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Prvá čiastka madridskej konferencie o spolupráci a bezpečnosti v
Európe skončila 20.decembra. Velmi názorne sa tam ukázalo,že spolu
práca se Sovietmi nie je možná a že Détente, na ktorej im velmi zá
leží a ktorú vo všetkých rečiach vymáhajú.prakticky nejestvuje.Niet
bezpečnosti,niet odzbrojenia ani ochrany ludských práv.Ostáva jedi
ne spolupráca tam,kde to Sovietom výhovuje,hlavne v hospodárskych
veciach a samozrejme v^uznaní sovietskych výbojov v Európe z doby
vojny a nedotknutelnost satelitných režimov.v
V medzidobí a v istote,že v Európe budú mat pokoj,Soviety sa sú
streďovali na výboje v iných častiach sveta.Dôsledok toho je,že sme
koncom r.1980 svedkami nepokojov,revolúcií a vojen vo všetkých kon
činách sveta.Je tomu tak na americkom kontinente- v Strednej Ameri
ke i v Afrike sú nepokoje v celom rade štátovjv Ázii,v Indočíne,ale
hlavne na Blízkom východe.Tam sa Arabovia bijú s Izraelom,bijú sa s
Iránom a bijú sa medzi sebou.Afganistan ostáva Sovietmi stále
ob
sadený.
Spojenecké európske štáty i neutrálovia a Spojené štáty s Kanadou
si toto uvedomujú a v Madridu zdôrazňujú a žiadajú Sovietov, aby od
výboja upustili,aby poskytli svojim obyvateíom íudské i
politické
slobody ako sa v Helsinkách v r.1975 zaviazali,že poskytnú. V ^omto
postupu sú všetci nekomunistickí účastníci Konferencie jednotní a v
tom smyslu podávajú návrhy,ktoré sa budú prejednával v druhej polo
vici januára a vo februári,keä má Konferencia pokračovat. I ke3 sú
jednania
Konferencie tajné?je treba dúf^t,že pod tlakom verejnej
mienky vo Spojených štátoch i v celej Európe,ktorá bola
celé dva
roky na Konferenciu pripravovaná,ostanú vo všetkých jednaniach pev
ní .Vzhľadom k tomu však,že všetko musí byt jednohlasne schvalované,
konečné výsledky jednaní budú asi len nepatrné.
Československo hrálo a hrá v tejto kritické dobe velmi nedôstoj
nú rolu.Je vedľa východných Nemcov a Bulharska tým nejservilnejšim
podporovateľom sovietskej politiky výboja.Jeho zástupci neprejavija
názoru,ktorý by nepodporoval stanovisko velkého brata a súdruha na
východe.Tak ako Československo kedysi bývalo predvojom vývoja v úsilí za pokrok,slobodu a humanitu,tak ho dnes komunisti znížili na
úroveň kolonie.Názorne sa to prejavuje na veľkom počtu Íudí,ktorí z
Československa dnes utekajú a žiadajú pomoc na Západe.
/Dokončení na str.2/

NEJHLUBŠÍ ARGUMENT PRO DEMOKRACII JE VÍRA V ČLOVEKA,V JEHO HODNOTU,
V JEHO DUCHOVOST A V NESMRTELNOU DUŠI:...ETHICKY JE DEMOKRACIE ZDŮ
VODNĚNA JAKO POLITICKÉ USKUTEČŇOVÁNÍ LÁSKY K BLIŽNÍMU....DEMOKRACIE
PR’VÁ, ZALOŽENÁ NA LÁSCE A ÚCTĚ K BLIŽNÍMU A K BLIŽNÍM VŠEM,
JE
USKUTEČŇOVÁNÍM BOŽÍHO ŘÁDU NA ZEMI.
T.G.Masaryk

Právě tak jako ve sportu, tak i v našich lidských stycích musí exie
tovat přesná"pravidla hry",která je nutno striktně dodržovat. To je
princip, na kterém je založena naše demokracie.
Bundesrat Dr.Furgler 24*8.1980 v

St.Gallen
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Do tejto kategorie smutne zapadla j dvojica Íudí,financovaných z
Kanady,ktorí prišli do Madridu žiadat Konferenciu, aby odstranila
"útlak slovenskej paťstotisícovej minority v Čechách",
ktorú po
rovnávajú s útlakom Slovákov v Maďarsku.Je otázka,čo by im na to
odpovedal Husák,ktorý z moci Sovietov vládne na pražskom hrade.
Ovšem demokratický svet si dlho neuvedomoval strategicky v,, znám
a morálnu silu Československa a Strednej Európy.Pri každej krizi v
posledných rokoch sa omedzoval na slovné protesty proti sovietským
výbojom,ale slová nenásledovali skutky.Dnes však,v terajšej krizi
a revolte,ktorú přežívá Polsko,si začíná uvedomovať, že v Strednej
Európe žijezvýše sta miliónov stejne rozvinutých obyvateľov,ako je
Západná Európa a že i vo vlastnom zaújmu urobí aspoň toíko,čo koná
pre Afganistan a celý Blízky východ,aby boli slobodní.Dokiaľ nebu
de slobody v Strednej Európe,nebude pokoja ve svete.
Od septembra zasadalo v New Yorku vyše troch mesiacov 154 čle
nov Valného shromaždenia Spojených národov.Dávno sme však prestali
očakávať že bude jednať v smyslu svojej Charty z r.1945 a
pomože
zaistiť íudské slobody pre všetkých.Spojené národy sú dnes ovláda
né komunistami a Arabmi,ktorým pomáhajú nerozvinuté zeme. Medziná
rodne politicky sa tam prejednáva v celku iba to,čo predstavitelia
týchto štátov chcú,i ked sa usnesenia prakticky vôbec neprevádza
jú.0 útlaku v Strednej a Východnej Európe se tam nesmie jednať ani
hovoriť.Velkú zodpovednosť za tento úpadok Spojených národov nesie
tiež slabý Generálny tajomník.
