a formuláře na rozšíření stávajícího
pojištění
Vám obratem na vyžádání zašle pan Hroch,jak bylo uvedeno výše. Pro
přestup nových členů a jejich rodinných příslušníků do našeho poji
štění je podmínkou členství v našem odborovém svazu ČSKP. Přihlášky
do ČSKP i do CKUS na požádání zašlu.Prosím o přiložení oznámkované
obálky s Vaší adresou.
Jaroslav Samek; Birchstrasse 422; 8052 Zurich.
+
+
+
+
+
POJIŠTĚNI PRÁVNÍ OCHRANY / Rechtschutz-Versicherung/
Bylo uzavřeno pro všechny členské svazy naší střešní organizace CNG -velmi výhodnou kolektivní smlouvou u pojištovny " Protekta " v
Bernu.Toto pojištění je tedy k disposici všem řádným členům
ČSKP.
Na přihlášce musí být uvedeno:Mitglied TVCA Winterthur. Podklady si
zájemci mohou vyžádat nřímo u oojištovnv :
PROTEKTA AG , Postrach 2079 -3001 Bern
/tel.031/25.52.56 - 57/
Právní ochrana z pojištění ve zvoleném rozsahu začíná dnem,
kdy
byla "Protektě" doručena přihláška/Nejdříve však od l.lO.l^-SO/. Po
jistné období trvá jeden rok.Po roce se vždy automaticky prodlužuje
o další rok nenastaly-li dle pojistných podmínek/AVB/ změny.Vypově
dět lze pouze písemně před uplynutím pojistné doby;v žádném případě
nestačí přestat jen platit premie.Ukončení člepství ve svazu ČSKP/
TVCA je pojištěný novinnen hned nahlásit pojištovně.V tomto případě
může pojištěná osoba pojištění u "Protekty" vypovědět k následují
címu platebnímu termínu.Nestane-li se tak,trvá pojištění dále, ale
při zvýšení pojistné Dremie.
Druhy nejištění a roční premiet
a/Právní ochrana při dopravě-oro řidiče motorových vozidel, včetně
úrazového rizika při dopravě pro rodinné příslušníky pojišt. členů.
1 vozidlo
Frs 50,-, každé další ve stejné pojistce Frs 38,-.
b/Právní ochrana soukromá a rodiny- v případě jakékoliv nehody,a to
včetně rizik ze sportovní činnosti a při používání jízdních i motorovýchvkol - základní pojištění
Frs
20,-.
c/Doplňkové připojištění- dalších rizik k základnímu pojištění , uvedenemu pod a/ nebo b/ - Právní ochrana nájemníků + Vlastnické a
sousedské práyol3Fr; Smluvní právo + Mimosoudní právní ochrana 35Fr
Obě základní pojišténí lze uzavřit jednotlivě nebo v kombinaci·
Rozsah pojistného krytí se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami a
může činit pro pojistný případ nejvýše Fr 250.000,-.
Využijte této příležitosti a neotálejte! Pojistit lze riziko,tedy
dříve než se něco stane.

- 6 CO SOUDÍ KREML O POLSKU ?
Touto otázkou se zabývá někdejší šéfideolog Dubčekova vedení, au
tor anglické televizní hry o Srpnu 68,exulant Zdzněk Mlynář v západoněmeckém časopisu Der Spiegel č.41.Východisko i závěr jsou stej
né ;nezávislé odbory narušují zásadu stranické kontroly společnosti.
Ačkoli dohoda byla sotva uzavřena bez Brežněvova vědomí,zdůrazňu
jí komentáře Pravdy,že polské vedení ustoupilo kontrarevoluci.Ostrá
varování na adresu Poláků jasně dokážují,že Moskva považuje kompro
mis za nouzové řešení vynucené hrozbou generální stávky.
Zatím se ale dělníci vrátili na svá pracoviště a situace
vypadá
jinak.Vedení teá musí zaručit,že nedojde k ohrožení mocenského mo
nopolu stran a že začne normalizace á la Husák v Československu.
Bezprostřední nebezpečí nákazy nehrozí,protože dělníci
v ostat
ních socialistických státech se mají podstatně lépe. Bídu podobnou
polské lze nají jedině v SSSR,kde už skutečně došlo ke stávkám, jež
však vždy včas byly isolovány,utajeny a potlačeny.. Dokud se nebude
stávkovat v Moskvě,Leningradě a jiných velkých městech, nemůže na
stat situace jako v Polsku. Sovětští,českoslovenští a východoněmeč
tí dělníci nemají zkušenosti svých polských kolegů,jež v nepokojích
z let 1970 a 76 získali velké sebevědomí. Navíc se cenzoři snaží ze
všech sil,aby se okolní "guberniďtoho o Polsku dozvěděly co nejméně,
pokud možno nic. Poučeni a zastrašeni vývojem v -^olsku se aparátčíci zatím dali do řečí o zlepšování životní úrovně dělnické třídy.
Dá se uvažovat o uvolnění dosud přísně střežených odborů ,
jež by
případně mohly fungovat jako ventil k měření stupně nespokojenosti.
Současně došli mocináni,dle Mlynářova názoru,k noznání,že jednou
z hlavních příčin polské krise byl příliš liberální postoj k domá
cím kritikům,podzemní literatuře,ideologické diverzi ze zahraničí a
polskému nacionalismu. Dá se tudíž očekávat tvrdší vnitropolitický
kurs.
''Bratrská"politbyra budou nutit polskou vládu,aby vyhověla hospo
dářským a sociálním požadavkům dělníků a současně zrušila politické
ústupky z krisové doby. Aby se zamezilo novým stávkám, je třeba též
zlepšit platy a zásobování-aspoň v oblastech neklidu.Prostředky do
dá zčásti Západ,zčásti”bratrské země”.Za důI roku sice nejde vylé
čit polské krizové hospodářství ale lze dosáhnout aspoň
takových
zlenšení,že odbory nebudou moci volat do generální stávky jen proto,
že vedení utáhne uzdu. Zatím se nové odbory stanou rejdištěm poli
cejních špiclů,jež budou sít svár a neshodu,pomlouvat odborové nředáky a dělat vše pro to,aby nepohodlná organizace zmizela v bezed
ných útrobách stranicko-odborářského aparátu.
Situace v dnešním Polsku v mnohém připomíná Československo z roku
1968.Mlynář vidí velké plus v tom,že vývoj tentokrát nezačal ideo
logickými programovými prohlášeními o lepším, lidštějším socialis
mu, nýbrž masivním dělnickcým protestem,s nímž si^politická moc ne
věděla prostě rady.Poláci nevěří Brežněvovým a Kaňovým slibům , ani
humanistickému duchu marxismu,nýbrž pouze a jedině těm
konkrétním
zlepšením,jež si vybojovali v srpnových stávkách. Jejich střízlivý
politický realismus by mohl být zárodkem nových forem
společenské
kontroly stranické a státní moci,i když se nedá hovořit o pluralis
tické demokracii západního vzoru.
Vedle této optimistické perspektivy existuje řada alternativ,mezi
nimi i ta nejpesimističtější. Rozhodnutí o sovětském vojenském zá
kroku bylo zatím jen odloženo,nesporně hlavně proto,že by znamenalo
vojenské tažení proti polskému národu,krveorolití a ohromné ztráty.
Ve srovnání s přepadem Polska by obsazení Afganistanu yypadalo jako
nevinná hra. Vedle posledních ilusí o svém pojetí zmírňování napětí
by SSSR pochoval asi také své velmocenské ambice.
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OSUDY 2. POLSKÉ STŘELECKÉ DIVIZE ZA VÁLKY
/ K 40.výročí internace 12.000 ^oláků ve Švýcarsku/
V neděli 22.června se ve švýcarském městečku Rapperswil, na břehu
curyšského jezera,konala vzpomínková slavnost Poláků žijících v exilu ve Švýcarsku. 20.června 1940,tedy před čtyřiceti lety, 12.000
příslušníků 2.polské střelecké divize,spolu s 30.000 francouzskými,
belgickými,anglickými a severoafrickými vojáky
překroči
lo západní hranice Helvetské konfederace;švýcarské vojenské orsány
je odzbrojily a internovaly v táborech po celé zemi.
