Z PRÁV Y-ČSKP
MĚSÍČNÍK ČESKOSLOVENSKÉHO SVAZU KŘESŤANSKÝCH PRACUJÍCÍCH ŠVÝCARSKA
1980 - Listopad/Prosinec
Číslo 11/12
KDE TO JSME?
Několik desítek lidí se sešlo v Moskvě,aby se dohodli o tom,zda
li mají východo- a středoevropští nepolští vojáci považovat
ty
polské za přátele či nepřátele.? druhém případě by se pak
onomu
postoji nepřátelskému říkalo přátelská či bratrská pomoc.Oněch ně
kolik desítek lidí má možnost o téhle pomoci rozhodnout - přestože
nikdo z těch,jimž má být pomáháno,či kte*í mají pomáhat, je nezvo
lil, ani přímo ani nepřímo. V historii bylo jistě nemálo přepadání
a napadání,nemálo akcí vysloveně zlých a krvavých. Sotva kdy
se
ale nějakému národu poskytovala napadením a ujařmením - přátelská
pomoc. Nota bene pomocí vojáků,kteří přece všichni vědí,že to není
pomoc ale její pravý opak a kteří mašírují jenom ze strachu
a z
donucení. Jako také už dříve mnohokráte v historii??Jenomže tehdy
nebyly ani lidové armády ani vlády lidu a pro lid - nehledě na to,
že jsme- to přece sami definitivně a tvrdě už dávno odsoudili - a
právě na tomto odsouzení že jsme si udělali svou kariéru.
Mluví a píše se v Moskvě o protisocialistických elementechv Pol
sku.Elementy? Jaké pak elementy!? Celý národ je přece proti, a to
nejenom v Polsku. Přesvědčené komunisty najdeš dnes jenom tak ješ
tě na Západě.Na Východě už dlouho ne,pravděpodobně ani ne v nejvyšších grémiích a na nejvyšších špičkách.Člověku se totiž nechce vě
řit, že by oněch pár desítek,stovek či tisícovek mocipánů a mocipanáčků nevědělo a nevidělo co vidí a vědí všichni.
V připomínkách našeho TACVP ke konferenci v Madridu,které
jsme
předali v září švýcarské vládní delegaci,jsme si dovolili situaci
přirovnat k oné z pohádky o králi Lávrovi-Midasovi,který měl oslí
uši,ale nikde se o tom nesmělo nic říct,nebo bylo zle. Přirovnání
kulhá trochu v tom,že v našem případě nejde o jednoho
jediného
krále Midase nýbrž o celou partu,jejíž členové se navíc mezi sebou
nenávidí,ale přesto drží spolu a podpírají se poněvadž musí, poně
vadž jsou na sobě vzájemně závislí a poněvadž se na druhé
straně
zřejmě strašně bojí.hněvu"svých" národů. Až se tu nabízí představa
jak by od toho všichni tihle Midasové nejraději utekli kdyby
jim
někdo zaručil-alespoň beztrestnost?
Anebo je to jinak? Nejsou tihle lidé naopak odhodláni držet se u
moci za každou cenu? i za tu poslední? za cenu vlastního sebezničení,při čemž by vzalissebou snad celý svět? Mezi téměř přátelským
poklepáním
na ramena se slovy"Hoši nechte toho a někam zalezte ”
a atomovou katastrofou je ještě ovšem mnoho mezicest a alternativ.
Podaří se některou uskutečnit?Je jednou z nich současné Polsko?
Byli jsme začátkem prosince ve Winterthuru na koncertu pěveckého
souboru polských studentů ze Štětina. Zpívali překrásně,a také ko
ledy,v nichž přáli svým švýcarským hostitelům radostné Vánoce. My
je zase přejeme jim a všem tam u nich doma,kteří tak statečně usi
lují o velikou, tak velice velikou věc. Ať se jim daří a al
jim
při tom pomáhá Bůh.
REDAKCE ZPRÁV ČSKP PŘEJE
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MÍSTNÍ SKUPINA ČSKP VE WINTERTHURU ukončila 7.listopadu kurs
pro
uchazeče o švýcarské občanství zdařilým večerem nB rozloučenou.Zú
častnili se ho
představitelé města a všichni frekventanti. Na
členské valné hromadě,která se pak sešla 27.listopadu,byl předse
dou skupiny znovu zvolen Václav Sláma,kterému přítomný
Ing.Husák
za ústřední orgán ČSKP k úspěchu kursu úpřimně gratuloval.
PRACOVNÍ MÍR ve švýcarském hodinářském průmyslu byl smluvně
uzavřěn na dalších 5 let mezi odborovými a zaměstnavatelskými
orga
nizacemi .Dohoda obsahuje řadu nových výhod pro zaměstnance a je úvodem či vodítkem k podobným uspořádáním v ostatních
švýcarských
hospodářských odvětvích.Instituce"pracovního míru" (Arbeitsfriede)
je náramnou švýcarskou zvláštností trvající ji? od třicátých let a
hodnou následování všude,kde je to možné a kde jsou na obou stra
nách lidé alespoň trochu dobré vůle.
MARIE PROVAZNÍKOVA se dožívá devadesáti let. V roce 1931,tedy před
téměř 50 lety,byla zvolena náčelnicí Čsl.obce sokolské
a
Svazu
Slovanského Sokolstva,a od té doby nepřestala být jednou z
před
ních žen celé naší doby. Od r.1948 žije resD.pracuje v exilu, pra
cuje stále,i když dnes už,jak se ostatně patří po tolika tak cen
ných zkušenostech, více jako odborná sokolská spisovatelka než ja
ko milovaná velitelka na náčelnickém můstku.
DAŇOVĚ BŘEMENO V RŮZNÝCH ZEMÍCH bylo 1978 velmi různé.Nejvyšší da
ně včetně všeho sociálního pojištění platili Švédové průměrně asi
53,50% - nejnižší Turci a Španělé-22,53% resp.22,76%. Ve Švýcarsku
činily daně včetně sociálních dávek průměrně 31,47% hrubého národ
ního produktu.Ještě méně platili/kromě zmíněných Turků a Španělů,'
obyvatelé Kanady,Nového Zeelandu,USA,Austrálie,Portugalska a
Ja
ponska. Vyšší daně než ve Švýcarsku byly v Itálii,Irsku,Velké Hri+ anii,Finsku,NSR,Francii »Rakousku,Dánsku,Belgii,Hol andskú,Norsku a
ľuxembursku/48,88%/a samozřejmě ve zmíněném Švédsku.
ZASTUPITELSTVO RADY SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA zasedalo 15. a 16 .
listopadu v New Yorku.Jeho předsedou na další období byl přítomný
mi členy zvolen Dr.Rudolf Fraštacký z Toronta,místopředsed.v
Dr.
Jiří Škvor a Ivan Viest.Nový výkonný výbor bude ustanoven písemným
hlasováním všech členů dodatečně.Čestným členem RSČ byl při
této
příležitosti zvolen Dr.Adolf Klímek za obětavou práci jak doma tak
v
ilu,pozdravné teleeramy bvly ooslánv nově zvolenému presidentu
Ponp’anovi,vedoucím americké delegace v Madridu Griffinu B.Bellovi,
ľ’.Kampelmanovi,a paní Betce Papánkové-člence této delegace.
OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ V PŘÍPADĚ VÝPOVĚDI by měla být včleněna do
švýcarské ústavy, a sice jako doplněk jejího paragrafu 34. Rozhod
nout o tom má lidové hlasování podle návrhu, který připravil
náš
CNG. Iniciativa je prozatím ve stadiu sbírání podpisů, při němž se
zavázal pomoci i náš ČSKP. Kdo máte dost švýcarských přátel,vyžá
dejte si podpisové aršíky/5 podpisů/ u redakce ZPRAV.
NÁŠ CNG BLAHOPŘÁL SGB -"Švýcarskému odborovému svazu", svému staršímu socialistickému bratrovi- k jeho stoletému trvání. Při švý
carské odborářské pluralitě a při zásadě kooperativnosti
panuje
ve Švýcarsku mezi všemi odborovými organizacemi vztah dobré spolu
práce, ze jména mezi třemi největšími,tj.SGB,CNG a EGB / Evangelický
odborový svaz/.