Ukázkou medzinárodnej anarchie a bezmocnosti Spojených
národov
je Irán, ktorý sa postavil proti ich rozhodnutiu vo veci únosu
a
väzneniu amerických diplomatov v Teheránu a proti obsadeniu
ame
rického veívyslanectva.Spojené štáty,zvlášť pred terajšou^ zmenou
administratívy,nemožú svojou vlastnou silou problém riešiť,pretože
by ohrozili životy 52 svojich ludí a^súčasne by ohrozili integritu
Iránu,ktorého rozklad by Sovietom velmi vyhovoval,! keS sa zdá , že
Iránu moc na tom nezáleží.
V tomto stavu určitého medzinárodného úpadku vstupujeme do roku
1981.Kladie sa otázka,či rozklad a medzinárodná anarchia potrvajú
alebo či im slobodný demokratický svet povie,že miera trpezlivosti
a ústupkov bola prekročená.Úradní činitelia i pospolitý človek
v
slobodnom svete si to uvedomujú.Je iba otázka,či vedia rečí je ochotný skutkami svoje presvedčenie hájiť.My v zahraničí, ani dobrí
obetaví a trpiaci ludia v Československu nesmieme ustať poukazovať
a dokazovať,že komunistické režimy sa rozpadnú akonáhle
prestanú
byť podporované slobodným svetom a a_.onáhle budú nútené
zastaviť
výboje.
/Vestník ČSNRA - December 80/
+
+
+
+
PŘIPOMÍNKY NEBOLI MEMORANDUM NAŠEHO ČSKP A NAŠEHO TACVP KE KONFE
RENCI V MADRIDU dostala přímo nejenom švýcarská delegace,která'nám
za ně dopisem svého předsedy vyslance Dr.E.Brunnera poděkovala,ale
také členové zahraničního výboru švýcarského parlamentu a pracovníci^komise pro zahraniční politiku CVP.Prostřednictvím
Světové
křesťansko demokratické unie v Římě jsme je pak předali zástupcům
křestansko demokratických stran v madridských delegacích zánadoevropských států a prostřednictvím amerických přátel a osobně
pro
střednictvím paní B.Papánkové i madridské delegaci USA a. americkým
úředním místům.
Dosavadní průběh konference,projevy na ní přednesené a celá řada
dalších událostí a v poslední době oficielně vyslovených thézí-mezi jiným prezidenta USA Reagana-svědčí o tom,že akce tohoto druhu
mají velký smysl a dělají-li se soustavně,vytrvale
a se strany
všech možných organisací všech postižených národů,že mají nakonec
i"dopad".
Díky všem naším členům, kteří se na našem příspěvku podíleli.
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NÁVRAT DO VLASTI JE MOŽNÝ KDYKOLIV ?
Pod tímto nadpisem,včetně otazníku na konci,jsme uveřejnili po
drobný rozbor problému"úpravy právních vztahů" exulantů k ČSSR
v
našich ZPRÁVÁCH již v čís. 7/8 v r.1977.Tehdy totiž vyšly v ČSSR
příslušné směrnice .Mezi jiným jsme na jejich nemravnost upozor
nili tehdy oficielně též švýcarskou delegaci na pohelsinské konfe
renci v Bělehradu.Dnes se stává otázka znova aktuální v souvislos
ti s udělováním švýcarského občanství zdejším posrpnovým
exulan
tům. Kdo má zájem,pošleme mu otisk oné naší stati z r.1977, která
má v zásadě stále platnost.
PRAŽSKÝ REŽIM SE POKOUŠÍ krajany v exilu na jedné straně získat-na
druhé rozeštvat.To první se týká především krajanů v USA, kde se,
jak se zdá,připravuje pod patronací čsl.velvyslanectví dokonce za
ložení spolku pro
styky se starou vlastí a pro podporu cestov
ního ruchu/?!/.To druhé platí obecně.Je ostatně pochopitelné , že
Praha se snaží infiltrovat krajanské exilové organizace, vnášet do
nich rozvrat a rozbroje,šířit pomluvy a nepravdivé informace
jak
o jednotlivcích tak o celých organizacích.0 totéž se pokouší také
doma,podnikajíc vše možné za účelem rozvrácení Charty 77, VONSu a
skupin jejich přátel.Dělá se to velice šikovně.Člověk se může stát
nástrojem, ani neví jak.V exilu se v poslední době pracuje
hodně
pomluvami o "plánovaném návratu" některých exulantů posrpnové éry.
Á pak různými tiskovinami,které jsou vesměs dovezeny z Prahy.
/Podle RSČ/
RADA EVROPY zasedala v lednu ve Štrasburku.Projednala zejména několik sociálních předloh,např. doporučení na zlepšení sociální si
tuace vězňů a na zlepšení postavení cizinců v pracovním procesu· V
debatě o světové politické situaci doporučil švýcarský zástupce 0.
Guntern/CVP/ věnovat se především opatřením ke vzbuzení
vzájemné
důvěry/Vertrauensbildende Massnahmen/ a teprve v druhé řadě uvažo
vat o evropské odzbrojovací konferenci navrhované Francouzi
/ po
rozhovorech s SSSR/. Projednána byla též Konvence proti mučení,je
jíž návrh prezentovala shromáždění švýcarská poslankyně J.Meier.