Polská exilová armáda ve Francii-údaje o jejím počtu
se značně
rozcházejí,ale mluví se o několika desítkách tisíc mužů -se utvoři
la koncem roku 1939 a počátkem r.1940 ze zbytků polské armády, roz
drcené jednak Němci,jednak Rudou armádou, kterým se podařilo přes
pobaltské státy a Skandinávii anebo přes Maáarsko,Rumunsko a Jugo
slávii dostat do Francie.K nim se pak připojily tisíce dobrovolní
ků,Poláků usazených ve Francií už před válkou. Po napadení Hitlerem
byly polské síly převeleny k 45 .francouzskému armádnímu sboruvBelfortu,nedaleko švýcarských hranic.Bleskový postup německých sil na
celé frontě a zejména pak odvážný útok tanků generála Guderiana na
jih,k Alpám,odřízl 45.sbor od spojeneckého zázemí. 42.000 obklíče
ným vojákům nezbylo jiné východisko než ustoupit jediným směrem,tím
který byl volný,totiž do Švýcar.Při ústupových bojích ztratili Po
láci na 3000 mužů. Podle tajné francouzsko-helvetské dohody měl 45.
sbor pomáhat při obraně Švýcarska,kdyby Hitler tuto neutrální Alp
skou zemi přece jen napadljpřijetí spojeneckých vojáků na švýcarské
půdě byla tedy v jistém smyslu půjčka za oplátku.
Po měsících přísné internace a omezeného pohybu,vydaly švýcarské
úřady uprchlíkům pracovní povolení a zrušily zákaz volného pohybu.
Na 10.000 Poláků pracovalo v zemědělství,zbytek na stavbě
silnic:
227 kilometrů vozovek a 63 mostů,postavených rukama polských dělní
ků, jsou dodnes v provozu. Na 900 Poláků mohlo studovat na vysokých
školách a v odborných učilištích a mnozí z nich to dotáhli až
na
akademické tituly. Řada polských exulantů se ve Švýcarsku oženila a
založila rodiny.
Sdružení ve "Svazu válečných veteránů",někdejší příslušníci
2.
polské střelecké divize -dnes jim je většinou kolem 60 let- se pra
videlně scházejí ve výroční den 20.června,diskutují,vzpomínají
na
staré válečné časy.vzájemně si pomáhají. Tvoří organisované
jádro
polského exilu ve Švýcarsku.
S.M.K.
+

+

+

+

+

ŠVÝCARSKO - KOLÉBKA GEOLOGIE. Různorodost švýcarských horských ma
ši vů , zavdávala již ve středověku podněty k přemýšlení. Není proto
divu,že právě v této zemi započaly geologické průzkumy.
Rozmanité
horniny a horské útvary probudily již v 15.století vědeckou fanta
zii: C.Gesner zobrazil kolem r.1550 poprvé různé zkameněliny. Kolem
r.1700 napsal curyšský lékař J.J.Scheuchzer "Přírodní historii Švý
carska". Málokdo dnes ví,že právě toto vylíčení alpského světa in
spirovalo F.Schillera k napsání dramatu "Vilém Telí".Básnická tvor
ba A.v.Haliera oslavuje výzkumy švýcarských Alp z 18.století, ^enevan H.B.de Saussure použil poprvé termín"geologie". Posledně jmeno
vaný se intenzivně zabýval výzkumem jednotlivých vysokohorských útvarů,jakož i ledovců,a jako první použil v odborné literatuře vý
raz "moréna". Geologičtí pionýři,jako např. B.Studer, O.Heer a A.
Heim vybudovali světoznámou švýcarskou geologickou školu,kde se na
průzkumu naší planety a jejího nerostného bohatství podílejí
stu
denti a vědci z celého světa.
Dr.M.Č.

- 18 jsou nijak nízko a kameny dopadly až tři metry od okna. Musely být
přineseny,nikde v okolí nejsou ani podobné.To,.že byla vytlučena i
naše okna za rohem domu, svědčí o promyšlenosti a přípravě. Nemohu
než považovat to za pokus o zabití.Na poijhé rozbití oken by stači
ly kamínky,jakých je na chodníku dost. Útočníci byli nejméně dva.
Do čtyř oken padly rány nadvakrát. Ranami a řinkotem skla bylo v
noci probuzeno několik lidí. Kdosi viděl o ulici výš na křižovatce
naskakovat tři muže do rozjíždějícího se auta, ale nevím kdo. Prý
někdo na noční procházce se psem.
Za nějaký čas volali znovu z VB,máme-li dosud kameny, že si pro
ně přijedou.Tentokrát přijeli opravdu hned.Potvrzení se prý nedává
a tak z našeho bytu v Praze 2»Vinohradská 68 zmizely podstatné dů
kazy nočního útoku.
Je otřesné,že tento teroristický útok byl podniknut na dva star
ší nemocné lidi.Střepiny jsme za pomoci přátel sebrali a vyluxova
li, ale drobné úlomky se mi zapichují do kolen,kdykoliv pro
něco
musím na zem.Já se totiž nemohu ohnout.Ani vytáhnout si skla z ko
len nemohu,nevidím na to ani s brýlemi.
Všichni víme,že třeba ještě dlouho budou rozbíjet okna, stříkati
slzný plyn do očí,přepadat s punčochou na tváři,bít,odvážet
lidi
za město a nechávat je v bezvědomí v lese.To všechno mohou, ale ne
navždycky".-Potud Anna Marvanová.
Podobných teroristických přepadení bylo v posledních letech
v
Československu mnoho.Každý z jednotlivých případů byl ihned hlášen
Veřejné bezpečnosti.Nikdy žádný nebyl vyšetřen a nikdy
nebyli
útočníci potrestáni.
o
o
o
o
o
o
o
BALKON A OKNA NA STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ. Milí příteli a redaktore
Zpráv,poslal jsem Vám před časem pár řádků o policejně bezpečnost
ních opatřeních,když byl v Praze na návštěvě jugoslávský Tito.Pro
sím,otiskněte i toto moje druhé"zasláno" o téže"pozorovatelně" ale
o návštěvě někoho jiného;
Pár měsíců před či po návštěvě Tita v Praze byl tam na návštěvě
generál Dwight D.Eisenhower.Čím více se blížil den stanovené náv
štěvy, tím více jsme my tři advokáti s okny a balkonem
do Staro
městského náměstí dostávali dotazy od známých všech kruhů, vyznání
i politického přesvědčení,zda bychom tomu či onomu dovolili, aby z
oken či balkonu mohl sledovat průjezd generála Eisenhowera po Sta
roměstském náměstí. Přijímali jsme vesměs s výhradou pokud nám to
bude možné.Pak,v den návštěvy,přicházeli oni"samopozvanci" ale ne
přišel nikdo z policie či z vojska,žádné mašinkvéry a ani příkazy
či zákazy,Drostě úředně se nic nedělo.Kdo chtěl,sledoval z oken či
balkonů Eisenhowera,který jel v otevřeném voze,a když davy lidí na
náměstí mu připravovaly nevídané ovace,sňal se své lysé hlavy vo
jenskou čapku/na vojně jsme ji říkali"rohlík"/,nasadil si ji na ukazováček své vysoko zdvižené pravé ruky a točil a mával jako dík
za přivítání.Při tom se široce smál a díval se na obě strany a ku
předu,dozadu se neohlížel,neměl strach.Nebyl to přísný velitel,ani
manekýn,choval se zcela jednoduše,jako normální člověk. Někdo
na
balkoně si zakomentoval"Kdyby mne byl býval viděl náš
rotmistr,
když jsem byl na vojně,takhle jezdit v autu a takhle točit čepicí,
byla by z toho třicetidenní basa".
Petr Strobacn
V GALERII KRAUSE - Tumbelenstrasse 37 - 8330 Pfaffikon - vystavují
průběžně až do Vánoc ruští nekonformní umělci Oskar a Alexandr Ra
bín, Nemuchin, Wallenfels, Buchsbaum, Pressburgerová, Hlobil,Trinkewitz,Horák, Kristofori, Janotová, David, Roudnický. Výstava je
přístupná ve čtvrtek a pátek od 16 do 20 hodin, v sobotu a neděli
od 14 do 20 hodin.

- 7 Mlynář považuje za možné,že tytéž ambice, jež v roce 68 Dřivodily
okunaci Českolovenska, zatím zdržely Sověty od podobného zákroku v
Polsku. Vzdají-li se však Sověti možnosti zásahu, připustí,
ponrvé
od vzniku svého impéria,trvalou existenci zdroje nákazy v lůně své
říše. Není vyloučeno,že takové nebeznečí se mocipánům v Kremlu bude
zdát daleko horší, než ty nejhorší následky vojenské intervence v
Polsku.