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TRESTNÍ STÍHÁNÍ PATERA JOSEFA BÁRTY /Sdělení VONS Č.221/

Dne 18. listopadu 1980 provedl policejní orgány v Liberci para
lelně domovní prohlídky ve třech domech, v niciž bydlí
členové
františkánského řádu.U jednoho z nich,Patera Josefa Bárty, naroze
ného 18.11.1921 v Příbrami,katolického duchovního bez státního sou
hlasu,trvala domovní prohlídka od 9,3o do l,oo hod. po
půlnoci.
Orgány StB ve složení:poručík Fe jfar,poručík Hefler*
nadporučík
Joska,pod vedením nadporučíka Ludvíka “ežka a za asistence
nezú
častněné osoby Oldřicha Čejky»bývalého zaměstnance Městského
ná
rodního výboru v Liberci,zabavili asi 70 položek. Strojopisy,ofi ciální polské katolické noviny»liturgické knihy,teologická skrip
ta,konstituci františkánského řádu,materiály týkající se františ
kánského řádu a osobní zápisky.Celý byt byl pečlivě ofotografován,
a po domovní prohlídce zapečetěn. Pater Josef Bárta byl vzat
do
vazby a obviněn z maření dozoru nad církvemi podle § 178 trestního
zákona.
Následující dny probíhaly rozsáhlé výslechy osob,které byly
se
jmenovaným ve styku.Týkaly se především přijímání nových členů řá
du.Zvlášt pobuřující bylo vyslýchání jedné 771eté řeholní sestry,
které trvalo 5 a 1/2 hodiny.Páter Josef Bárta byl v r.1952 odsou
zen za údajnou velezradu ke 20 letům vězení.Z výkonu trestu vrátil
se
po 15 letech,až v r.1966.Jeho zdravotní stav je vážný,proto
že prodělal už dva infarkty myokardu a utrpěl při autohavárii těž
ké zranění,na základě kterého mu byl přiznán plný invalidní
dů
chod.Postihem Patera Josefa Bárty se orgány StB pokoušejí
zmařit
jeho neutuchající aktivitu, s níž se nezištně a bezv
okázalosti
snaží sloužit druhým podle svého přesvědčení.Zároveň chtějí orgány
StB zastrašit ostatní katolické duchovní a přimět je k tomu,aby se
stali poslušnými vykonavateli"normalizované církevní politiky."
Útok proti Pateru Josefu Bártovi je vlastně hrubým zásahem
do
vnitřních struktur života františkánského řádu,který podobně jako
ostatní řeholní řády u nás nikdy nebyl oficiálně zrušen.
1.12.1980- Vybor na obranu nespravedlivě stíhaných a Československá
liga pro lidská práva,člen Mezinárodní federace pro lidská práva.

HLADOVKA ZA KARLA SOUKUPA Dopis Krajské prokuratuře Ústí n. T-ahom.
Dne 4. a 5.11.1980 proběhl v Ústí n.Lab.proces a Jindřichem To
mešem,nar.10.4.1959 a Karlem Soukupem,nar.22.1.1951.
Byla, jsem
svědkem celého soudního jednání a nabyla jsem přesvědčení , že oba
obžalovaní jsou nevinní.Připojuji se k hladovce svého manžela Kar
la Soukupa,kterou oznámil po vynesení rozsudku u Okresního soudu·
Stejně tak se připojují i další níže uvedení,z nichž každý si zvo
lil počet dní hladovky v následujících 14 dnech podle svých možno
stí a zdravotního stavu.
Stanislav Adámek,Miroslav Bělovský,Jan Bednář,Jaroslav Beneš,Mi
roslav Černý»Stanislav Borůvka,VlaSka Fišerová,Jiří Gruntorád,Jiří
Hladký»Dagmar Hlavsová,Jana Hlavsová,Jiří Chmel,. Ivo Jadon,
Petr
Kadlec,Michal Kobal,Tereza Kohoutová,Petr Kovář,Jindřich Kubeš,La
dislav Lis,František Maštera,Vlasta Mikešová,David Němec, Jiří Ně
mec,Dana Němcová,Markéta Němcová,Martin Palouš,Viktor Parkán,Milan
Píša,Jan Placák,Jan Princ,Miloš Rejchrt,Vladislav^Rýdl,Ivana Rýdlová,Jan Rodina,Jan Ruml»Václav Stádník,Marie Staňková,Jiří Stře
da,Martin Šimsa,Dušan Unger,Tomáš Vlasák»Vladimír Voják,Mario Jiří
Volf»Luboš Vydra,Karel Zalaba,Jiří Zelenka,Ervín Zelus,Jan Zvěřina
a Zorka Zvěřinová.
20.11.1980- Ing.Marie Soukupová,Řepčice 1,pošta Třebušín,okr.Lito
měřice
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EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPY věnovaly ve svých posledních za
sedáních většinu času otázce Lidských práv a konferenci v Madridu.
Obsáhlý článek našeho Edmunda Řeháka,který byl oběma jednáním pří
tomen,uveřejnila 26.11.londýnská Freedom Communications Internati
onal News Agency-FCI,kterou vydává Geoffrey Stewart-Smith a v níž
je vedoucím poradcem náš krajan Josef Josten. Vybíráme
z článku
několik zpráv o zasedání Evropského parlamentu:Dlouhý referát
”0
konferenci,která se má konat v listopadu v Madridu" přednesl býva
lý italský ministerský předseda Mariano Rumor.Ostrá resoluce byla
přijata pozoruhodnou většinou proti hlasům francouzských komunis
tů.V diskusi žádali zástupci frakce Evropských pokrokových
demo
kratů,mezi nimiž převládají Gaulisté,aby se věnovalo zásadně více
pozornosti hlasům různých nevládních organisací,které sledují pl nění helsinské dohody v signatářských zemích. Protestujícímu fran
couzskému komunistovi odpověděl velmi ostře Gaulista G.Israeľ'Chápeme vaše rozčílení-poněvadž kdyby mohli promluvit skuteční obča
né Polska,Bulharska,Maňarska,Československa a SSSR,občané,
kteří
nejsou částí příslušných vládnoucích aparátů,vypadaly by věci ur
čitě jinak".V další diskusi pak Jiří Pelikán,poslanec za italskou
stranu socialistickou,vyslovil požadavek,aby se na madridské kon
ferenci prosazovalo propuštění všech politických vězňů^ve státech
východního bloku,kteří byli odsouzeni za akce na uplatňování lid
ských práv podle helsinské dohody.
ROZHLASOVÁ VYSÍLAČKA"HLAS AMERIKY" vysílala rozhovor s naším Ing.
Husákem o našem Československém svazu křestanských pracujících ve
Švýcarsku,který je jednou československou odborovou organisací
v
exilu a zřejmě jedinou čsl.odborovou organisací vůbec, která je opravdu svobodná. Vysílání mělo,pokud víme,ve vlasti velmi
silný
ohlas,v neposlední řadě asi též proto,že otázka svobodných odborů
je tam dnes jistě aktuální.
MEZINÁRODNÍ HELSINSKÁ SKUPINA- Internationale Helsinki
Vereinigung/IHV/-byla ustavena podle plánu načrtnutého Ulrichem Kagim na
našem letošním symposiu.Stalo se tak v Madridu na zasedání
pří
pravného výboru,které probíhalo paralelně s oficielní
madridskou
"Konferencí pro bezpečnost a spolupráci v Evropě". Předsedou
IHV
byl zvolen sovětský disident profesor Sacharov.Úřadujícím předse
dou je švýcarský politik profesor Walter Hofer,rovněž účastník na
šeho letošního symposia.
RADIO SVOBODNÁ EVROPA A RADIO SVOBODA se konečně modernisují. Dvacet aŽ třicet let stará dosavadní vysílací zařízení jsou dnes mezi
čím dále tím četnějšími a daleko silnějšími jinými vysílačkami sot(Va dobře slyšitelná.Modernisace bude dokončena v polovině r.1981.
Úhrnná kapacita všech 45ti vysílacích jednotek bude zvýšena z dří
vějších asi 1400 kW až na 7500 kW.Dvacet vysílačů bude mít kapaci
tu každý 250 kW. K tomu se ovšem připomíná,že Radio Moskva, což je
největší vysílačka pro zahraničí na světě, má celkem 300 vysílacích
jednotek z nichž nejméně třicet má kapacitu každá 500 kWl
SSSR BUDE DÁLE RUŠIT vysílání západních radiostanic směren na Východ.Prohlásil to na konferenci v Madridu sovětský delegát Kondračev.Prý tato vysílání"narušují proces uvolňování napětí". Co kdyby—z téhož důvodu-začal na zkoušku a trochu také na revanš ··.-Západ
rušit vysílání z Východu resp.na Východě?I
V NEW YORKU ZOMREL MAĎARSKÝ EXULANTSKÝ POLITIK Imre Kováčz, bývalý
poslanec malorolnickej strany v budapeŠtanskom parlamente,člen Madarského národného výboru a jeho stály zástupca ve Zhromaždení eu
rópskych ujařmených národov/ACEN/.