NOVÁ VLÁDA V USA PŮSOBÍ V MOSKVĚ ROZRUCH. Svědčí o tom již to, že
trvalo několik dní,než sovětská úřední a poloúřední místa zaujala
stanovisko a odpověděla na obvinění zahraničního ministra Haiga z
podporování terorismu a na ostrá slova presidenta Reagana. A to se
Moskevské protiútoky obracejí vlastně zatím jenom,či hlavně, proti
H-aigovi.Prý SSSR podporuje jen ty organizace,které bojují za osvo
bození ze jha vpravdě teroristických vlád a reakčních režimů,které
se drží u moci jen s pomocí amerických bajonetů a západní finanční
podpory.Nová vláda v USA má prý zřejmě v plánu potlačit úsilí
o
snížení napětí se stejnými protisovětskými úmysly,jaké stály před
tím za "provokativní"Carterovou kampaní s lidskými právy. Páni v
Moskvě nejsou hloupí a nejsou žádní začátečníci.Není třeba pochy
bovat o tom,že se budou snažit proti tlaku z USA zaktivisovat pře
devším na Západě zabydlenou animositu proti "studené válce" - a to
zejména za pomoci tzv. "mírových organizací".
0 POLITICKY ASYL požádalo v r.1980 ve Švýcarsku celkem 3020 cizin
ců z
zemí./V r.79 jich bylo 1882 ze 49 zemí/.Z tohoto poču 1265
asyl do konce roku obdrželo,u 916 osob se o něm ještě jedná,
193
žadatelů mezitím ze Švýcarska odešlo jinam a 646 žádostí bylo odmítnuto/žadatelé nesplňovali podmínky nebo měli asyl již v
jiné
západoevropské zemi-většinou uprchlíci z Turecka/Ste jně jako v r.
1979 byli tu i loni nejpočetnější uprchlíci z ČSSR-742/546 v r.79Z
V rámci specielního programu poskytlo Švýcarsko ještě navíc útulek
3102 uprchlíkům z Dálného východu.
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SDĚLENÍ CHARTY 77 - Z 13. LEDNA 1981
Dnešním dnem přestávají působit jako mluvčí Charty 77 Marie Hromádková a Miloš Rejchrt.Funkci mluvčích Charty předávají
Václavu
Malému a prof.MUDr.Bedřichu Placákovi Dr.SC.
Podepsán Václav Maiýtprof.MUDr.Bedřich Placák Dr.SC,Marie Hromádková a Miloš Rejchrt.
Životopisy nových mluvčích Charty 77
Václav Malý se narodil 21.9.1950 v Praze v rodině učitele. Základ
ního i středoškolského vzdělání se mu dostalo v Praze.Po maturitě
na gymnáziu nastoupil a vykonal
základní vojenskou službu.V le
tech 1971-6 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě
v
Litoměřicích.Po vysvěcení na kněze římskokatolické církve nastou
pil jako kaplan farnosti ve Vlašimi.V r.1977 byl přeložen do Plzně
a téhož roku podepsal Charm77.V květnu 1978 se stal členem Výbo
ru na obranu nespravedlivě stíhaných/VONS/.V lednu 1979 byl odbo
rem kultury KNV v Plzni zbaven státního souhlasu k výkonu činnosti
duchovenské.Tento zásah zdůvodnila státní správa tím,že Václav Malý"nesplňuje všeobecné podmínky způsobilosti k výkonu duchovenské
činnosti".Václav Malý krátce pracoval jako pomocný dělník u n.pod.
Geodesie.Dne 29.5.79 byl zatčen a obviněn z trestného činu podvra
cení republiky podle § 98 tr.z. spolu s dalšími jedenácti
členy
V0NSu,z nichž šest bylo odsouzeno k trestům odnětí svobody ve zná
mém procesu z podzimu 1979.Z vazby byl propuštěn 22.12.79, trestní
stíhání proti němu však zastaveno nebylo.Od počátku roku 1980 pra
cuje jako topič parních kotlů. Adresa: Nad pomníkem 5,Praha 5.
Bedřich Placák se narodil 16.2.1914.Je aktivním účastníkem proti
fašistického odboje.Za Slovenského národního povstání 1944- 45 byl
šéflékařem a náčelníkem štábu druhé Stalinovy partyzánské brigády.
V roce 1948 byl v rámci vládního úkolu pověřen funkcí na chirurgi
ckém oddělení v nemocnici v Mostaru v Hercegovině.V roce 1951 byl
proti své vůli povolán do armády a v letech 53-54 vedl čsl. zdra
votnickou skupinu v severní Kořeji,opět z pověření čs.vlády. V ro
ce 1961 se habilitoval pro odbor chirurgie,v r.1967 obhájil
dok
torskou disertační práci a presidium čs.akademie věd mu
udělilo
vědeckou hodnost doktora věd.V r.1968 rozhodly vědecké rady hygie
nické fakulty a Karlovy university,aby mu byl udělen tituly profe
sora pro obor chirurgie.Dekret mu však už vydán nebyl,nebot
MUDr
Placák byl vyloučen z KSČ,jejímž členem byl od r.1945.V r.1956 byl
pověřen vytvořením a vedením oddělení pro chirurgii hrudní a břiš
ní v ústřední vojenské nemocnici v Praze.V této funkci setrval až
do svého odvolání v souvislosti s vyloučením z KSČ.13 let odborné
činnosti věnoval srdeční chirurgii/jako první v Praze provedl ope
raci na otevřeném srdci v mimotělním oběhu/.Po odvolání z
funkce
pracoval v subalterním lékařském postavení v Praze a v Českých Bu
dějovicích až do r.l977,kdy byl po podepsání Charty 77
prakticky
na vteřinu propuštěn/podle ředitele Slaniny hrozilo nebezpečí, že
by MUDr Placák mohl rozvrátit kolektiv spolupracovníků/.Jelikož od
té doby nebylo pro prof. MUDr Placáka nikde volné lékařské místo
/nepřijali ho ani v kladenských dolech,ač tam lékaře nutně potře
bovali/ , vystřídal některé jiné specializace/lesní dělník,kancelář
ská síla v Metru,stážný/.Je ženatý,otec tří dětí. Adresa: U vojen
ské nemocnice 1200, Praha 6.