T
+
+
+
+
+
l.C.
POZDRAV NAŠEHO SVAZU SVOBODNÝM POLSKÝM ODBORŮM z l.září uveřejnil
v německém znění švýcarský denní tisk a odborářský
"Aktiv" Čes
ký text:"Čsl.svaz křesťanských pracujících Švýcarska se připojuje k
blahopřáním a k projevům sympatií,které západní svobodné odboryv adresovaly polským odborářům k dosaženým úspěchům. Čsl.svaz křesťan
ských pracujících Švýcarska je přesvědčen, že tím vyjadřuje sympa
tie také všech pracujících v Československu,kteří ve své dnešní si
tuaci nemohou je veřejně projevit."
Dr. HEIDLER ZEMŘEL. Zemřel náhle v noci na 3.srpna ve věku 64
let
ve svém mnichovském bytě. Je smutné psát o tom,co jsme jeho odcho
dem ztratili.I my ,švýcarští křesťanští odboráři,jejichž
symposií
byl pravidelným hostem. Ještě letos v dubnu při sedmém symposiu se
ochotně ujal tlumočnictví do francouzštiny a živě se podílel na di
skusích. Celý jeho život byl naplněn aktivitou až k neuvěření. Vše
co dělal,dělal s elánem,naplno,pro slávu boží a v křesťanské lásce
k lidem, do nichž dovedl vstupovat jako sotva kdo jiný - jako nejmi
lejší host přinášející sílu a naději víry - vždy spolu s velikgu ně
hou přátelství. Největší dílo vykonal v exilu.Jako" Otec Křisťan "
ve vysíláních Svobodné Evropy,jako svého času delegát české duohovní správy v Německu,jako přednášející a referent přečetných sjezdů
a konferencí,jako publicista s mimořádnou schopností sáhnout vždy
právě po tom, co za té či oné situace ve světě člověk zrovna potře
boval objasnit. Bude nám strašně moc scházet.
"STUDIE" - Křesťanskou Akademií v Římě vydávaná a Prof.
Dr. Karlem
Skalickým redigovaná revue,je spolu s pařížským "Svědectvím"
tím
nejlepším,co náš exil má na poli filosofie,theologie,státovědy,usi 
lování o lidská práva... Zářijové zasedání KA v Brixenu
vyslovilo
plnou důvěru dosavadní linii,k úprimné radosti všech,kteří.vidí je
dinou možnou cestu dnešního lidstva ze slepé uličky,v níž vězí,prá
vě v křesťanství,v obecně křesťanské koncepci lidského společenství,
právě v tom usilování,v němž je revue "Studie" tak obětavým a
ná
ramným předbojovníkem. Kdo máte o"Studie"zájem,obraťte se na svého
misionáře anebo na redakci ZPRAV ČSKP.
RADA SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA Vypracovala obsáhlou zprávu o poru
šování Helsinské dohody v ČSSR a poslala ji v anglickém znění vládě
USA a vládám všech států,které Helsinskou dohodu podepsaly,
jako
svoje připomínky ke konferenci v Madridu. Též na valném shromáždění
zastupitelstva Rady,které se bude konat ve dnech 15. a 16.listopadu
v New Yorku,bude Madridská konference jedním z hlavních bodů jedná
ní.
NA 28.ŘÍJEN ČEŠI A SLOVÁCI SVORNĚ NEZAPOMÍNAJÍ - ani v exilu. V Curychu promluvil . na důstojné vzpomínkové slavnosti Čech
P. Tigrid
a v IT.Ýorku Slovák Dr.Blaho.Letos je naší Republice 62 let a jistě
jí všichni přejeme,aby se brzy dožila konečně lepších časů- nezapo
mínajíce, že i my zde k tomu můžeme velmi přispět.
DVANÁCTÉHO VÝROČÍ SOVĚTSKÉ INVAZE a okupace Československa
bylo v
kongresu USA vzpomenuto v projevech čtyř poslanců a šesti senátorů.
Poslanec Dole poslal presidentu Husákovi dopis se žádostí o propuš
tění vězněných členů VONSu.

- 8 Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU - "JEDINĚ POLSKÝ LID ..."
Na zářijovém zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku byla
také odhlasována resoluce k současným událostem v Polsku /dokument
219-80/.Referát k ní přednesl holandský poslanec Johannes Penders,
člen mezinárodně-parlamentní frakce Evropské strany lidové / kř.
dem./,která už v listopadu m.r.doporučila, aby politická
komise
připravila referát o lidských právech v Polsku. Tématem
se notom
politická komise zabývala na několika svých schůzích. K zářijovému
zasedání bylo původně připraveno několik různých textů na resoluci.Ve schůzi politické komise už při zářijovém zasedání došlo však
k dohodě-zřejmě v důsledku polských událostí-na podání společného
textu,přičemž byl vzat v úvahu rovněž text předložený frakcí soci
alistickou.Pro nově dohodnutý text se v politické komisi vyslovili
delegáti všech politických směrů,tentokráte i gaullisté a italští
komunisté. Jen mluvčí komunistické strany francouzské se vyslovili
proti.Stejně tak potom tomu bylo v plénu zasedání,ve kterém mluvčí
Evropských demokratů/konservativci/,lord Bethell,dokonce
označil
francouzské komunisty jako"mravní lepru Evropského společenství.“
Resoluce,přijatá velkou většinou hlasů se v úvodu odvolává
na
obsah Závěrečného spisu z Helsink a zvláště pak na část o lidských
právech"jejíž bilance má být zjištěna na konferenci v Madridě".Re
soluce
poukazuje na soustavné úsilí polského lidu, jak v
dějinách tak v moderní době,k vytváření své vlastní nezávislosti.
Dále blahopřeje ke způsobu,s jakým polští pracující dovedli nrosadit svoje práva.Je zdůrazněno právo na stávky,organisování svobod
ných odborů,styků a informací.Doporučuje zlepšení hospodářských a
finančních styků Evropského hospodářského společenství s Polskem.
Zvlášl pak zdůrazňuje,že"jen polský lid sám má právo rozhodovat o
budoucnosti Polska"! Resoluce je^určena vládám devíti
členských
států Evrop.společenství a zvlášt ministrům zahraničí pro jejich
schůze týkající se politické spolupráce. V živé a velmi pozorně i
na tribunách sledované debatě,většina řečníků poukazovala na nut
nost nevměšování se do vnitřních záležitostí Polska. To při svém,
typicky sovětsky dialektickém projevu žádal i mluvčí KSF, třebaže
je naprosto zřejmé,že takové nebezpečí hrozí Polsku jen ze strany
Kremlu.Někteří z řečníků poukázali i na to,že konference v Madri
du by pozbyla smysl,kdyby tam nebylo jednáno o praktickém
plnění
závazků vyplývajících z "helsinské dohody o lidských právech".
V
tomto směru je resoluce přenosně určena i všem ostatním signatářům
dohody o evropské bezpečnosti a spolupráci."Pacta šunt servanda ",
smlouvy mají být plněny.Jinak by uzavřené dohody o lidských
prá
vech,nutně budily dojem"vytírání očí veřejnosti",jak na Západě,tak
na Východě.
/E.Ř./
+
+
+
+
+

KONCEM ROKU 1979 MĚLO ČESKOSLOVENSKO 15.280.000 obyvatel. Z nich
bylo Čechů 9,743.000/63,8%/,Slováků 4,667.000/30,5%/,Po1áků 80.000
/0,5%/,Mačarů 608.000/4%/,Němců 74.000/0,5%/,Ukrajinců 51000/0,3%/
Rusů 10.000/0,1%/,ostatních 47.000/0,3%/-/Podle Demografie čís. 3,
1980/.Podle různých odhadů je v Československu na 300.000
cikánů
/2%/.Mezi roky 1970 a 1979 byl přírůstek Čechů 4,6x>,Slováků 11,1%.
Nejvyšší byl u Poláků 23,l%,z;atímco
Němců ubylo o 14%.