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Vávro Ryšavý
OD ŠTEFÁNIKOVEJ ČESKOSLOVENSKEJ NÁRODNEJ A ŠTÁTNEJ JEDNOTY K ŽI
VOTNEJ JEDNOTE ČECHOV A SLOVÁKOV_______________________________________
/v dňoch 16.až 18.októbra sa konal vo Washingtone 10.Svetový kongres Československej spoločnosti pre vedy a umenia.V následujúcom
otiskujeme referát?ktorý na tomto kongrese predniesol Vavro Ryšavý
k ukončeniu Štefánikovej storočnice./
Pred sto rokmi,21.júla narodil sa v Košiariskách pri Brezovej
generál Dr.Milan Rastislav Štefánik, jeden z tvorcov Českosloven
skej republiky za prvej svetovej vojny.Bol podpredsedom Čsl.národ
nej rady v Paríži,prvným ministrom vojny v prvej čsl.vláde.
Jeho
krédom,ktoré pri každej príležitosti hlásal,bolo,že miesto Slová
kov môže byť jedine po boku Čechov a že len spoločným úsilím a bo
jom možno stvořit spoločný demokratický štát.Za tento ideál praco
val, a s ním zomrel.
Štefánik pochádzal z chudobnej mnohočlenej rodiny,ktoréjv celým
majetkom bolo slovenské národné uvedomenie,láska a oddanost k svojetí.Otec Pavel evanjelický farár a matka rodená Albertina Jurenková.Milanova stará matka z otcovej strany bola sestrou
Vila a
Janka Šuleka.Prvý skončil v odboji proti maďarizácii 1848 na šibe
nici a druhý skončil svoj život v komárňanských kazematách. Na košianskej fare hosíom býval vodca revolúcie Dr.Jozef Miroslav Hurban a jeho druhovia. V toíhto duchu a prostredí sa formulovalo od
najútlejšieho veku Milanove myšlienkové dianie.Čím roky pribúdali,
tým viac sa utvrdzovalo jeho protimaäarské zameranie.Vrchol maďar
ského tlaku na mládež dostúpil v r.l891,keä vyšiel zákon,že v kaž
dej obci majú byt založené opatrovne pre 3-6ročné deti s maäarskou
vyučovacou rečou.Takto mala by£ spečatená budúcnost
Slovenského
národa.Tieto tažkosti madarizácie zažil Milan Štefánik na evanje
lickom gymnáziu v Bratislave,takže odtiaľ do tretieho ročníku pre
chádza do Šoprone.Piatý ročník evanjelického gymnázia
navštevuje
už na dolnej zemi v Sarvaši,kde tiež 25.júna 1898 maturoval.
Ako vynikajúci študent s presnou matematickou myslou si uvedomo
val, že keň chce svojmu slovenskému národu pomoct,musí byt sám ná
ležíte pripravený. Srdce ho tiahlo do Prahy,kde už viac
sloven
ských študentov a neskôr vynikajúcich slovenských politikov našlo
svoje útočisko. Zapisuje sa na českú techniku,kde absolvoval štyri
semestre.Odtial prešiel na filozovickú fakultu Karlovej university
kde študoval obor hvezdárstvo.
Nebola to len túžba po Prahe,po vedeckom zdokonalení,ale bola to
tiež túžba utužit sa v československej jednote a bratrstva, ktorej
sa neskôr stal najväčším obhajcom.V Prahe svojím všestraným
rozhíadom a vedomostami upozorňuje na seba v študentských kruhoch
a
hlavne v slov§nskom"Detvane" a v Spoločnosti čsl.jednoty·. Stáva sa
oddaným ctitelom prof.Dr.T.G.Masaryka.sbližuje sa s Vavrom Šrobárom,Dr.Pavlom Blahom,Dr.Dušanom Makovickým,3pisovatelom Kukučínom
/vlastným menom Dr.Bencúr/,Lehotským,Bohdanom PaVlúom a inými budú
cimi významnými slovenskými osobnostami.Velmi úzko spolupracuje so
svojim profesorom, spisovateíom Jaroslavom Vrchlickým/vlastným me
nom Emil FTída/ a s inými vynikajúcimi Čechmi.Už ako študent, M.R.
Štefánik v Prahe začal literárne pôsobit.Pridal sa ku Šrobárovej
skupine,ktorá vydávala v Skalici"Hlas" a v r.1903 s hudobným skladateíom Schneiderom-Trnavskýs. a maliarom Kalvodom založil pri "Čase""umelecký Hlas".Ten istý rok ako predseda slovenského
spolku
"Detvan" viedol výpravu čsl.národnej jednoty,najprv k jej predse dovi Dr.P.Bláhovi do Luhačovická odtiaľ do Žiliny,kde v ordinácii
Dr.D.Makovického sa konala schôdza slovenských popredných ľudí a
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pokrokového študertstva.Všetky tieto slovenské a české osobnosti s
ktorými sa stýkal»upevňovali v ňom vieru k ďalšiemu somknutiu
v
rámci čsl.vzájomnosti a jednoty.Nevidel inú možnost,zvlášt preto,
lebo si uvedomoval,že behom slovenskej poroby bolo zaznamenaných
vela pokusov o oslobodenie vlastnými silami či už silnými jedno
tlivcami alebo skupinami.Všetky tieto pokusy vedela maďarská ad
ministratíva včas zlikvidovat.Záchrana pre Slovákov prišla v ho
dine dvanástej.V Prahe v r.1898 bol založený za účasti z popred
ných českých osobností spolok"Československá jednota"ktorej úlo
hou bolo napomáhat a podporovat Slovákov.Viac ako 700 študentom,
učňom a rožným odborným silám bola poskytnutá pomoc,dokonca v Uhorskom Hradišti zriadila slovenskú školu.Táto spoločnost robila
všetko na zblíženie Cechov a Slovákov.
V r.1904 Štefánik dosiahol na Karlovej univerzite doktorát.
V
tom čase každý iný po dosiahnutí doktorátu by sa uspokojil s tep
lým miestečkom ako asistent profesora na universitě alebo v neja
kom úrade.Pre Štefánika bol doktorát prvým stupňom za svojim vy
týčeným cielom.Odchádza do Paríža,svatovej vedeckej a politickej
metropole,bez peňazí a znalosti francúzštiny.Dnes môžeme povedal,
že to bol^ riadenie Božie,ktoré ho priviedlo do tohoto mesta, od
kiaľ neskôr účine pomáhal y zápase za slobodu svojho národa.V Pa
ríži sa s plnou vervou púšta do vedeckej práce.Nezná prekážok ho
ci jeho zdravotný stav nie je dobrý.Robi výzkumy na rôznych sve
tadieloch začo jeho osobnosti dostáva sa medzinárodného uznania.
V Paríži otvárajú sa mu dvere do všetkých vedeckých a politických
kruhov.
Vwtomto období maďarizácia na Slovensku dosahuje najväčšiu prud
kost.Poprední slovenskí politickí činitelia Šrobár,Hlinka, Hodža,
Juriga, Ivanka a iní plnia žaláre.Zvlášt otrasne pôsobí na mladé
ho Štefánika prípad,ktorí sa odohral v Černovej pri
Ružomberku,
kde ľud bráni svojho kňaza Andreja Hlinku pred maďarskými žandár
mi.Trinást verných Slovákov bolo zastrelených a veľa uväznených.