Zapsal: I.Medek/Vídeň
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Propuštění Jaroslava Sabaty a jeho nucený odjezd do Brna
Dne 12.prosince 1980 v 16 hodin byl po 27 měsíčním vězení pro
puštěn z litoměřické věznice mluvčí CH 77 Dr.Jaroslav Šabata.Okam
žitě po příjezdu do Prahy byl sledován příslušníky tajné policie a
varován , že v případě nedovolených styků ,které nebyly^blíže spe
cifikovány , bude poslán do Brna.Večer strávil Jaroslav Šabata u své
dcery Anny Sabatové s několika přáteli,kteří přišli na návštěvu.
Asi o půl desáté zazvonili příslušníci STB a jeden
uniformovaný
policista a bez jakéhokoliv zdůvodnění Jaroslava Sabatu odvedli a
přinutili jej,aby odjel vlakem do Brna,kde má trvalé bydliště.Řek
li mu m.j.,že má"zakázanou Prahu".Tento zákaz však lze uplatňovat
pouze na základě soudního rozhodnutí o ochranném dohledu. Počínání
STB směřuje k tomu,aby Jaroslav Šabata byl co možná nejvíce isolo
ván a nemohl se aktivně podílet na činnosti Charty 77.
SDĚLENÍ VONS Č. 225 - Z 28.12.1980
Jiří Gruntorád ve vazbě
Dne 17.12.1980 byl v ranních hodinách ze svého bytu v Praze 2,
Vítězného února 4,předveden do Bartolomějské ulice Jiří Gruntorád,
signatář CH 77.V bytě bylo nalezeno několik písemností, které STB
zabavila.Jiří Gruntorád byl zatčen a v pátek 19.12.80 obviněn
z
trestného činu podvracení republiky podle § 98 odst.l trest, zák.
V sobotu 20.12.80 byla v jeho bytě provedena důkladná domovní pro
hlídka pod vedením kapitána STB V.Surineka,za asistence podporučí
ka F.Kováčka,podporučíka M.Musila a nadstrážmistra V.Sekerky. STB
zabavila 79 položek,převážně písemností;časopisy,informace o CH 77.
materiály CH 77,rozepsané i svázané knihy psané na stroji, osobni
korespondenci a různé rukopisné záznamy. Domovní prohlídce byla
přítomna matka J.Gruntoráda.Do dnešního dne se J.^runtorád nevrá
til, což svědčí o tom,že byla na něho uvalena vazba. V souvislosti
s celým případem bylo provedeno několik domovních prohlídek a pro
bíhá řada výslechů.Zásah proti J.Gruntorádovi je dalším represiv
ním opatřením STB,která se snaží za každou cenu utlumit a případ
ným trestním postihem jednotlivých signatářů CH 77 znemožnit
ja
koukoliv jejich osobní iniciativu.
SDĚLENÍ CHARTY 77 - 21.1.1981
Dne 12.12.1980 se vrátil z dvaačtvrtletého výkonu trestu Dr. Ja
roslav Šabata.Vítáme jej ve společenství Charty 77 a oznamujeme,že
Dr.Šabata i nadále hodlá plnit povinnosti mluvčího Charty 77,pokud
mu to okolnosti dovolí. Podepsáni:Prof.Dr.Bedřich Placák, Václav
Malý. Za kolektiv mluvčích Charty 77 prof.Dr.Jiří Hájek.
DALŠÍ SDĚLENÍ Z PRAHY
Dne 12.1.81 rozhodl prokurátor,že současně s vykonstruovaným ob
viněním Rudolfa Battěka z ublížení na zdraví příslušníků SNB
má
být též projednáno jeho trestní stíhaní ze dne 3-10.79 pro podvra
cení republiky./Na základě tohoto rozhodnutí byla Battěkovi prod
loužena prokurátorská vazba./
Je připravena rozsáhlá petiční akce za propuštění Rudolfa Battě
ka,mluvčího CH 77 a člena VONS,která má být vždy stvrzena třídenní
hladovkou.Přihlásila se již k ní řada lidí.Akce bude probíhat
v
následujících týdnech.Vždy po třech dnech nastoupí další člen hla
dovku a peticí se obrátí na prezidenta republiky nebo jiný orgán.

- 6 Ladislav Lis,člen kolektivu mluvčích CH 77,se dne 19.1.1981 obrá
til formou otevřené petice na prezidenta republiky ve věci inž. Ru
dolfa Battěka,mluvčího CH 77.Upozorňuje v ní na protizákonný postup
vyšetřovacích orgánů,které bezdůvodně drží Rudolfa Battěka ve vazbě
pro údajné ublížení na zdraví příslušníků SNB.Ladislav Lis se roz
hodl od 13.1. držet hladovku namísto paní Battěkové,jež po vyčerpá
ní všech prostředků k záchraně svého manžela zahájila
protestní
hladovku ve čtvrtek minulého týdne.Rudolf Battěk je ve vězení iso
lován,ne jsou o něm žádné zprávy,jeho zdravotní stav je vážný, nemá
žádný kontakt s obhájcem ani s rodinou.
V hladovce na protest věznění Ing.R.Battěka pokračuje dnem 22. 1.
1981 další člen kolektivu mluvčích CH 77 Vendelín Komeda.
Zároveň
odeslal protestní dopis prezidentu ČSSR Husákovi. Vendelín Komeda
navazuje na řetěz protestních hladovek,zahájený paní Battěkovou.Ná
sledoval Dr.Ladislav Lis.Hladovka má pokračovat při střídání jedno
tlivých signatářů CH 77 a jiných osobností asi následující 2 měsíce ·
.... A ZÁVĚR JEDNOHO DLOUHÉHO DOPISU
......... marně pátrám po způsobu,jak by mohl kdokoli a odkudkoli do
nutit správce československé sovětské gubernie,aby doržovali záko
ny,které si sami dali,a aby se chovali k lidem ve své zemi lidsky.