/RSČ/
MEZINÁRODNÍMU KONGRESU HISTORIKUrkterý se konal v srpnu v Bukurešti,byla předložena publikace»obsahující historické práce třinácti
českých a slovenských historiků,z nichž devět žije v Českosloven
sku.Všichni , ti doma i na západě,jsou v Československu na černé li
stině a nesmějí ve své vlasti publikovat.Publikace , nazvaná
Acta
Creationis.kterou připravil Dr.Vilém Prečan,byla rozdána spolu
s
Acta Persecutionis,předloženou předcházejícímu kongresu v Šan Francisku v roce 1975»
/RSČ/

- 17 Ivan Medek/Vídeň/
PRAHA, 24,ČERVENEC 1980
Na stoly tiskových kanceláří a redakcí přicházejí denně z celého
světa zprávy o nejrůznějších teroristických akcích. Čtenáři a po
sluchači si na to již začínají zvykat,turisté v některých zemích s
tím již dopředu počítají a jen málokdo se diví,že policie jev mno
ha případech bezmocná.Nikdo také nepochybuje o tom, že tyto akce
nejsou dílem jednotlivců nebo malých skupin,ale jsou financovány a
řízeny z dálky a to především se zájmem rozrušit a poškodit spole
čenskou strukturu země,kam jsou namířeny.Bez vyjímky lze říci , že
jsou vždy otevřeným nebo skrytým,ale velmi důrazným projevem
ne
přátelství vůči státu,ve kterém se odehrávají.Když pro nic jiného,
tak především proto,že se jimi manifestuje slabost státu,jehož ob
čané nemohou beze strachu vycházet na ulici a v noci klidně spát.
Zprávy o těchto událostech přinášejí všechny světové
sdělovací
prostředky.Píši a hovoří objektivně o tom,co se stalo ve světě i u
nich doma.Jen takzv.socialistický tisk,lépe řečeno tisk takzvaných
"socialistických"zemí,se jaksi specializuje.0 tom,co se děje doma
nepíše a nehovoří.Co by si také Rudé právo počalo,kdyby se mu
na
stůl dostalo autentické svědectví bývalé novinářky
a signatářky
Charty 77 Anny Marvanové z letošních prázdnin.Ve srovnání s výbu
chy bomb a stovkami mrtvých se jeho obsah snad může zdát nevýznam
ný.Při Dosuzování podobných akcí ale přece nejde o otázky kvanti
tativní ale především o to,proč a kdo byl napaden,proč a kdo
byl
útočníkem.Naši čtenáři
si na^tuto otázku odpovědí sami.
Jak
dlouho ještě budou svoji odpověď odkládat příslušné úřeJv v Česko
slovensku,které za to,co se doma děje,nesou plnou odpovědnost? Ne
jen za to,co je vidět a o čem se každý může přesvědčit,ale i za to,
co se odehrává ve skrytu ■<Xpoci,jak o tom vypovídá novinářka
Anna
Marvanová.
"24.července 1980 ve tři hodiny ráno,jak jsme pak viděli na ho
dinách,nás vzbudila velká rána a vzápětí padla druhá.Když jsme roz
svítili, byly největší tabule obou oken v pokoji proraženy velkými
kameny.Jeden jsem při vstávání shodila s peřinou s lůžka.Druhý le
žel na zemi.Pro množství střepů jsme hned nemohli k oknu,až po ma
lé chvilce,nikoho však už nebylo vidět.Prošli jsme bytem a v kaž
dé místnosti to bylo stejné.Množství střepů,proražené okenní tabu
le a velký kámen,kostky patrně ze silniční dlažby.Ihned jsem vola
la na tísňový telefon 158,kde mi bylo slíbeno,že někoho pošlou.Asi
za 15 minut si mé údaje telefonicky ověřovali a znovu řekli ,
že
přijedou.Vzala jsem si proto župan a malou baterku a šla jsem, če
kat před dům.Na ulici nikdo.Jen dvakrát projelo kolem nevalnou ry
chlostí plné osobní auto.Zdálo se mi,že bylo totéž.Až ve čtvrt na
pět přijížděl krokem hlídkový vůz veřejné bezpečnosti. U rohu na
šeho domu obracel do protisměru.Začala jsem tedy mávat rozsvícenou
baterkou,aby nás nemuseli hledat.Vůz však pomalu projel kolem mne
a nezastavil.Vrátila jsem se domů znovu teíefonovat,až jsem se za
se dostala k příslušníkovi,který si mé první volání ověřoval. Jeho
kolega mi řekl,že ten je za jinou prací a že mám přijít, na místní
oddělení VB.To jsem odmítla s tím,že považuji za nutné4aby pracov
níci SNB viděli byt po útoku a kameny tam,kam dopadly.Pekl tedy,že
přijedou,ale až ráno.Když se nikdo neukázal do 10 hodin dopoledne,
volala jsem znovu VB a žádala k telefonu náčelníka
kriminálního
oddělení.Kdosi se mi tak představil.Znovu jsem vylíčila noční útok
a řekla,že na pomoc čekám již sedm hodin.Slíbil,že pošle hlídku.Za
další dvě hodiny pak přišel onen příslušník,který si mé noční vo
lání ověřoval devět hodin před tím.Viděl,že bylo rozbito osm vel
kých okenních tabulí a sklo na konferenčním stolku,dvě záclony by
ly roztrženy.Jeden kámen jsem zvážila,měl asi 1 3/4kg,ostatní byly
zhruba stejně velké.Musely být vrženy značnou silou-naše okna ne-
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riálu se dostala značné publicita uveřejněním delšího článku v "Le
Bulletin"/č.l6/, který v Bruselu vydává gen.sekretariát Shromáž
dění severního Atlantiku. V tomto shromáždění jsou zastoupeny par
lamentní delegace třinácti evropských států, Kanady a USA. Předem
je uvedeno,že ČSNRA pravidelně informuje g. sekretariát SSA o sou
časné situaci v ČSSR.V dalším obsahu pak článek poukazuje přehled
ným výpočtem na hlavní obsah celého podání ČSNRA s poznámkou,
že
místopředsedkyně této organizace pí Anna Faltusová týž materiál už
poskytla americké Komisi o bezpečnosti a spolupráci v Evropě u pří
ležitosti "veřejného slyšení",které tato komise před časem organisovala ve Washingtonu.Zmíněný šlének také uvádí konec zprávy pí A.
Faltusové v němž se zdůrazňuje, že v Madridu má být učiněno všech
no, aby veškerá ustanovení Závěrečného spisu helsinské dohody byla
také skutečně prováděna.
VÝZVA DO MADRIDU. Z podnětu Rady svobodného Československa zaslaly
československé kulturní,sociální a politické oreanisace v zahrani
čí Výzvu vládám zemí.jež se účastní konference v Madridu. Ve Výzvě
se praví,že "ačkoli Československo ratifikovalo Závěrečný akt hel
sinské konference a ačkoli se Mezinárodní konvence o občanských a
sociálních i kulturních právech staly součástí
československého
domácího právního řádu,všechny tyto závazky jsou vládou a
jejími
orgány trvale porušovány a lidská a občanská práva a základní svo
body potlačovány".Poukazuje se na pronásledování členů Charty 77,
kterou "podepsaíi muži a ženy různého politického přesvědčení, ná
boženského vyznání a zaměstnání",a členů Výboru na obranu nespra
vedlivě stíhaných/VONS/ a apeluje "na všechny signatáře Závěrečné
ho aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, aby se na
svém zasedání v Madridu zabývali otázkou porušování lidských a ob
čanských práv a základních svobod v Československu...Vznášíme tuto
výzvu jako představitelé československé demokratické tradice
i
jménem našich bratří a sester v Československu,že plnění závazků a
slibů Závěrečného aktu... je otázkou mezinárodní a že na jejich ochraně a plnění závisí osud Evropy a naší civilizace."-Mezi jinými
exilovými organisacemi podepsal výzvu též náš ČSK^.
ČESKOSLOVENSKÝ PORADNÍ SBOR V ZÁPADNÍ EVROPĚ má nového
předsedu.
Na valném shromářdění konaném v Mnichově ve dnech 25. a 26. října,
jím byla zvolena paní Dr.Alena Benešová. Místopředsedou
zůstává
Ing. Juríček.Sekretáři jsou Dr.Dolínský pro věci slovenské a Ing.
Kelbich pro věci české.
SEDMÉ NAARDENSKÉ SETKÁNÍ se uskutečnilo v Londýně ve dnech 22. až
24.srpna. Referovali na něm zejména E.Řehák z Francie, V. Škutina
ze Švýcarska, Dr.J. Kratochvíl z NSR,a z Anglie J.Josten,P.Moritz,
J.Jůn - a hlavní organizátor Dr.J.Lang S.J. Referát
onemocnělého
našeho Ing.Husáka byl shromáždění přečten.