Tento prípad neotriasol len mladým Štefánikom ale tejto maďarskej
brutality všímajú si dejatelia kultúrneho sveta,akým boli v tom
čase Francúz profesor Denis,Angličan Scotus Viator a Nor
Bjomsterne Bjornson.Snáď nikde Slováci nezískali toíko
porozumenia
ako práve u Čechov.Chýr niesol sa po Morave a Čechách a každý bol
ochotný Slovákom pomoct.Masaryk predniesol a protestoval vo viedeňskom^parlamente proti madarskému spôsobu vládnutia nad Slovák
mi .Upevňovala sa viac a viac myšlienka utvorenia spoločného štátu
a národnej jednoty medzi Čechmi a Slovákmi,ktorú nenarušia žiadné
nepriatelské nástrahy .Vecí Velká Morava po svojom zániku
ostala
národným československým ideálom pred prvou svetovou vojnou ako u
slovenských tak českých dejatejov a niesli ju ako vzor aby ju po
liticky , diplomaticky a so zbraňou uskutočnili v rámci
Českoslo
venského štátu na svetovom dejisku.Čim sa stal slovenský osud bez
nádejne jší, tým viac Slováci túto jednotu zdôrazňovali. Keď Štefá
nik v r.I9Í3 ostatný raz navštívil svoje rodné Slovensko, aby po
choval svojho otca,videl tu strašnú biedu v ktorej sa Slováci na
chádzali. Oficiálni maďarskí predstavitelia išli tak ďaleko,že vy
hlasovali, že už niet Slovenského národa.
Vypuknutie svetovej vojny zastihlo Štefánika na študijnej ceste
v Afrike.Vrátil sa do Francúzska a hlási se ako dobrovoľník
do
francúzskej armády.Vďaka svojim vedeckým znalostiam v nadzemských
výšinách a vďaka svojej chrabrej povahe robí u letectva závratnú
kariéru.Ako známy vedec,major francúzskej armády a vyznavač
čsl.
národnej jednoty spája sa s Masarykom a Benešom,aby v Paríži vy
tvorili Čsl. národnú radu.Štefánik nielen že hlásal čsl. jednotu,
ale prakticky tiež dodržiaval.Keď ako plukovník a neskôr brigádny
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generál prišiel do Ameriky a^Ruska organizoval svoje legie, požia
dali ho aby sa mohli vytvořit samostatné slovenské prápory. Štefá
nik všetky tieto pokusy,či už politického alebo vojenského
rázu,
odmietol s poukazom,že by celú zahraničnú ak iu oslábil. V dobrej
pamäti sú stretnutia Štefánika s americko-slovenskými katolíckymi
predstaviteími v hoteli Plaza v New Yorku.Jeho prednášky v Cleve
lande, v Chicagu a inde ako i všetky jeho misie boli úspešné
lebo
sám išiel za svojrni ideálmi ako statočný bojovník vždy
v
prvej
linii.Ako vysoký francúzsky dôstojník otvoril cez francúzske
vy
slanectvo vo Washingtone dvere Štátneho departmentu čsl.veci. Jeho
misia v Taliansku na vytvorenie čsl.legii bola ukážkou diplomati
ckého úmenia.Jeho zákroky v Rusku pri formovaní čsl.vojska do le
gií a definovanie komunizmu v pravom svetle,zostanú navždy v pamä
ti českým a slovenským generáciám.Všetky tieto Štefánikové poduja
tia sa mohli splnit len za podmienky,že u predstaviteíov zahranič
nej akcie bol spoločný postup na platforme čsl.národnej
jednoty.
Nebyť tejto jednoty u velmoci by bola prevládala myšlienka poskyt
nut po víťaznej vojne Slovákom a Čechom v rámci Madarska a Rakúska
autonómiu. Teda autonómia ale nie sloboda.Štefánikova viera v čsl.
národnú jednotu bola potvrdená predstaviteími slovenského
národa
ako Mikulášskymzmanifestom z l.mája 1918,tak aj Martinskou dekla
ráciou z 30.októbra 1918.Toto vyhlásenie Slovákov sa uskutočnilo v
čase,ke3 Turč.Sv.Martin bol okupovaný silnými maďarskými jednotka
mi.
Dnes po šesdesiatichdvoch rokoch vnucuje sa nám myšlienka, akého
to štátu bol Štefánik spolutvorcom? a k akým výsledkom sa Slováci
dopracovali na základe čsl.národnej jednoty?! Dr.Štefan . Kočvara,
ktorý bol v r.1918 jeden zo zakladateíov pluku "Slobody” na
Slo
vensku a v r.l948/pred kom.pučom/ posledný slovenský
podpredseda
čsl.vlády za demokratickú stranu Slovenska,hodnotil
dvadsaťročné
trvanie ČSR:Slovensko dosiahlo po čas dvadsatročného trvania
ČSR
ohromný pokrok.Vybudovalo sa školstvo od základných škôl až po univerzitu,postavili sa stovky kilometrov železnic a ciest, vybudo
vali sa továrne,elektrárne,verejné a súkromé budovy.Slovom kráča
li sme rychlým tempom na ceste duchovného a hmotného vývoja. Slo
váci uplatňovali sa na najvyšších a najzodpovednejších
miestách
štátného a verejného života vôbec.Najvyznačnejšie miesta v zahra
ničnej službe boli obsadené Slovákmi,ako na pr.vyslanectvo v Parí
ži 0suským,vo Washingtone Hurbanom a neskôr Slávikom,vo
Varšave
Slávikom atd. Na čele najvyššieho súdu stal Slovák,predsedom čsl.
vlády za posledné tri roky pred Mníchovom bol Slovák. Avšak najcenejším plodom čsl.štátnosti bola sloboda a demokracia,ktorou bolo
Československo spravované.Jeden z najvynikajúcejších Slovákov,kto
rého iste mnohí z Vas,ktorí ste dnes přítomni na tomto
zasadnutí
vedeckej spoločnosti pamätajú Dr.Jozefa Lettricha{ohodnotil prvých
dvadsat rokov trvania ČSR:Slovensko vyrástlo zo zabudnutéj,nevyvi
nuté j , duchovne a hospodársky utláčanej krajiny v modernú,
vysoko
vyvinutú krajinu.Dvadsať rokov ČSR sú najväčšími v slovenských de
jinách.
vLenže zlovestné mračná ktoré sa viac a viac nad strednou Europou
zťahovali,ohrozovali tento zdárný vývoj.V r.1938 radikáli v Hlin
kovej slovenskej íudovej strane za pomoci zahraničných a domácich
Nemcov a MaSarov využili Mnichova a rozložili ČSR. Hitler nadikto
val okyptený Slovenský štát ako i okyptený protektorát Čechy a Mo
rava.Slovensko stratilo svoje najúrodnejšie kraje.Nemci na Sloven
sku systematicky rozširovali svoje záujmy.Cez noc vyrástli stovky
nemeckých škôl,nemecké kraje na Slovensku účine pôsobili na poli
tiku Slovenského štátu.Skratka nemecky vliv politicky a hospodár
sky neveštil pre budúcnosť Slovenského národa nič dobré.Zvlášť keá
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si uvedomíme,že postupne sa preberala Hitlerova národosocialistická ideológia,ktorú v TrenČanských Tepliciach vyhlásil
prezident
Dr.J.Tiso,dalo podklad k formovaniu hnutia odporu v duchu Štefáni
kovom.Vyrástlo hnutie proti tomuto cudzáckemu nánosu.Hnutie vyvr
cholilo v Slovenskom národnom povstaní.Sedemdesiat tisíc vojákov a
osem tisíc partizánov formovaných hlavne v dvoch
Štefánikových
brigádach sa postavilo na odpor nacistickým okupačným
jednotkám,
keä boli pozvané prezidentom Dr.J.Tisom a ministrom národnej obra
ny Slovenského štátu generálom Ferdinandom Čatlošom na Slovensko.
Aby pravda 3tala sa pravdou historickou,tr^ba stále novým gene
ráciám zdôrazňovat:Vývoj a udalosti od 6.oktobra 1938 nám dokázali
že podvratenie tejto národnej jednoty sa plne zaslúžili Nemci, Maciari a ich domáci pomahači.Tieto sily v minulosti rozvrátili Velkú
Moravu,tieto sily tisíc rokov ukladali o naše vyhladenie.
Nebyl
«vrhlosti,zvrátenosti a vyvražďovania behom druhej svetovej vojny,
sotva by si mnohí ludia uvedomili,že je nutné zachovat jednotu me
dzi Čechmi a Slovákmi,ktorá sa stala po skúsenostiach životnou otázkou jedných i druhých.Preto,politickí a vojenskí predstavitelia
Slovenského^národného povstania vo svojej proklamácii k slovenské
mu národu dňa 1.sept.1944 formovali usporiadanie medzi Českým aSlovenským národom do budúcnosti na zásade rovnoprávnosti oboch náro
dov v československej republike.Slováci vo svojom statočnom
boji
za novú Československú republiku vyjadrili svoju vôlu. Á vôla je
viac ako všetky zmlúvy a záväzky.Týmto novším čsl.
usporiadaním
čsl.jednota nebola nijako narušená,ba opačne bola posilnená na ži
votnú jednotu.Táto životná jednota bude tak dlho trvat dokial Ma
ďari,Nemci a teraz Rusi budú našimi súsedmi.