A 3 pocity hněvu a studu pročítám úřední komuniké o návštěvě mini
stra Genschera v Praze a o "plodných diskusích",které tu měl. S po
citem beznaděje přemýšlím o mezinárodních smlouvách»uzavíraných Zá
padem se státy od Aše po Vladivostok v dobré víře,že budou
obou
stranně plněny. Houby budou, pánové!
Praha,24.prosince 1980
J.Pražák
ooooo
PREDNÁŠKA O PRIEBEHU MADRIDSKEJ KONFERENCIE.
Dňa 16.januára usporiadala miestna skupina SVU v New Yorku spolu s Radou
slobodného
Československa a Národnou radou žien slobodného
Československa
prednášku pani Betky -^apánkovej o priebehu prvej časti
madridskej
konferencie.Pani Betka ^apánková je členkou americkej delegácie pre
túto konferenciu.V Madride strávila plne štyri týždne.
Vo svojom
referáte zmienila sa o výsledkoch,ktoré boli tam dosiahnuté
najmä
na poli kontrolovania plnenia ustanovení Helsinskej deklarácie
o
íudských právach.Zdôraznila,že Československo spolu so
Sovietskym
sväzom bolo naviac ovinované z nedodržovania ustanovení o íudskych
právach. V rozprave prehovoril aj Dr.ján Papánek,ktorý svoju pani v
Madride doprováteal a mal příležitost v kuloároch hovořit s
členmi
niektorých delegácií. Miestopredseda výkonného výboru Hady slobod
ného Československa poďakoval menom Rady pani Betke Papánkovej
za
prácu,ktorú v Madride vykonala.
/RSČ/

FREEDOM APPEALS /září-říjen 1980/,který vydává Freedom House v New
Yorku,uveřejnil plný text prohlášení Rady svobodného Českosloven
ska,které podepsaly československé kulturní, sociální a politické
organizace v zahraničí a které bylo adresováno vládám zemí, jež se
účastní madridské konference.Text byl podepsán i naším ČSKP.
V CHICAGU ZEMŘEL JAROMÍR NETÍK A V MONTREALU JIŘÍ ŠKVOR. Oba byli
členy Rady svobodného Československa a předními pracovníky krajan
ských organisací.Oběma patří upřímný dík za vše,co v exilu vykona
li. Jiřímu Škvorovi zejména za jeho verše a prózu /Pavel Javor/ - a
Jaromíru Netíkovi za jeho dílo novinářské a za celou řadu vynika
jících dokumentárních studií.
ZA POLSKÉ SVOBODNÉ ODBORÁŘE se modlí nejenom Svatý Otec.Buďme i my
stále s nimi.Vždyt jejich boj je i naším bojem a jejich pře
naší
pří.

- 7 NAŠE NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
V podzimním trojčísle Zpráv/8-10/jsme členy našeho ČSKP seznámi
li se stavem naší kolektivní nemocenské smlouvy s CKUS.Místo vypo
vězení této smlouvy / což se stalo maňarské sesterské organizaci /
jsme docílili převedení z kolektivního do skupinového
pojištění
XÍruppenversicherung des TVCA / u curyšské pobočky CKUS,kde nebude
me závislí na rentabilnosti naší smlouvy.Pro pohodlí našich členů
zůstává-až na malé vyjímky uvedené níže-vše při starém.Není třeba
se přehlašovat k jiné nemocenské pokladně nebo cokoli v tomto smě
ru podnikat.Jsme i dále vedeni u CKUS-Molkerstr.21,8026 Zurich,tel.
01/241 56 66,kde si též v případě potřeby vyžádáme poukázku k lékaři/Krankenschein/ nebo můžeme s p.Brochem,se kterým již
mnozí
naší členové jednali a který mluví srozumitelnou němčinou, pohovo
řit a sjednat změny,event.nová pojištění doporučená ve shora uve
deném čísle Zpráv na str.4-5»Pro úplnost uvádíme výhody i nevýhody
z této změny vyplývající.
Výhody: ,
a/ Nižší příspěvky za základní pojištění v nemoci u žen
ve věku 16 -25 let, méně měsíčně o Fr. l,6o
26-30
2,lo
31 - 40
2,6o
41 - 50
3,2o
51 - 60
3,8o
přes
60
5,9o
b/ Pojištění ušlého zisku při pracovní neschopnosti je pro muže i
ženy ve věku 20 - 30 let o Fr, 0,lo za každý pojištěný Fr.laci
ně jší .
c/ Povinné připojištění nákladů na pobyt v nemocnici je nově
jen
Fr.20,~ oproti dřívějším Fr. 30,-.
d/ Novinkou je též pojištění nových členů boz omezení věku.
Nevýhody:
a/ Nelze vyloučit úrazové riziko/Což bylo doposud možné u mužů, úrazově pojištěných zaměstnavatelem/
b/ Vyšší příspěvky/pojistné premie/ za pojištění v nemoci u mužů
ve věku 16 - 25 let,více měsíčně o Fr. l,2o
26 - 30
l,4o
31 - 40
l,6o
41 - 50
l,8o
51 - 60
2,2o
přes
60
3,lo
c/ Pojištění ušlého zisku při pracovní neschopnosti stojí
každý
pojištěný Fr.
ve věku 31 - 40 let,více měs.o Fr.0,10 /muži/ 0,10/ženy/
41 - 50
0,3o
0,3o'
51 - 60
0,7o
0,8o
přes
60
l,3o
2,2o
mladiství
16 - 20
0,10
0,2o
d/ Za připojištění výloh spojeních s pobytem v nemocnici
platí
muži i ženy mezi 51 a 60 lety za každý pojištěný Fr. o 0,05 Fr.
měsíčně více.