NÁŠ CNG SE ROZHODL předložit k lidovému hlasování^
iniciativní
návrh dzoplnku k paragrafu 34 ústavy
o OCHRANĚ ZAMĚSTNANCŮ V PŘÍ
PADĚ VÝPOVĚDI. Jako členský svaz slíbil náš ČSKP být nápomocen po
dle
svých
možností při přípravách, mezi jiným při sběru
po
třebných podpisů.
GALERIE. ”RA" otevírá 22.listopadu novou výstavu, která potrvá
do
21.prosince. Je to výstava keramických prací Evy Rouškové, Heinze
Streita, Ericha Haberlinga a Marthy Braggerové. Kromě toho zde bu
de možno vidět též zajímavé a hodnotné starožitnosti. Pro
příští
rok připravuje galerie několik aukcí - první v Bullachu. Pamatujte
si: Galerie "RA"-Wehntalerstr.10-8173 Riedt-Tel.01/8581377 - úterý
až pátek od 17 do 20 hod; 3obota,neděle od 14 do 20 hod.
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MILION 03ETÍ KREMLU V AFGANISTANU
Kniha indického novináře Sri Prakasch Sinha,jejíž výtažky přináší
západoněmecký Der Spiegel č.29/80,obsahuje otřesné podrobnosti
o
sovětské bratrské pomoci,jež stála Afganistan již před přímým ob
sazením Rudou Armádou milion lidských životů.
Lavinu katastrof rozpoutal převrat z 27.dubna 1978,jenž byl dílem
sovětských vojenských poradců. Špinavou práci vykonala hrstka důs
tojníků, vycvičených k tomu účelu v Moskvě. Afganský neostalinista
Vatandsandar dostal za úkol izolovat a neutralizovat
jednotky
věrné králi Daudovi,
jehož palác měl dobýt svými pancéři.Ty se ale
dostaly do křížové palby královy gardy a byly rychle
zneškodněny.
Královy oddíly se rozhodně bránily pučistům a stahovaly se ke Kábu
lu.Druhý zaprodanec Moskvy-Chulabsoi-měl ze vzduchu rozbombardovat
královský palác,což se mu ale ani po několika pokusech nepodařilo.
Když převrat,původně plánovaný na ranní hodiny v pozdním odpoled
ni začínal váznout,vzlétlo ze sovětské základny Bagram sedm sovět
ských létadel typu Mig-21 a Iljušin,jež v několika minutách rozprá
šila královské jednotky na cestě ke Kábulu,srovnala Daudovu
resi
denci se zemí a tím dokonala tzv.dubnovou revoluci. Revolucionáři,
mezi nimi Taraki, Amin a Karmal,si ale nebyli jisti výsledkem a na
sovětské doporučení přenocovali na palubě Antonova, připraveného k
odletu.
Smrt krále Dauda,jenž se marně pokoušel dostat se ze
sovětského
vlivu,byla signálem k vraždění-nejprve v řadách policie. Pak přišlo
na řadu čtvrt milionu mohamedánských duchovních a po nich na
800
tisíc velkostatkářů, sedláků,učitelů,intelektuálů,obchodníků, vůdců
kmenů,příslušníků různých stran,vojáků?úředníků,lékařů a studentů.V
srpnu a září 78 byli zastřeleni všichni,kdož se jakkoli
protivili
sovětské přítomnosti v zemi.Jeden z profesorů university v
Kábulu
řekl:"V té hrozné době se o půlnoci klepalo na dveře.Hlídky
odvá
děly učitele a hlavně studenty,jejichž jediným zločinem bylo ,
že
protestovali proti úloze SSSR v afganských záležitostech". Zatčení
byli nejprve podrobování hroznému mučení.Např.duchovním,jež odmíta
li zříci se Allaha a Koránu,stahovali marxističtí kati jednu vrst
vu kůže za druhou,odřezávali jim uši a genitálie a nakonec je popra
vili.
Obětí čistek se měl stát i Amin,jenž se zatím pevně usadil v kře
sle premiéra a ministra obrany.Na příkaz sovětského velvyslance Pusanova ho prezident Taraki pozval na "schůzku revoluční rady".Pusanov mu zaručil bezpečnost,což asi nejvíc vzbudilo podezření mazané
ho Amina.Všechno dopadlo úplně jinak,protože Amin vzal sebou své po
zuby ozbrojené hrdlořezy a v nastalé přestřelce se místo Amina stal
terčem kulek sám Taraki.Aminový jednotky obsadily klíčové pozice. a
Amin převzal všechny fúnkce,jež Taraki vzhledem k svému
"náhlému
onemocnění" nemohl vykonávat.V srpnu 79 Taraki zmizel, snad podlehl
svým zraněním,snad byl v nemocnici uškrcen,jak letos v lednu tvrdi
la agentura Tass.
Sověti neprotestovali,uznali Amina jako"velkého vůdce
afgánské
revoluce"»nesouhlasili však s jeho kursem sbližování
s duchoven
stvem a pracovali na jeho pádu. 27· prosince dostal Amin z Moskvy
rozkaz,aby odstoupil a zamezil tak zbytečnému krveprolití.Snažil se
ze všech sil spojit se se svými věrnými,ale marně.
Telefony byly
přerušeny a všichni vysocí důstojníci afganské armády byli na
re
cepci na sovětském velvyslanectví,kde vodka tekla skoro výhradně do
afgánských hrdel. Zatím do presidentského paláce vnikla
sovětská
tanková jednotka,jež rychle zlikvidovala Aminovu gardu. President 8
rodinou byl převezen do budovy sovětského velvyslanectví,
několik

- 10 hodin vyslýchán a pak bez soudu zastřelen. Z rozhlasu zazněl hlas
Babraka Karmala;"Fašistický režim Hafisullaha Amina byl svržen
Karmal byl v té době ještě za hranicemi SSSR a jeho poselství bylo
natočeno na pásek v Taškentu.
Toto svědectví o přímé sovětské režii takzv. národní revoluce ob
sahuje řadu detailů,jež Česchoslovákům nechvalně připomenou srpno
vou invazi v r.68 a snad únorový převrat v r.48. Zatímco
Afgánci
denně umírají v boji proti sovětské okupaci,hlásají evropští komu
nisté teorii nutnosti ozbrojeného zókroku ve prospěch oroletářské
revoluce. Západ se nezmohl ke kategorické výzvě na adresu SSSR, a
francouzský prezident si dokonce dovolil pochybovat o poctivosti
úmyslů afgánských povstalců. To bylo zřejmě moc i francouzské le
vici, jež ústy týdeníku Le Nouvel Observateur připomíná,že neexis
tuje spravedlivá okupace a nespravedlivý odpor proti ní. - I.Cuhra
+
+
+
+
+
+
MUŽI - SLABÉ POHLAVÍ.
Ano,četli jste dobřeIPřirozená kvalitativní převaha ženského or
ganismu se nedá vyvrátit.Ti čtenáři "Zpráv",kteří jsou dosud v za
jetí mythu o tzv.silném mužském pohlaví,necht si laskavě
opraví
své názory přečtením následujících "tvrdých realit";
Přirozená převaha žen začíná věru záhy -již v mateřském lůně to
tiž !Při narození mají děvčátka oproti chlapečkům 4 týdenní vývojo
vý předstih.Kostra novorozenců-děvčátek je stabilnější
a jejich
kostní tkáň je tvrdší,než je tomu u novorozených chlapečků.Kojenci
děvčátka mají v porovnání se stejně starými chlapečky
citlivější
kůži, mají lépe vyvinutý čich i chut,křičí méně než chlapečci, dále
mají lepší spánek a lépe snášejí stresové situace.Riziko úmrtí
v
prvém roce věku je u děvčátek o 33% nižší než u chlapečků,
kteří
nad to/v tomto věku/,vykazují častěji různé anomálie v chování ve
vztahu k vnějšímu prostředí než děvčátka.
Děvčátka začínají mluvit o 2-4 týdny dříve a jejich tělesný i du
ševní vývoj probíhá rychleji. 13tileté dívky jsou oproti chlapcům
vývojově již o 1 rok dopředu.Pokud jde o inteligenci a
schopnost
učit se cizím jazykům,je převaha dívek nad chlapci nesporná.
I v dospělém věku ijsou na tom ženy z biologického hlediska lépe
než muži.Průměrný věk ženy v naší době činí 74 a půl roku, zatímco
u muže je to jen 69 a čtvrt roku.Dále jsou ženy ve srovnání s muži
daleko odolnější vůči artérioskleróze, chorobám srdce a krevního 0běhu,chřipce,zápalu plic,tuberkulóze,astmatickým chorobám, zánětu
průdušek,rakovině a cirrhóze jater.