Žial,že dnes i v Amerike,v tej Amerike,ktorá bola krstnou matkou
československej republiky sa našiel vplyvný senátor v Republikán
skej strane Dole a iní,čo podiahli madarskej iredente a prihovára
jú savCongressionalnom recorde,vo Vestníku kongresu USA,za revíziu
Triaijonskej zmúvy beztoho,že by sa vopred soznámili zo slovenskou
históriou a so životom Slovákov pod Mačarmi.Ako chce Amerika , aby
demokratickí Češi a Slováci v dnešnom Československu vyvíjali pro
tikomunistickú činnost,keč vplyvný senátor a bývalý kandidát
na
víceprezidentský úrad Spojených štátov sponzoruje na úkor
Česko
slovenska podobné vyhlásenia.
Záleží na všetkých Slovákoch a Čechoch nech patria do kteréhokolvek tábora,aby si uvedomili a vytvorili proti podobným
nástrahám
jednoliaty postup na platforme demokratickej Československej repu
bliky,ktoré j Štefánik bol spolutvorcom,lebo ináč upadneme skôr alebo neskôr do situácie, v ktorej sme boli pred rokom 1Q18
alebo
po roku 1938.Je tg výstražné mementol Pri takýchto vážnych situá
ciách je dobre dat si otázku aké stanovisko by zaujal Štefánik ke
by bol tu s nami!
Hovorí sa,že mrtví sú len tí na ktorých živí zabúdajú.
Toto sa
nevztahuje na Štefánika,lebo jeho práca,duch a idey budú vždy vo
didlom pre Čechov a Slovákov aby stáli bok po boku a boli si vedo
mí, že je to ŽIVOTNÁ
JEDNOTA.
+
+
+
BUND,SCHWYZERTÜTSCH pořádá ve Winterthuru a Cupychu kursy švýcarské lidové němčiny a organisuje i„skupinové a soukromé vyučování.In
formace pro Winterthur: Frau H.Fürst, Rehweg 23, 8400
Winterthur
/Tel.052-297296/ - pro Zurich: Dr.Rudolf Trub, Obmann
des Bundes
Schwyzertütsch, Wirbelweg 8, 8702 Zollikon /Tel.01-654788/.
BERTE LIDI JACÍ JSOU - JINÍ STEJNĚ NEEXISTUJÍ
Konrad Adenauer
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S. V e1ínský,Londýn
POLSKÁ LIBERÁLNI EMIGRAČNÍ SKUPINA NAVRHUJE MADRIDSKÉ KONFERENCI
REORGANIZACI EVROPY_______________________________________________________
Předsedkyně polského Komitétu liberálních emigrantů,paní MUDr.
Karwecka,dala nám k disposici resoluci tohoto komitétu pro madrid
ské memorandum Mezinárodního Kongresu Liberálů,který se sešel
v
září v Berlíně. Ideové závěry jeho jednání mají význam i
souvis
lost s našimi snahami a zaslouží naší pozornost.
Pohnutkou polských přátel k jejich resoluci je nespokojenost
s
jednáním evropského Západu a Východu o evropské bezpečnosti,
jak
vojenské tak i civilně právní.Dosud bylo mnoho konferencí ale vět
ší bezpečnosti se nedosáhlo. Naše národy zůstávají stále obsazeny
cizími armádami.Nebezpečí ohroženosti je stále stejně velké
bez
prostředním sousedstvím armád Západu a Východu na pomezní čáře,kde
stojí oba bloky od r.1945 v těsném sousedství jako stálá
hrozba,
rozdmychovaná periodickými inkriminacemi s obou stran či úsilím o
vojenskou převahu. Vzdor všem diplomatickým jednunínr se bezpečnost
nezvětšila ani o picí.
Jeví se tedy polským navrhovatelům schůdnější cesta v revizi me
zinárodního politického uspořádání Evropy ve smyslu zřízení
zóny
svobodných států napříč Evropou od Baltiku k Černému moři,která by
oddělovala SSSR od Západu územím států neangažovaných, nepatřících
ani k západnímu ani k východnímu bloku.Toto neutrální pásmo by od
dělovalo obě se ohrožující armády a tím by hrozba
bezprostředním
útokem byla oslabena vzdáleností mezi oběma armádami, jakož i tím,
že by neangažované státy měly povinnost hájit svou neangažovanost
a nezávislost proti invasi s kterékoliv strany. Zde je znění pol
ského doplňku k Madridskému memorandu kongresu International Libe
rál,který jej přijal a do memoranda včlenil: "Tento Kongres".!’bera
na vědomí neplnění usnesení Závěrečného Aktu/helsinského/ na poli
lidských práv/Par.VII/ a sebeurčení lidu/Par.VIII/ jak od Sovětské
Unie, tak od zemí Východní Evropy".............. "přesvědčen, že právo na
sebeurčení,přiznané dnes i nejmenším státům v nově rozvojových ze
mích i jen s deseti tisíci obyvateli,nemůže být odepřeno dříve ne
závislým středo- « východo-evropským zemím se stopadesáti
miliony
obyvateli a s tisíciletou historií"............ "vědom si práva na
neu
tralitu, jež tvoří část Závěrečného aktu konference o bezpečnosti a
spolupráci v Evropě/Par.I/’*..... "apeluje na všechny členské státy
Atlantické aliance či neutrály,aby navrhly madridké konferenci po
žadovat výkon těchto práv/jichž se dostalo již Rakousku/všem stře
lo- a východoevropským státům,jmenovitě Polsku,Československu, Ma
ďarsku , Východnímu Německu,Bulharsku,Rumunsku a Jugoslávii. "
Je potěšitelné,že se tyto požadavky,které uvedli na mezinárodní
fórum Dr.Ripka a evropský ACEN před 20 lety a jež jsme oživili
v
Helsinkách a v Ženevě před 10 lety,dostály opět na toto fórum jako
jistá cesta k zvýšení bezpečnosti Evropy i národů
transevropské
zóny.
o
o
o
o
PROKOP DRTINA ZEMŘEL. Došla
zpráva z Prahy. Syn přítele
TGM,
prof.Františka Drtiny,Prokop,se stal tajemníkem kanceláře presiden
ta Beneše,s kterým ho Mnichově odešel do exilu,odkud udržoval styk
s domácím odbojem a mluvil z Londýna k národu pod jménem
Pavel
Svatý.Po osvobození se stal ministrem spravedlnosti4kde se dostal
do prudkých konfliktů s komunisty,zejména při krčmanském vyšetřo
vání tří atentátů.Při pokuse o sebevraždu po únorovém puči
byl
vážně zraněn,presto však vězněn 12 let.Jeho paměti vydá české na
kladatelství "68 Publishers*v Torontu.
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P.Strobach
"ROBOT"-SVĚTOVÉ SLOVO VYTVOŘENÉ ČESKÝM SPISOVATELEM KARLEM ČAPKEM
Pobavila mne kursivka v č.3-5/80 Zpráv o rčení "Teddy-Bar", a loni
či předloni jsem slyšel ve švýcarské televisi quizmastera,který k
tomu vykládal ještě více.Prý president Theodor Roosewelt již jako
malé dítě měl takového medvídka,bral ho ssebou do postele, neodlučoval se celý den od něho atd.,jak to děti dělají. Šlo mi to myšlen
kami a pak jsem se najednou skoro stal žárlivým.Za český jazyk a za
vzpomínku na Karla Čapka,který vytvořil slovo daleko důležitější a
daleko více užívané a vlastně nikdo o tom neví. Když se řekne" Ted
dy-Bar" každý si hned připomene presidenta Theodora Roosewelta,pří
padně se toho,kdo ono rčení používá zeptá,jak a odkud je ten výraz.
Kdo ale ví,že slovo"robot" bylo stvořeno českým spisovatelem Karlem
Čapkem? Začal jsem se ptát lidí všech možných národností na to, kdo
ví,jak ono slovo vzniklo a kdo je jeho stvořitelem;opět jednohlasně
-nikdo to nevěděl .Šel jsem dále:V "Enzyklopädie Brockhaus" a v"Encyklopedia Britanica" jsem vyhledal heslo"robot".Obojí mluví o Kar
lu Čapkovi a jeho divadelním kuse RUR/zkratka pro "Rossum’s
Uni
versal Robots"/,ale kdo ty encyklopedie má? A kdo je má
nebo má
k nim přístup-koho napadne hledat heslo"robot",aby se dověděl,
že
toto slovo stvořil Karel Čapek? Proto píši tento článek,aby se o\tom
dozvěděli alespoň čeští a slovenští čtenáři"Zpráv".