T „
----------------------u · S am e k
LUDVÍK VACULÍK byl začátkem ledna zadržen na 48 hodin a vyslýchán
o edici Petlice v souvislosti s mezinárodní editorskou cenou,která
byla edici Petlice udělena minulý rok. Zároveň byl vyslýchán _
o
všech dalších okolnostech práce edice Petlice,předávání materiálů,
distribuci atd. atd.
ZIMNÍ SLETOVÉ HRY Čsl.sokolstva v zahraničí se konají od pátku 13.
února do neděle 15.února v tyrolském horském středisku St.Ulrich v
Rakousku.Na závody se přihlásilo přes 200 sokolských závodníků.
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ÚVAHY-DOKUMENTY

LEOPOLD SÉDAR SENGHOR, VELKÝ AFRICKÝ STÁTNÍK, ODSTOUPIL Z ÚŘADU
Je jen málo státníků v černé Africe,kteří by na světovém politic
kém dějišti získali takové uznání, jakého se dostalo senegalskému
prezidentu Leopoldu Sedaru Senghorovi. A ještě méně je těch, kteří
zůstali v čele státu tak dlouho a bez přerušení,jako on.Dobrovolné
odstoupení z úřadu prezidenta tvoří pak jedinou výjimku na afric
kém kontinentu od počátku velké dekolonizační vlny šedesátých let.
Připomeňme si několika slovy životní dráhu a oolitickou kariéru
muže,který vynikl nejen jako státník a obratný diplomat,ale i jako
filozof,autor několika básnických sbírek a spisovatel.Narodil se v
roce 1906 v Joalu,jižně od Dakaru,v rodině křestanského obchodní
ka.Sám je celý život praktikujícím katolíkem.Před válkou studoval
v PaříŽi-shodou okolností ve stejném ročníku s antilským spisova
telem Aimé Césairem a bývalým francouzským prezidentem
Georgesem
Ponrpidouem-a studium franštiny a francouzské literatury
ukončil
získáním diplomu.Ně jaký čas vyučoval jako gymnasiální profesor
v
Tours,ke konci války se dal do politiky;v r.1945 byl zvolen
po
slancem francouzského Národního shromáždění za senegalskou pobočku
socialistické strany S.F.I.O.Dvakrát zastával vysoké vládní funkce
jako ministerský poradce v kabinetech Edgara Faura a Michela
Debrého.V r.1959 byl zvolen předsedou Národního shromáždění tzv."Fe
derace Mali",která se o rok později rozpadla a dala vznik
dvěma
nezávislým republikám-Mali a Senegalu.Senghor,který už v předchá
zejících letech založil ve své vlasti "Senegalskou socialistickou
stranu",nejvlivnější to politickou formaci,byl v roce 1960 zvolen
prezidentem republiky a zůstal jím až do konce roku 1980.
Jeho
strana,jejímž je generálním tajemníkem,je stále nejsilnější v ze
mi.Senghor nedávno oslavil své 74.narozeniny.V celé Africe
pouze
prezidenti Pobřeží slonoviny Houphouet-Boigny a Sierry Leone Siaka
Stevens jsou o rok starší než on.Přes vysoký věk je Senghor stále
velmi aktivní.V posledních letech hodně cestoval,oficiálně i sou
kromě^ s výjimkou Austrálie navštívil různé státy všech světadí
lů. Znal se důvěrně se všemi francouzskými prezidenty,byl obdivova
telem generála de Gaulla a osobním přítelem Pompidoua; přijali ho
britská královna,japonský císař,západoněmecký kancléř,bývalý irán
ský šach,různí králové,panovníci a prezidenti,generální taje:nníci
OSN a papežové Pavel VI a Jan Pavel II. Senghor je čestným občanem
řady evropských a afrických měst,laureátem mnoha literárních cen a
doktorem honoris causa několika světoznámých universit.
Jako dávný přítel Francie a znalec francouzské kultury byl Seng
hor vždy vášnivým obhájcem tzv.frankofonie,t.j.kulturně-politického souručenství francouzský mluvících zemí světa.Je rovněž tvůrcem
pojmu"négritude",česky bychom snad nejspíše přeložili slovem" černošství" ve filozofickém slova smyslu.Je to idea,která se bez ja
kéhokoli rasového podtextu hlásí ke kulturním a civilizačním hod
notám černé Afriky,které Evropa v době kolonialismu podceňovala či
dokonce vůbec neuznávala."Negroafrický"charakter"černošství"se po
zději zmírnil a uvolnil místo širšímu humanismu,volné a dobrovolné
kulturní fluktuaci»vzájemným duchovním výměnám různých civilizací.
"Nemoc naší doby a naší společnosti",prohlásil Senghor," nemá ani
materiální,ani biologickou povahu,je to nemoc duchovní.
Je třeba
novou kulturní revoluci,mnohem důslednější než byla ta,která uved
la do pohybu renesanční hnutí." Podle Senghora je ovšem rovněž ta
ké nutné vybudovať'nový ekonomický pořádek",založený na vzájemných
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dohodách všech partnerů.Nejednou si totiž - a právem - postěžoval,
že pomoc, kterou vyspělé státy poskytují rozvojovým zemím je nedo
statečná, že se příkop,oddělující bohaté a chudé tohoto světa, stá
le prohlubuje.V africké politice byl Senghor vždy stoupencem par
lamentních režimů se systémem několika politických stran a zásad
ním odpůrcem násilí jako metody uchopení moci.Ostře odsoudil vše
chny cizí intervence v Africe,zejména kubánskou invazi v
Angole.