Příčina těchto biologických předností žen je geneticky založena
tzv. druhým x - chromosomem v tělesných buňkách žen./Genetický kód
muže: xy; genet.kód ženy xx.- Pozn.autorky/.
Uváží-li soudný čtenář všechny uvedené biologické přednosti žen,
pak nebude pochybovat o rovnoprávnosti žen 8 muži. Mythos o " sla
bém pohlaví "-ženách je mj. přímým důsledkem zavedení patriarchál
ního společenského zřízení,které ostatně není starší než
zhruba
tři tisíce let. A co znamenají v perspektivě několikamilionové existence praehumánních a humánních forem člověka pouhé tři tisíce
let?
Dr.M.Červíkové
DO MADRIDU VYSÍLAJÍ USA kromě profesionálních diplomatů také 30tičlennou delegaci,která bude zastupovat stanoviska amerických obča
nů. Její členkou je také pani Betka Papánková z New Yorku, pracov
nice Mezinárodní rady žen a manželka ředitele Amerického fondu pro
čsl.uprchlíky a někdejšího velvyslance ČSR při OSN Dr.Jána Papánka
Na cestu do Madridu jsme si jí dovolili předat připomínky ke kon
ferenci vypracované naším TACVP /viz str.3/.
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slitelé věděli a vědí,které znají snad všechna náboženství světa.
Je třeba postavit jej do základu budoucího světa, který máme tvo
řit.Je třeba hledat všechny roviny života,kde se musí realizovat,
nemáme-li stavi nadarmo. Pravda musí být integrována láskoujmravní řád není bez ní úplný.Láska je největší silou bez ocných. Jed
nota založená na lásce nebude nikdy donucováním,moc řízená láskou
nebude nikdy náoilím.Láska může všechno,přemůže i nenávist. A jen
ona!
Člověk budoucnosti je člověk dilectionis,člověk lásky.To náleží
k jeho podstatě,ale dosud nebyla uplatněna."Moji vojevůdci nikdy
nepochopili,co je to láska,"říká"stratég"moderního ducha
A. de
Saint-Exupéry.Nejvyšší trůn nepatří"čistému rozumu", ale -" čisté
lásce".
Skepse a defétismus nám nepomohou;jsou pátou kolonou násilí
a
vnitřním spojencem nenávisti.Jestliže princip nového člověka v a
nového světa vykládám biblickým agapé,nemusí to nikoho zpochybňo
vat,není to výraz jenom b blický.je všelidský.Kdo jej nepřijme at
hledá výraz jiný-úkol a cíle jsou nám společné.
Ostatně Solženicynovo "Nežít se lží" a Havlovo"Žít v pravdě" a
"Moc bezmocných" jsou výrazem i obsahem rovněž biblické.
Jsou ovšem další mluvčí"agapé" a mocní odpůrci nenávisti. Stej
nou řečí dnes mluví pravoslavný duchovní Dudkov v Moskvě; pastor
Wurmbrand,mučedník rumunských žalářů,heroicky varuje před
nená
vistí proti komunistům,podobně jako arcibiskup Helder Camara, bo
jovník proti fašistickým diktátorům v Latinské Americe a jinde.Je
třeba"tažení proti násilí",říká obměnou převor z Taizé
Roger
Schutz.
"Tím,že všechno vyjadřujeme pojmy mocenskými,skupinovými, tříd
ním bojem,schématem přítel-nepřítel»připravujeme půdu pro spole čenské omezení,pro neúctu,nenávist a terorismus a jejich skryté
nebo otevřené obhajoby.Proti tomu trýskají ze srdce,které
bylo
získáno pro nejvyšší dobrou míru,pohotovost naslouchat a porozu
mět,úcta k druhému,ohleduplnost,která ve skutečnosti znamená sílu
a důvěra",řekl Jan Pavel II. v mírovém poselství k 1.1.1979. Tak
mluví především i v III.části své encykliky Redemptor Hominis/čl.
1 - 17/.
Slova mluvčích jsou potvrzována činy a krví-takže náš boj proti
nenávisti není ztracen.Připomínám v této souvislosti Maksymiliána
Kolba dobrovolnou obět za život otce rodiny,a mnoho dalších obětí
nacistické nenávisti;pŕipojuji k nim vzpomínku na faráře
Josefa
Šternberku,který se dal dobrovolně zastřelit se svými farníkyvLidicích,nebo na obět absurdní protináboženské propagandy a
nená
visti »mučedníka let padesátých u nás,kněze Toufara,biskupa Gojdiče,jezuitu Kajpra,kněze Antonína Mandla a mnoho jiných kněží, ta
ké laiků. - Nejsou to kapky v moři?Na tutc otázku odpověděla "od
bornice" účinné lásky a nebyrokratické pomoci,Matka Terezie, kte
rá zachraňuje tisíce lidí umírajících hladem v Indii:" Ale bez té
kapky by moře nebylo celé."
Takoví lidé jsou světlem v temnotách nenávisti.3ez nich bychom
byli ztracenijs nimi každý ví,co dělatlNejen velké či drobné činy
je třeba radikálně"změnit kurs",Dustit se novým směrem. Nenávist
je krůtě odvážná;je třeba ještě větší odvahy,ještě větší lásky.
"Kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce"/I J4,18/.
ooo
o
o
ČSNRA A MADRID. Československá národní rada americká
připravila
obsáhlý materiál pro následnou konferenci v Madridu o
evropské
bezpečnosti a spolupráci.Výkazuje velmi početnou řadu dAkazů o tom
jak nynější čs.vláda soustavně porušuje všechna základní ustano
vení o lidských právech Závěrečného spisu z Helsink. Tomuto mate-
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Jiní našli jiná cenná východiska. Filozofická - v nové hodnotové
orientaci.Osobní-starost o duši,změna smyšlení,drobná denní praxe.
Nebo duchovně kulturní:paralelní struktura,paralelní poliš.
Nebo
politická:základní nová koncepce politiky vůbec»uvědomělá oposice,
nový typ demokracie atd.
Tato východiska slouží zajisté i jako východiska z nenávisti,pro
tože, jak jsme poznali, lež, násilí a nenávist spolu souvisejí.Ale
zvláštní zloba nenávisti, která působí hlubinné ohrožení světa,nu
tí k starosti a k hledání specifičtějšího východiska.
Nenávist je totiž nejhlubším rozdělením Člověka vůči člověku
a
nejhlubším zrušením jednoty.Proto vůči nenávisti je třeba trpělivé
a usilovné hledání jednoty.
Jako občan této země chápu alergii na toto slovo.Nutno tedy nej
dřív objasnit sám pojem.Zásadně je nepřijatelná jednota vnější,lé
pe řečeno sjednocování a manipulování lidí polopravdou nebo lží;
zglajchšaltování osobích i veřejných projevů;jednota masy* unifor
mita stáda,fiktivní "jednota strany a lidu",jednota fanatismu,váš
ní .Tím spíš musí být odmítnuta jednota vytvářen moci, policejním
dozorem,administrativním aparátem,sociálním"postihem",železnou oponou a jinými technickými vynálezy golemovského monstra.
Jediná přijatelná jednota je jednota vnitřní, svobodná, jednota
pravdy, jednota bezmocných,lidí"čistého srdce",kteří zavrhují kaž
dou křivdu,bezpráví a každou nenávist.
Ale jak tuto jednotu realizovatTK tomu všemu co již bylo řečeno,
bych hledal odpověS na různých rovinách. Na poli myšlení to
bude
jistě pluralita,ovšem odpovědná,vážná,která nepovede k nihilismu ·
Ten totiž nemá sílu na odstranění nenávisti,i když sám
může být
nenávisti prost.Bude to důvěra v možnost pravdy,svobody a sprave
dlnosti , spojená s odvahou k realizaci-ovšem za stále kontroly od
půrce. Na poli mravním -úcta k člověku a jeho nezrušitelné
důs
tojnosti ,důvěra v člověka,ve smysl života.Ctnost naděje , duchovní
energie a eschatologická snaha k dobru vyššímu. Na poli konkrétní
ho života - princip tolerance.Tolerance a pluralismus jsou
cesty
nebo metody-jednota úkolem a cílem.To by mohlo být asi i duchovním
základem nové koncepce politiky. Konečně je třeba jakéhosi světo
vého spiknutí proti nenávisti a násilí.Mělo by prostoupit celé naše lidské jednaní a smýšlení.Universální očista»radikální konverse
srdce.