Nápad napsat divadelní hru o umělých lidech vznikl u Karla Čap
ka, tehdy mladého spisovatele a žurnalisty před rokem 1920. Důkladně
jej promyslel a svěřil papíru ale až v r.1920.Jako student se učil
v dějepisu o dávné robotě,o nucené práci,drsné a ovšem neplacené, a
které nikdo nemohl uniknouti.Nevolníci byli v ní řízeni a ovládáni
dráby.V RUR vytvořil Karel Čapek umělého člověka,který si neuvědo
muje své vlastní"já",Žije bez vědomí lidských práv a jeho existence
mu není důležitá.Nezná tělesnou bolest,jest ochoten dát se říditi
někým nebo něčím jiným než je on sám; vykonává sebe těžší práci bez
odmluvy.Musel toho člověka pojmenovat a učinil to jménenľ'robot"»te
dy jménem,které dle jeho vlastního vyjádření bylo přizpůsobené slo
vu robota. Ve světových řečech neexistoval dotud výraz pro člověka
který neodmlouvá,těžce pracuje»každou i sebe těžší práci je ochoten
vykonat-a tak slovo"robot" bylo přijato a začalo se užívat ve všech
kulturních/a jistě i nekulturních/ jazycích. "RUR" se už ani nehra
je ale "robot" zůstal a pronikl do celého světa. Ve své české formě
vznikl v r.1920 a tak nyní slavíme jeho zaokrouhlené šedesáté výro
čí. Německý naučný slovník Brockhaus mluví o vzniku slova "Robot"či
také "Roboter" v r.1921 a Britská encyklopedie zná tento výraz od r,
1923,kterážto pozdější data odpovídají době,kdy RUR bylo do těchto
jazyků přeloženo.
Při jedné z prvních divadelních zkoušek RUR sám Čapek mluví
o
tom,jak slovo "robot" ze slova "robota" vytvořil.Tehdy známý herec
Stavovského divadla,Steimar,to od něho slyšel a zachoval v paměti .
Jednou v kruhu přátel-bylo to někdy na začátku druhé světové války
Steimar pak o Čapkově vysvětlení slova "robot" vyprávěl,a při
tom
jsem byl i já. Steimarovo vyprávění bylo nepřipravené-náhodné{odpo 
čívali jsme po tennisovém weekendovém utkání když se k nám Steimar
a pár známých připojilo. Byl jsem tehdy nejmladší a dnes
jsem už
asi jediný kdo to na vlastní uši slyšel a kdo si to pamatuje.
Krajané z Winterthuru si mohou koupit čerstvého, živého
VÁNOČNÍHO KAPRA
jako každý rok v potravinářství
GIOVANELLI
Marktgasse 56 - Telefon 052/221622
Nezapomeňte si kapry laskavě včas PŘEDOBJEDNAT !
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Někdy v letech 1935 či 1936 se vážně uvažovalo o tom, že Karel
Čapek by měl býti navržen k poctě spisovatelskou Nobelovou cenou.
Ale málo z jeho knih bylo přeloženo.Ono to ani dost nejde, protože
Čapkova slovesná vtipnost vyplývá hodně ze struktury české řeči. A
ta je nepřeložitelná-viz slovo"robot". Z návrhu na Nobelovu
cenu
tedy sešlo.Mezinárodním se stal jen ten "robot” a stal se meziná
rodním opravdu důkladně.
Já sám jsem poprvé přišel do styku s dílem Karla Čapka už jako
malý hoch.Bylo mi tak osm let a"čutali jsme mičudou" na
zahradě,
když nám,hochům, můj otec přinesl nedělní literární přílohu "Lido
vých novin" s počátkem Čapkovy"Klapzubovy jedenáctky".
Byl jsem
nadšen,stejně jako ostatní hoši,a pak jsme všichni vždy
dychtivě
čekali na příští neděli,abychom dostali pokračování. Později
tam
vycházely některé povídky,které spolu s jinými povídkami vyšly jako"Povídky z jedné kapsy" a pak.."z druhé kapsy".Přímo jsem hltal
"Válku s mloky" , "Meteor", a líbily se mi"Anglické'J jakož i jiné" lis
ty" , "Zahradníkův rok" a vůbec všechny ty vyprávěčské, tolik podařené"Čapkoviny".Z divadelních her mi ovšem zůstala "RUR" natrvalo
nepřekonatelnou.
Jedna vzpomínka ještě stojí za zmínku:Když jsem byl v Rio de Ja
neiro »ukázala mi jedna rodina,se kterou jsem se tam seznámil a kde
nikdo neuměl česky"Kapkovu"/jak oni to četli/"Dašenku čili
život
štěněte" jako dílo?které je zaujalo,když kdysi jednou byli v Pra
ze.Ti Brazilanci si to pořídili i když textu nerozuměli. Už obráz
ky jim stačily. A zase,slovo "robot"znali,ale nevěděli kdo je vy
myslel.

KRÁLOVNA ZE SÁBY.
Biblická legenda vypráví,že když královna ze Sáby uslyšela o ve
liké moudrosti krále Šalamouna,vypravila se k němu do Jeruzalema s
karavanou naloženou vonnými mastmi a zlatém.Arabové znají tuto le
gendární královnu pod jménem Bilkis,Etiopové ji nazývají
Makeda
nebo Atija-Azeb. Král Šalamoun byl uchvácen rozumem a krásou
své
návštěvnice.Bál se však,že se mu v podobě krásné ženy zjevil
sám
ňábel.Rozhodl se své obavy prověřit.I zavedli královnu do
jeho
komnaty s kříštálovou podlahou,připomínájící bazén.Královna se ulekla,že si umáčí šaty a zlehka si je na chvilku nadzvedla. Obavy
krále Šalamouna se ukázaly zbytečné-neukázalo se čertovo kopyto.
Starověcí historikové popisovali zemi Sába,v níž vládla královna
sábská, a líčili její obyvatele.Někteří se domnívali,že tuto zemi
je třeba hledat na jihozápadě Arabského poloostrova,podle
názoru
jiných neopak^na africkém pobřeží Rudého moře-v Etiopii.Diodor Si
cilský se zmiňuje o"Sábech" a o městě"Sábě",středisku země rozklá
dajícím se na hoře.Také Strabon věnuje Sábě několik řádek. Píše,že
se nachází"na lesem zarostlé hoře".Jeden z vykladačů Bible, Cyril
Alexandrijský,napsal:"Země Sába se rozkládá za zemí Arabů a u Ru
dého moře.Když odjela z tohoto kraje královna Etiopů přibyla
do
Jeruzaléma za dob Šalamounovýchľ Jiný teolog,Theodor z Kýru , zase
napsal,že"obyvatelstvo Sáby bylo etiopské.Jejich královna, když uslyšela o moudrosti Šalamounově,podnikla mnohadenní pout,
dala
přednost únavě a obtížím cesty před něhou a blaženstvím, kterým se
těšila v paláci". Hádanku královny ze Sáby vědci dodnes nerozluš
tili. Jsou mezi nimi stoupenci jak arabské tak etiopské verze.
Dr.M.Červíková
ŠVÝCARSKÉ HOSPODÁŘSTVÍ přečká rok 1981 podle prognózy OECD /Orga
nizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj/ celkem dobře.Hrubý né
rodní produkt stoupne prý o 1 1/4 %, což je sice méně než v roce
1980 /2%/ ale přece jenom více než předpověděl curyšský "Institut
pro hospodářský průzkum",který počítá s poklesem o 0,7 %!!
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"TY JSI MOJE ZLATO ....."