Ze Senegalu vytvořil pevný,zčásti průmyslový stát,povolil
čtyři
politické strany,jejichž spektrum jde od konzervativců po marxis
ty.Velmi se zasloužil o zvýšení prestiže své země na mezinárodním
poli.Presto ve chvíli,kdy opustil prezidentský úřad,nebyl ani sta
bilní Senegal uchráněn následků světové hospodářské recese, neho
rázného zvyšování cen nafty a poklesu cen senegalských exportních
výrobků,v první řadě arašidů a fosfátů,na světových trzích. To se
projevilo snížením kupní síly obyvatelstva,poklesem hospodářské aktivity,sociálními nepokoji na podzim 1980 a politickým kvasem.
Dosavadní ministerský předseda Abu Diuf,který rodle ústavy pře
vzal 1.ledna 1981 prezidentský úřad po Senghorovi,to nebude
mít
lehké;legální i nezákonná oposice zvedají hlavu a zvyšují kritic
ké hlasy,čtyři a půl milio'nu Senegalců si bude muset utáhnout opa
sek.Senghor sice nadále zůstává,jak jsme už připoiftěli, šéfem
své
strany,ale nyní je především na jeho nástupci,aby dokázal z obtíž
né situace vykličkovat a obnovil silnou a politicky stabilní Senegalskou republiku-Senghorův stát a příklad pro ostatní země černé
Afriky.
Stanislav M.Kříž
+
+
+
+

ZBIGNIEW 3RZEZINSKI,poradce pro otázky bezpečnosti ve vládě bývalého prezidenta USA Cartera,byl prvním řečníkem na letošním jede
náctém mezinárodním"Symposiu o řízení" /Management-Symposium/,kte
ré bylo zahájeno ve švýcarském Davosu koncem ledna. Vybrané
spo
lečnosti hospodářských a politických prominentů se představil jako
"po čtyřech letech členství ve vládě USA zase svobodný" člověk - a
není třeba pochybovat o tom,že do svého referátu vložil právě
a
především zkušenosti oněch uplynulých čtyř let. Svědčí o tom
již
jeho název:"Žádoucí strategie Západu proti sovětské výzvě". Podle
Brzezinského,a dodejme nejenom podle něj,hraje SSSR důležitou roli
v současné světové krizi,která má trojí podobu:Strategickou /stále
rostoucí vojenskou moc Moskvy-též na moři a bezohledným angažová
ním poslužných iástupců,např,Kuby/-geopolitickou /pronikání
SSSR
na jih až do Afriky k surovinovým a olejonosným základnám/ -a glo
bální ,narušující dosavadní mocenské struktury sveta v samých
základech/např.politika OPEC,růst nacionalismu ve třetím světě/. Je
třeba této krizi čelit rychle a rozhodně společným postupem celého
Západu.Je třeba,aby se západní politikové dohodli na společné stra
tegii vycházející ze společně provedené zevrubné analysy
tohoto
"světa v přerodu". Je též třeba,aby se do procesu intenzivně zapo
jila celá západní Evropa. Brzezinski je při tom optimista.Je pře
svědčen o tom,že síla a aktivita současného SSSR je jen a jen v oblasti vojenské-zatímco politicky ,hospodářsky a filozoficky Sověti
už dávno stagnovali.A odtud právě,na druhé straně,může a musí Zá
pad čerpat sílu a iniciativu ke své vlastní obnově a k
záchraně
svých hodnot .
NOVÝCH KATOLICKÝCH KNŽŽÍ V POLSKU bylo v loňském roce
vysvěceno
632.Z toho bylo 470 světských a 162 řádových.Je to sice t.č . počet
rekordní,ale ani v dřívějších letech roční numerus neklesal
moc
pod 600.Jaký to kontrast proti poměrům v ŽSSR,kde příslušný
úřad
pro věci církevní nepřipouští nových kněží ročně víc než celkem okolo 20.Za to je ovšem v ČSSR"klid"-a naproti tomu v Polsku se bojuje-o lidská práva.

- 10 PRAHA 1968 - VARŠAVA 1981 ?
Ve francouzském levicovém týdeníku Le Nouvel Observateur srovnává
Antonín J.Liehm,v r.1968 šéfredaktor Literárních novin,dnes univer
sitní profesor v Pensylvánii,situaci dubčekovského Československa s
dnešním Polskem.K často opakované tézi,že Poláci se vyhnuli chybám
Čechoslováků a tudíž i invasi,připomíná,že ještě v létě 68 se vše
obecně říkalo, že Čechoslováci se vyvarovali chyb Mačíarů z r,1956 a
že si počínají moudře.
1/Podle Liehma jde historicky o dvě zcela odlišná období.
Pražské
Jaro bylo jakousi odnoží procesu destalinizace.Nešlo o likvidaci/t.
j.na jaře 68;pak v létě,kdy se požadovaly svobodné volby,to už anopozn.redakce/ nýbrž o úpravu socialismu leninsko-stalinského typu,
o jeho přizpůsobení etickým a kulturním požadavkům. - V Polsku jde
o socialismus brežněvské éry,jenž nahradil sliby"novou společenskou
smlouvou",jež odměňuje zřeknutí se osobních a společenských svobod
zaručenou prací bez zvláštních nároků,bez potřeby osobní iniciati
vy, se zaručenou reálnou mzdou.Pokud obě strany dodržují smluvní po
dmínky, je situace poměrně stabilní.Jakmile ale stát začne požadovat
vyšší pracovní výkon a spojovat ceny a mzdy s produktivitou,dojde k
porušení smlouvy a občané se cítí v právu požadovat,čeho se
dříve
byli zřekli:svobodu shromaždování,právo vyjednávat o pracovních pod
mínkách, platech atd -jak se právě stalo v Polsku.