---------------Jaký je však sám princip této jednoty? Na t
ovedu dát odpověň
jen křestanskou.
Nejdřív dám slovo S.Averincevovi,který v pátém svazku díla Filo
sof skaja Enciklopedija/Moskva 1970,heslo řestanství/ píše:"Láska,
která je v křestanstv ontologický považována za podstatu božství,
je předpokládána z etického hlediska také jako nejvyšší přikázání.
Tvoří základ křes anské sociální utopie... Jde o to,aby každý člen
společnosti vzal na sebe celou sociální disharmonii a tím ji právě
změnil','v.ykoupil" .K tomu je však nutn křestanská agapé,která nedě
lí lidi na přátele a nepřátele,která"nehledá sebe"/l Koř.13,5/, a
která spojuje krajní sebeobětování s krajním odvrácením od světa
/srv. Mt.5.13/.Po aduje se tedy odpoutání od lásky,která se stotož
ňuje s osobním zájmem,která v druhých miluje sebe samu,to jest po
žadavek překonat sám sebe.. Místo přístupnosti k nějakému národní
mu , etnickému, rodinnému nebo jinému organismu... staví křestanství
všeobecné otevřenosti".
Křestanství tedy o tom nejvyšším principu všeho bytí a své víry,
o této jednotící síle lidstva ví a má pro ni i jméno:AGAPÉ. Ta je
podstatou samého Boha,tak i člověka,nejen"etickou vlastností" . Jí
vděčí křestanství za svou velikost-ale i za svou hanbu,když se jí
zpronevěřilo.Toto slovo,třeba tolikrát zprofanované, nutno znovu
vyslovit-a již se tak děje,dokonce i mimo křestanskou teologii. 0
slovo ovšem nejde,jde o skutečnostITento princip třeba znovu
po-
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ThDr Josef Zvěřina /Otištěno bez vědomí a souhlasu autora!/
NEŽÍT V NENÁVISTI. PŘÁTELŮM I NEPŘÁTELŮM.
V diagnose naší situace ukázala Charta 77 patologické příznaky mo
ci a lži.Snad ve zkouškách a bojích ustoupily do pozadí příznaky ji
né choroby ,na které skrytě také ukázala - nemoci nenávisti. Už svým
vznikem,svou existencí,celým svým obsahem a smyslem byla Charta či
nem,který z této choroby ukázal východisko,který fakticky
překonal
nenávist a demonstroval cestu k jednotě.Tato stránka Charty
nebyla
dosud zdůrazněna. Zdá se však podstatná a podnětná pro hlubší pozná
ní kořenů naší bídy,pro metanoi osobní i obecnou a tak i pro nápravu
věcí společných.Tu již nepůjde o Chartu,ale jeden ze základních pro
blémů lidstva - o hledání vnitřní jednoty.
To byl jeden z hlavních důvodů,proč jsem podle svého křesťanského
přesvědčení podepsal Chartu 77 a proč nyni^z ní vycházím k boji proti
nenávisti.
---------Charta 77 je vyznáním víry v člověka,která u křesťana
samozřejmě
souvisí s vírou v Boha;"Kdo totiž nemiluje svého bratra, kterého vi
dí,nemůže milovat Boha,kterého nevidí"/l J 4,20/.
Při tom však Charta není-a to je důležité-kompromisem mezi světo
vými názory,mezi ateisty a věříčími,mezi soupeřícími stranami
nebo
stranickými klikami.Není ani"historickým kompromisem", o němž
mluví
Pavel VI. a italská komunistická strana.Výraz "historický kompromis"
může totiž mít tři významyrkompromis,který je významnou historickou
událostí;kompromis jako vzájemná dohoda nutná v dané chvíli; kompro
mis,ke kterému dospěl dějinný vývoj.Ani v jednom smyslu
Charta 77
takovým kompromisem není.
Vznikla v duchu partnerství.nadstranické jednoty,neúplatným hledá
ním nravdy.Tak jde daleko hlouběji než kompromis,protože vyjadřuje ,
co
je v pluralistním názorovém spektru signatářů opravdu společ
né. Právě tato skutečnost,že se Charta 77 zrodila ze společného my
šlení, z lásky k svobodě,pravdě a spravedlnosti,jako výraz
jednoty
lidského obecenství,je historickou událostí v tomto rozbitém světě.
Charta je tak určitým znamením doby.Proti tomu kladou skeptici"politickou"otázku: kdo za ní stojí-doma i v cizině... Doma i v cizině
odpovídají přátelé i nepřátelé; hrstka intelektuálů. Nehledě k tomu,
že tomu tak není,a hledě k heslu jedné naší národní tradice"Na množ
ství nehleSte!" stojí za Chartou ta nejprostší skutečnost, která se
jmenuje PRAVDA.Ta sjednotila signatáře tak mezi sebou různé s nezná
mým množstvím těch,kdo s ní nebo s nimi skrytě nebo neprokrytě sou
hlasí a sympatizují. Tedy kvalifikovaná většina národa.
Ale paradoxně stojí z a ní i ti,kdo proti ní rozpoutali známou kam
paň.Dali jí do služdo všechny své"hromadné sdělovací
prostředky,
kterými
vládnou a jimiž ta dvaapůlstovka signatářů nevládla
a
nevládne.Zapojili do jejího rozšíření celý svůj aparát,o čemž se ani
nejoptimistějším signatářům nesnilo.Signatáři spíš čekali
smrtelné
mlčení nebo násilné umlčení.Každou hrubostí pomohli Chartě její ne
přátelé zvedat vlny sympatií u nás i v cizině.Vězení,sledování a jiné
snaživé prostředky policejní fantazie a brutality vyhledávají
nám
nové vztahy,které jsou tak niterné,že je policie neobjeví a nezničí;
tak rozsáhlé,že je tentokrát létadla a tanky nepřemohou,tak životné,
že probouzejí mladé lidi z letargie"normalizace" .
Takže proti Chartě stojí nekvalifikovaná většina národa. Jak je to
početně,těžko říci.Do této nekvalifikované většiny patří ještě opatrníci a bázlivci-jejichž reakce jsou velmi pochopitelné; především
však neteční a lhostejní,což je jev povážlivý ba apokalyptický;"pro
tože jsi vlažný,ani studený ani horký,vyvrhnu tě z úst"/Zj 3,16/.
Ptají se skeptici:"Co Charta dosáhla? Nezhoršila leště stav věcí?
Nemohlo se ještě počkat a jít jinou cestou?".Odpověd je zajisté těž
ká,především proto,že se otázka pohybuje v kondicionálech;co by bylo
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kdyby... .Co by však mělo být či nebýt,tito milí Hamletové nevědí.
Je proto smysluplnějším se ptát,co udělali lidé,které Charta probudilajnebo co neudělali ti,kteří sice Chartou osloveni byli, ale
dosud se neodhodlali... .Takže není důležité,kdo stojí za Chartou,
ale kdo stojí před Chartou.
Charta se stala ozvučnicí skrytých tužeb lidí po svobodě, pravdě
a jednotě,lidí u nás a na celém světě.Nepřinesla jen katalog hří
chů našeho režimu,ale je výstrahou i paradigmatem,které přesahují
hranice území i chvíle,ve kterých byla napsána. V tom smvslu byla,
tuším,pochopena světovou veřejností.Charta 77 se však stává i zna
mením pohoršení a odporu. Farizeové různých vyznání se pohoršují.
Pohoršují se nad jednotou komunistů,ateistů a křesťanů- což je po
horšení pochopitelnější u KSČ než u křestanů./Ovšem významní před
stavitelé křesťanství ve světě Chartu přijali kladně a
signatáře
hájí./ Abych toto pohoršení křestahů odčinil,chci říci
několik
slov o "exkomunistech" i ateistech v hnutí Charty.
Neznám všech dvacet škol marxismu,které k r.1978 uvádí
Gunter
Bartschjmusím se omezit na komunismus,jak jsme jej viděli a zažili
na vlastní kůži u nás.
V nacistických koncentrácích spojilo utrpení a odpor proti
obludněpacistické ideologii komunisty i nekomunistv.Komunisté tvoři
li dobře organisovanou,názorově vyhraněnou,bohužel však i mnohdy
krůtě výlučnou skupinu.Část těchto koncentráčníků začala u nás po
osvobození budovat podle starého vzoru nám neznámj totalitarismus,
nové koncentráky,nejdříve pro nekomunisty a nakonec i pro komunis
ty. Jak jsem sám zažil,měli to komunisté ze ’’Slánského bandy" velmi
zlé.Ti,kdo oběšení unikli,byli na tom ve srovnání s námi hůř, a to
vnitřé i zevně;od kriminálních živlů byli biti;dostali se mezi ně,
protože byl odstraněn pojem politického věžně/na čemž měli
před
tím svůj podíl/ takže jsme byli všichni "sprostými zločinci".