/Žlutý kov dnes i v minulosti:na okraj jedné ženevské výstavy/
Prsteny,náramky,náhrdelníky,zlaté hodinky a řetízky.náušnice,ta
lismany ;zlato v bižuterii a klenotnictví ,zlaté ingoty navrstvené v
trezorech bank jako státní poklad,zlaté mince,zlato v historii od
starého Egypta po 20.století, v mágii i v náboženství,těžba zlata,
jeho použití v průmyslu a v medicíně,zlato jako drahý kov jedineč
ných vlastností:to byl námět zajímavé výstavy,která ee konala kon
cem října v Ženevě.Návštěvníci si odnesli mnoho zajímavých poznat
ků. Dověděli se,že hodnotu zlata objevili patrně jako první staří
Egyptané někdy v 5.tisíciletí př.Kr. a že mu připisovali
marické
vlastnosti.Cožoak ale už ve Starém Zákonu nebylo zlaté tele před mět.em uctívání nepravého boha a tudíž symbolem hříšného
modlář
ství? Ale vratme se k Egyptanům:kov tepali na tenké plátky
a do
nich nak vyrývali různé obrazce a figury.později zlato tavili, od
lévali je do připravených forem,někdy je kombinovali s jinými kovy
nebo s emailovými barvami.Příkladem jemné zlatnické práce je
po
věstná Tutanchámova posmrtná maska,zhotovená kolem r.l35O.V anti
ckém Řecku,zejména v Mykénách,nabyl kov symbolickou hodnotu. V ta
jnějších hrobkách byly nalezeny zlaté masky a ozdoby o celkové váze
přes patnáct kilogramů:dnes tvoří tyto předměty z doby kolem roku
1600 př.Kr. součást sbírek Národního musea v Aténách. Zlaté duká
ty , tereziánské tolar'', zlatky, je jichž pravost se přezkušovala v zu
bech, zlatnické cechy
středověku,Zlatnická ulice v Praze...
Ale
to už jsme trochu daleko.Méně známé je,že první mince razili v 7.
století př.Kr.v^Lydii v Malé Asii, a to ze směsi zlata a stříbra ,
později také v Řecku a v Persii;perský"darius",nazvaný podle slav
ného panovníka,vážil osm a půl gramu. Umění zpracovávat zlato zna
li též američtí Mayové,Aztékové a Inkové. Z Nového světa
ostatně
bílí dobyvatelé přiváželi celé lodní náklady žlutého kovu , který
plnil hladové pokladnice evropských vladařů; část drahocenného ná
kladu pohřbily bouře na dně Atlantiku,kde spočívá
dodnes. Zlato
odjakživa působilo na lidi fascinující silou. Vlastnit je znamenalo
být bohatý, vážený,přijatý do vysoké společnosti, umožňovalo vést
přepychový život,svádět slabé pohlaví-kolik žen odolá přitažlivo
sti zlatých šperků? Po staletí pátrali dobrodruzi do bájném Eldorádu,zlatém pokladu, a hledali je jednou v Kolumbii,jindy v
Peru
či v Brazílii. A nebýt zlata nebylo by asi ani pirátů a pověstí o
ukrytých pokladech... .Ale i v moderní době tu a tam propuká zlatá
horečka,jako ku př. v r.1848 v Kalifornii, v Austrálii v minulém
století,na Aljašce před devadesáti lety.Za zlatem?které kdysi kutači rýžovali ve zlatonosných potocích a promývali v sítech,se mu
sí dnes hluboko pod zem;některé žíly ve zlatých dolech v Jihoafri
cké republice se "napichují" v hloubce až 3.200 metrů. Výjimka ale
potvrzuje pravidlo:před' několika týdny nalezli dva Australané
u
Kalgoorlie,na jihozápadě země,povrchový zlatý valoun o fantastické
váze 13,3 kilogramu-největší,jaký se nalezl v posledním půlstole
tí.Cena zlata se odhaduje na přibližně čtvrt milionu dolarů,
ale
valoun jako unikát může dosáhnout stropu jednoho mo^ionu. Nálezci
jsou-vlastně byli-chudí,mají sedm dětí a doufájí,že z nálezu bude
míti užitek celá rodina.. . Od pravěku až do dneška vytěžili lidé-podle věrohodných odhadů-jen asi 88.000 tun zlata,což by,pro před
stavu, tvořilo krychli o hraně dlouhé šestnáct metrů..
Obrovské'
množství zlata je rozpuštěno v mořské vodě,avšak
v tak nepatrné
koncentraci,že se jeho těžba absolutně nevyplatí. Po staletí býva-
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lo zlato synonymem stability-kdo na zlato vsadil,neprodělal. Ale i
tyhle doby minuly .Spekulace prudce zatočily jeho cenou a jen v po
sledním desetiletí jeho hodnota
měla
výkyvy od 40 no v?'ce než
800 dolarů za unci.Jenže, není všechno zlato,co se trnytí. V rol ovinc 19oStoletí vynalezli galvanisaci,pozlarovzní,což vedlo k ús
poře ryzího kovu,k pozlátkům,k falsifikaci. Dc r.1900 mělo
zlato
jen jednoho konkurenta-diamant,ale od toho roku má navíc platinu.
Předtím se z tohoto nenápadně šedého,tvrdého a těžkého kovu vyrá bély zbraně a... falešné mince 1
"Ty jsi moje zlato,moje zlRtíčko..."Jenže ne vždy patřilo"zlato"
do slovníku zamilovanýcheNapáchalo též mncho zla,pokřivilo
hodně
charakterů,rozbilo mnoho lidských svazků,vedlo ke zločinům, loupe
žím a vraždám.Jeho smrtící moc vstoupila do všenh aktů lidské ko
medie."Já prodávám ti jedu,ne ty mně"říká Shakespearův Romeo
řeholníkovi,kd.yž mu měšcem zlata platí za přípravek,jenž má přelstít
jak Kapulety,tak Monteky a získat hrdinovi Julii... .
Zlato má vynikající fyziká’ní a chemické vlastnosti. Nekoroduje
ani po staletích působení mořské vody,vedle stříbra a mědi je vý
borným vodičem elektřiny,vzdoruje chemikáliím a rozpustidlůrc,atmo
sférické vlivy ho neporušují,tvoří snadno slitiny s jinými kovy a
"předává" jim své wníkající vlastnosti.Lehce se zpracovává, tepe,
cizeluje,natahuje. Z jedné tuny zlata,a to by byla krychlička
o
hraně jen
něco přes 37 centimetrů,da] by se vyrobit drátek tak
tenký,že by dvakrát spojil Zemi s Měsícem. Není tedy divu,že zlato
nalezlo mnohostranné uplatnění v moderním průmyslu,především v elektronice. Je spolehlivé jako nekorodující kov elektrických kon
taktů v komunikačních systémech a v počítacích strojích.Dostalo se
dokonce do vesmíru:američtí kosmonauti nosí masky,jejichž hledí je
krvto tenoučkou vrstvou zlata chránící oči ořed příliš intenzivním
slunečním zářením,ba i vstupní dveře kabin jsou zajištěny zlatými
závěry,aby spolehlivě těsnily.Sovětští technici,kteří vypustili na
povrch Venuše sondy,vybavili je fotometrickými přístroji z ryzího
zlata,aby obstály v přímo pekelných teplotách na povrchu této pla
nety.V meiicíně nalezl žlutý kov klasické uplatnění v zubní tech
nice, a to už nrý u starých Inků! Jistý radioaktivní izotop
zlata
se používá s úspěchem ke zjištnvání rakoviny plic a jater.
Stanislav M.Kříž
o
o
o
o
LIST AMERICKÉMU SENÁTOROVI V. DOLOVÍ. Z příležitosti 60.
výročia
Trianonskej mierovej zmluvy senátor^Bob Dole uverejnil v Congres
sional Record rezolúciu Americko-maďarskej federácie
s vlastným
komentárom,v ktorom poukázal na údajné príkorie,ktoré touto miero
vou zmluvou Maäarsko po prvej svetovej vojne utrpelo. Rada slobod
ného Československa a Stála konferencia slovenských demokratických
exulantov poslali senátorovi^list,v ktorom upozorňujú na dôležité
okolnosti,ktoré nemožno obíst pri hodnotení Trianonskej zmluvy.Me
novite poukázali na to,že Uhorsko nebolo etnickým životným priestorem maäarského národa,lež že v Uhorsku žili s Maáarmi iné národy
a národnosti:Slováci,Srbi,Rumuni,Chorváti,Němci,Rusíni a že Maäari
boli v Uhorsku vždy až do skončenia prvej svetovej vojny v menši
ne.Podlá štatistiky z r.1848 žilo v Uhorsku len 42% Maäarov a 58%
príslušníkov iných národov.Podlá oficiálnej štatistiky z roku 1910
bolo v Uhorsku napriek povestnej odnárodňovacej politiky,prevádza
nej velmi agrsívne najma proti Slovákom,len 48% Mačarov a 52% prí
slušníkov iných národov.
/RSČ/
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o Rnrouchá-li se někomu v Něm.spolk.reo. za .jízdy auto,je to pro sta
ré muže a řeholnice daleko menší neštěstí než pro atrakti vní mladé
ženy,které též nějak zůstaly s autem"viset" na pokraji silnice.Uká
zal to výsledek průzkumu uspořádaný západoněm.časopisem QUIC.Redak
ce zmíněného časopisu zoryanisovala pokus s 8 lidmi různého vzezře
ní a pohlaví,kteří se Dostavili u domele pokaženého auta s tabulí,
na níž bylo napsáno:"Pomoc! Porouchané auto!"
Mezi "dopravními
ztroskotanci" byla i
neobvykle atraktivně vyhlíže
jící mladá žena,kt°rá se mimo očekávání dočkala pomoci od mimonrojíždějících automobilistů a? jako čtvrtá v pořadí. Před ní birlo po
moženo jednomu distinguovanému sedmdesátníkovi,jedné ženě,převleče
né za řeholnici a ženě,údajně se nacházející ve vysokém stunni tě
hotenství .
0
líbání si prý milenci nevyměňují pouze něžnosti.Tato výměna má
i průvodní hmotnou Dodstatu.Při jednom polibku si prý
milenecká
dvojice vymění i 9 mg vody,0,7 mg bílkovin,0,7 mg tuku, 0,45 mg so
li, různé organické látky a asi 250 druhů různých mikroorganismů.
Věru nečekaná látková výměna!

o Diskotéky se svou hlučnou hudbou a ostrými, Drudce se střídajícími
světelnými efekty škodí zdraví návštěvníků. Mladistvým se zde může
poškodit sluch,což se v dospělém věku projeví jako nevyléčitelná ne
doslýchavost . Ostré 3větlo poškozuje oční rohovku i sítnici.
o Není nad matčin hla3. Psychologický test s kojenci, provedený
na
jedné universitě v Severní Karolině/USA/ ukázal,že již 2-3 dny sta
ré novorozeně je schopno rozpoznat mezi jinými hlasy hlas své mat
ky. Dotyčný psycholog testoval 150 novorozeňat pomocí magnetofono vých nahrávek hlasů různých osob/včetně matky/.Když kojenátka usly
šela hlas své matky začala okamžitě sát dudlík,což u jiných/ slyšených/hlasů nedělala.

o "Nekrvavé zkoušky krve".V Max-Planck-Institutu byla vyvinuta metoda
stanovení hladiny cukru,tuku,alkoholu a kyseliny močové v krvi, při
které obvyklý odběr krve odpadá.Shora uvedené zkouškv sp provádějí
pomocí laserového paprsku.Stanovení koncentrace jednotlivých látek
v krvi je při tom daleko přesnější.
o Odborový svaz katolických kněží v holandskú. Jak oznamuje francouz
ská agentura AFP, založili ženatí katol.kněží a v pastoraci pracu
jící ženatí laici vlastní odborový svaz,jehož pomocí chtějí bojovat
proti disciplinárním opatřením,kt°rá jim na základě posledního synodiálního usnesení uložili holandští biskupové.

o Joga je náboženství. Tak se uspesl odvolací soud státu Michigan/USA
proti požadavkům nejvyššího daňového úřadu. Joga se tedy stala ná
boženstvím de jure,čímž jsou její učitelé resp.provozovatelé osvo
bozeni od placení daní.
o Odborníci ministerstva zemědělství v Anglii vydali nedávno
bohatě
dokumentovanou studii o spotřebě alkoholu v Anglii kdysi a dnes.
Nejstarší údaje se vztahují k r.1684.Z nich se dovídáme, že v 17.
století pili Ang'ičané 4 x víc piva a 2x tolik lihovin než dnes.Jen
víno konsumovali přibližně ve stejném množství.
o Ochlazující efekt zmrzliny je čistě psychologický. A k tomu
ještě
pouze na krátkou dobu.Vždyt zmrzlina je přesycena vysokoka“1 orickými
tuky a cukry.V konečném efektu tedy zmrzlina neochlazuje nýbrž naD’-'ak zahřívá.

- 15 o Nejkratší trasu metra na světě má hlavní město Turecka. Je dlouhá
610 metr’", a má jen 2 stanice.Istambulským minimetrem,které existu
je od r.1974,se každý rok sveze až 12 milionů cestujících.
o Sovětští mikrobiolorové objevili bakterie, které mohou rozkládat
vodu na kyslík a vodík. Při podrobnějších výzkumech se ukázalo, že
tyto bakterie žijí a"pracují" i v laboratorních podmínkách. Potře
bují jenom světlo.Odborníci doufají,že tímto způsobem bude
možno
získávat vodík pro praktické účely.
o Alberto Moravia, známý italský snisovatel,autor "Římanky"a dalších
35 knih,se přestěhoval do Benátek,kde žije ve skromném pronajatém
bytě.Řekl:"Jsem znechucen Římem a jeho násilím. Nepřeji si,aby mne
zabili lidé,kteří si nikiy nepřečetli ani řádek z toho,co jsem na
psal."
o Jestliže chcete zhubnout, vymalujte si svou jídelnu modře nebo ze
lene. Jak dokazuji výsledky testů uskutečněných anglickými
vědci,
snižují tyto ^arvy chut k jídlu a naopak žlutá a oranžová barva ji
zvyšují.Není věci náhody,že většina anglických restaurací je vyma
lovaná Drávě těmito barvami.
o V USA postavili 4 vězení na kolečkách,která jezdí po celé zemi,aby
si zájemci mohli prohlédnout,jak to vypadá v celách. Organisátoři
tohoto podniku se domnívájí,že to přispěje ke snížení kriminality
mladistvých,kteří tuto eobyčejnou návštěvu nejvíc vyhledávají.
o Čím vyšší je životní úroveň, tím vi se spotřebuje vody.7atímco se
obyvatelstvo na Zemi od roku 1900 zdvojnásobilo,spotřeba
vody
stoupla ze 400 na 2800 kubických kilometrů,tedy sedminásobně. Lidé
dnes potřebují třikrát tolik vody než na přelomu tohoto století.Je
to do značné míry vyvoláno i stěhováním do měst.
Kolem roku 1900
spotřeboval jeden
člověk ročně přibližně 240
kubických
metrů vody.V r.2015 by to mělo být už 1130 kubických metrů. Průmy
slová spotřeba vody stoupala ještě rychleji.Ze 30 kubic.kilometrůna počátku tohoto století na 630 kubic.kilometrů. V r.1975,
tedy
dvacetinásobně.V zemědělství stoupla spotřeba vody šestinásobně. V
r.2O15 by se mělo spotřebovat. 2750 kubic.kilometrů v průmyslu,4700
v zemědělství,650 v domácnostech.Dohromady to představuje cca 8100
kubic.kilometrů.Je to přibližně 19% z množství vody,kterou řeky na
celém světě každoročně odvádějí do oceánů.

o Všechna voda na naší planetě zaujímá podle odhadu odborníků obrov
ský prostor:13B6 miliard krychlových kilometrů. Kdyby byla
voda
rovnoměrné rozložena po zemském povrchu,obaloval by celou zeměkou
li oceán hluboký 3700 metrů.
o Na Floridě/USA/ byla založena vysoká škola klaunů. Studovat tu mo
hou mladí lidé ve věku od 17 do 28 let.O školu je prý velký zájem
nejenom mezi mladýmu muži,ale i mezi ženami.

o Sorobon - jednoduché japonské počítadlo se sto kuličkám·’ - má
na
vzdory nejmodernějším kalkulačkám v Japonsku stéle svoje zastánce.
Prodavači v malých obchodech počítají na sorobonech stejnou
ry
chlostí. jako na kapesních kalkulačkách a i v bankách se jimi kon
trolují některé comnuterové výpočty. 0 sorobony je neustále zájem,
jejich výroba se v posledních letech dokonce zvyšuje.
+
+
+
+
+
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Der MenschBei SULZER arbeiten auf vielfältige Art und an unter
schiedlichen 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 der
Mitarbeiter, der Mensch.
Bei Komponenten zu Kernkraftwerken stehen Sicherheit und
Zuverlässigkeit im Vordergrund. Dieser Maschinenoperateur
bearbeitet die in genauen Abständen zueinander stehenden mehr
als 150 Bohrungen des Reaktordruckgefäß-Unterteils zu einem
700-MW-Kernkraftwerk.
Gebrüder Sulzer, Aktiengesellschaft
8401 Winterthur
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