Dialog s komunisty v našich věznicích nebyl už tak snadný a tak
otevřený jako v nacistických koncentrácích a jejich vlastní dialo
gy byly hořké a mstivé. Ukázaly se mezi nimi tři kategorie:konformní/věrni stalinské verzi/,reformní/uznávali"deformaci" a nutnost
oprav/ a nonkonformní/zoufalí nad komunismem vůbec/. Dnes je u nás
další verze:"exkomunisté".Nevím?do jaké míry toto označení vyslo
vuje skutečnost,chci jen vyjádřit to,co je spojilo a spojuje s ne
komunisty v jednotu.Byla to Charta.Není sice jejich výlučným
dí
lem,ale vystupují v ní jako partneři.Podepsali,co podepsali, tedy
ne to všechno,co jim pomluvy podkládají.
Jednota,která byla vytvořena a která budí pohoršení,se
zakládá
na prostých skutečnostech.Byl učiněn objev,že člověk je člověkem,
ať patří straně či nikoli.Že je dávno víc toho,co člověka s člově
kem spojuje,než co je ideologicky a stranicky dělí.Dále, že člověk
není animal producens et consumens.Že homo faber má právo být homo ludens,tvořivý podle odpovědné svobody.Že může existovat
homo
sapiens,jemuž je proto třeba"přát každé pravdy".Že homo religiosus
je automatickým druhem tohoto rodu homo sapiens.Že náboženská svo
boda vyměřená potřebami státního ateismu je absurdní,stejně jako i
ateismus ve formě státního zřízení.A že na polopravdách, násilí a
nenávisti nelze budovat socialistickou společnosť-ba vůbec žádnou.
Proto těmto lidem věřím.
Nedůvěru nepokládám za řešení,pokládám ji za hluboce nekřesťan
skou.Ti,kdo hledají moudrost a odvahu za bukem,se mě ptají:"Ale co
by dělali,kdyby dostali moc?".To nevím,ale vím,co dělají teč; trpí
"za své hříchy" i za alibi moudrých a opatrných,kterým ani na mysl
nevstoupilo bojovat proti bezpráví a lži.Styděl^bych se tyto ate
isty pomlouvat a špinit,jak činí i někteří křesťané. Naopak musím
jim děkovat,že mě často hloubkou svého svědomí a svou odvahou po
sílili.S bolestí konstatuji,že jsem leckde"nenašel takové víry v
Izraeli".
---------------
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K pochopení patologie nenávisti,o které se nyní pokusím ,třeba vy
stopovat genezi této choroby ducha,její formy a projevy a hledat je
jí "terapii".
Můžeme snad podle pravdy říci,že naše historická zkušenost malého
a ohroženého národa ani v boji ani v míru skutečnou nenávist neobsa
hovala. Byly bouře a hněvy,byly zlosti a výbuchy-ale snad Jo nedávna
nepřekročily vědomí lidské důstojnosti.V našem národním
charakteru
přece jen asi převládala láska k pravdě a svobodě,cit pro uražené a
ponížené,humor vůči mocným spolu s velkodušností vůči poraženým. 0hrožuje nás ovšenijjak bylo v častých zpytováních konstatováno, kom
plex prostřednosti nebo naopak velikášství,duchovní lenost,nebo měl
ký fanatismus,hrubost nebo trpitelství,lokajská nekritičnost
nebo
povýšená hyperkritičnost»
Ale až do nedávna se nenávist ve větším a patologickém měřítku
u
nás nevyskytovala.Až do nedávna.Poprvé propukla ve zvěrstvech na ně
meckých občanech.Pak na kolaborantech.Potom se nenávist přenesla na
ideologické odpůrce,potom na politické odpůrce,potom na frakce atd.
Odkud se vzala? Jistě tu byla strašná škola nacizmu,krutost války.
Ale to k takové surovosti»krutosti a nenávisti nikoho nijak neoprav
ňovalo. Vina za to spočívala na všech-ovšem diferenciovaně - nejen na
těch,kdo spáchali odporné činy msty. Vinni jsou ti, kdo tehdy
byli
na čelných místech vlády,církví,sdělovacích prostředků,vysokých ško
lách atd -ti víc než lidé menších možností a méně informovaní. Možná,,
že právě mezi těmito se našlo víc těch,kdo v konkrétních případech
tomu běsnění odporovali.
Bbhužel,když se poválečná psychóza a vášně zklidňovaly,došlo k dal
šímu rozvíjení a prohlubování nenávisti ze strany
socialistických
vlád.Nebyla to ta·šílená,byla chladnější a uvážlivější, systematič tějšío Nenávist se stala nástrojem politické moci-zejména po
roce
1948.Vznikla celá ideologie nenávisti.Tato ideologie omlouvala vše,
co potřebovala,pro svůj úspěch dovolovala naprosto vše,nenávist pod
něcovala a dokonce žádala.To je nejhrubší ohrožení mravní i fyzické.
I když projevy nenávisti nacházíme bohužel na celém světě, má naše
nenávist svoje specifikum.Ideologická výchova v jediném světovém ná
zoru,který ji takto dovoluje,tvoří nenávisti daleko širší, oficiální
základnu.Nenávist je pak jakoby "postátněna’* .Pro jevu je se zvláštními
formami na úrovni okresní»krajské,zemské,federální,mezinárodní. Lež,
násilí a nenávist tvoří pak nerozlučnou trojici.Jedna potřebuje dru
hou ! Polopravda nenávidí,protože má strach,a protože má strach, pomáhá
si násilím.Násilí je zase moc,která slouží a živí se nenávistí a zase
se
oprávňuje lží. Atd.
_________
Je z této patologie nenávisti východisko? Protože skepse a 'pora
ženecká morálka není k ničemu,třeba hledatlProti násilí není řešením
násilí,Drotože násilí množí nenávist.Jediná skutečná a trvající moc
je "síla bezmocných''.Bezmocný nemá moc,at už proto,že ji ztratil, at
proto,že ji podle svého vnitřního "ustrojení" nikdy nesloužil, nebo
že o ní neusiluje a nikdy nechce mít.Ale má sílu.Jeho síla
pramení
odjinud než z moci,působí ovšem ve světě.Pro křestana toto "ustroje
ní" je vyjádřeno nejvyšší mravní"kvalifikací" -Ježišovými blahosla
venstvími v Horském kázání :"Blahoslavení,kteří z ducha zvolili chu
dobu" A«t 5,3/.Zřekli se bezprostředních prostředků ,r>rotože jim jde o
hlubší teleologii ,širší eschatologii,o podstatné cíle. "Blahoslavení
tiší,nebot oni dostanou zemi za dědictví"/Mt 5,5/. Tiší jsou ti, kdo
realizují nejhlubší,všeobecnou a trvalou revoluci.Zemi nedobývají a
nepodrobuj!,ale proměňují v lidské dědictví,za které odpovídají Bohu
a lidem.
Také univerzální,celostní,"planetární"myšlení,které filozoficky už
naznačil Heidegger a u nás posunul Patočka, je zajisté "terapií"nenávistijjak řekneme dále.

J

Der Mensch*
Bei Sulzer arbeiten auf vielfältige Art und an
unterschiedlichen Produkten Vertreter unzähliger
Berufe. (Das Bild bietet nur einen einzigen,
winzigen Einblick ins Ganze.) Ein Gemeinsames
aber gibt es: Was,wo und wie auch immer
gearbeitet wird, wie eindrücklich und modern die
vorhandenen Mittel und Methoden zum
Erreichen technischer Spitzenleistungen auch
?
sein mögen (und müssen) - am wichtigsten ist S
der Mitarbeiter, der Mensch.
Die Werkstücke haben hohen Anforderungen in bezug auf die
Sicherheit zu genügen: deshalb kommt der Tätigkeit des Kontrolleurs
große Bedeutung zu. Hier prüft er die Maßgenauigkeit eines
Peltonrades, das für ein schweizerisches Kraftwerk bestimmt ist.
Gebrüder Sulzer. Aktiengesellschaft,
8401 Winterthur