2/ Pražské Jaro chtělo reformovat socialismus.Diskutovalo se o Mar
xovi .Leninovi, o Straně,o účasti dělníků na řízení závodů. Když se
pak k Leninovým narozeninám v Rudém právu objevila úvaha o
záslu
hách a chybách leninismu,byla míra dovršena. - V Polsku ale nejde o
kritický rozbor socialismu.Dělníci nepochodují s rudými prapory
a
portréty Marxe,nýbrž s křížem a obraz® polského papeže.Takovýto zá
sadní postoj je pro Kreml daleko méně zneklidňující než vnitřní roz
broj . Televizní mše je méně zlá než"bratrská"kritika socializmu.
3/ Čechoslováci nikdy nebojovali proti Rusům.
Vzájemné slovanské
sympatie zesílily po válce natolik,že KSČ byla druhou
nejsilnější
komunistickou stranou sovětského tábora.Když 1968 Čechoslováci po
znali, že SSSR je nechce nechat jednat podle vlastní vůle.rozhořčili
se,načež vůdcové v Kremlu je začali považovat za nevděčníky a zrád
ce, s nimiž se nedá jednat.Poláci a Sověti mají zcela jiný
poměr
tradiční nenávisti a vzájemného podezírání,jež vylučuje
jakoukoli
ilusi.V současné kritické situaci jde tudíž jedině o to,vyhnout se
nejhoršímu.
4/ Až do srpna 68 byla ČSSR jednou z pěti evropských zemí,jež nemu
sely na svém území vydržovat cizí jednotky.Sovětští maršálové vytě
žili z toho,že Čechoslováci přecenili svou svobodu jednání-a využi
li vojenského zákroku ke zřízení vojenských základen na území CSSR.
Poláci nemají přímou hranici se Západem,zato mají ale již od r.1945
doma sovětské jednotky.Jsou si tudíž dobře vědomi toho,že jsou vy
dáni Kremlu na milost a nemilost.
5/ Své obsazení ČSSR zaplatil SSSR řadou materielních výhod, jež umožnily Čechoslovákům tehdy relativní blahobyt. Polsko je na tom ve
srovnání s ČSSR ale nesrovnatelně hůře.Má 30 milionů obyvatel,
30
miliard dluhů a rozvrácené hospodářství.Plné politické kontrola , o
níž Sovětům samozřejmě jde,by na jejich poměry byla příliš drahá.
Ke všem těmto okolnostem je třeba přičíst skutečnost, že meziná
rodní situace je zcela jiná než v r.68,že Poláci nikdy v
dějinách
neodmítli ozbrojený boj,a konečně pak je nutné si uvědomit, že kr
vavý konflikt by mohl mít nedozírné následky-každopádně v
meziná
rodních stycích. Všechny argumenty proti ozbrojenému zákroku nemo
hou zakrýt,že československá i polská demokratisace mají
stejnou
politickou a hospodářskou dynamičnost,která se dříve či později mu
sí nutně vymknout kontrole Strany,jež je v očích Kremlu tou jedinou
přijatelnou zárukou. Dříve či později se sovětské vedení bude muset
vyrovnat s tímto problémemiv Polsku.
„.-,/·>„«■>
-r «
Le Nouvel Observateur 843/1981;zoracoval I.C.
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JEŠTĚ O ARGENTINSKÉ KOPANÉ. Dr.P.Strobach, který v Argentině leta
Hl,nám o ní napsal kdysi článek do ZPRAV při příležitosti posled
ního fotbalového mistrovství světa. Nedávné povídání v NZN v něm
dodatečně vzbudilo ještě další vzpomínky.Tu jsou:
V argentinském malém městě El Molino,asi 1200 km na sever od Bu
enos Aires,se hrál zápas s rivalem ze sousedního města a rozhodčím
byl pan Horacio Albar. Pískal jak nejlépe uměl,ale s jeho výkonem
nebyli spokojeni hráči ani jednoho ani druhého mužstva.Tak se jed
noduše o přestávce dohodli,že mu hned po začátku druhého poločasu
společně"domluví".Jak mu domluvili vysvítá z toho,že onen tehdy 26
letý rozhodčí Albar zůstal na hříšti mrtev. Tisk poznamenal,že již
dříve,před osmi lety,ztratil za stejných okolností svůj život roz
hodčí v městě Cordoba.Rozhodčí kopané mají v Argentině v celku do
brý průměr.Na osm let připadá jedno zabití.A protože se každou ne
děli hraje na tisíc utkání,není to průměr tak zlý.
Sám jsem jednou šel na prohlídku jedné továrny v tom,co jsem ve
svém tehdejším článku nazvaľ'divoká předměstí" města Buenos Aires.
Aby se nevyprovokoval rozruch mezi zaměstnanci,šli jsme v sobotu
odpoledne,kdy se nepracuje.Šli jsme okolo neohrazeného hříště, kde
se právě hrálo utkání a protože v sobotu odpoledne hrají jen nižší
třídy mistrovství,ptal jsem se,zda je to zápas mistrovský či přá
telský .Odpověd byla překvapením:"Inu,vy jste naivní nebo tuto část
města neznáte.Hříště bylo otevřeno před patnácti lety a tehdy
se
tu hrál,v rámci slavnostního zahájení,jediný přátelský zápas. Dal
ší všechna byla už jen utkání"nepřátelská!". Vzpoměl jsem si při
tom,že všechna hříště prvé třídy musí mít v Argentině drátěnou ohradu nejméně 4 m vysokou.Ale i na tu se někdy"fanouškové"ookoušejí vylézt.Za ní chodí policie s trvale odjištěnými
slzotvornými
bombami,aby tak chránila těch 22 gladiátorů,kteří zápasí uvnitř.

S Argentinou sousedí Uruquay.Nedávno vysílal švýcarský
rozhlas
rozhovor o poměrech v této maličké zemi,zásadně demokratické,která
ale v posledních letech dostala vojenskou diktaturu. Výsledek je
pro švýcarské pozorovatele katastrofální.Každý padesátý
obyvatel
země byl politickou policií vyslýchán,každý pětistý byl žalářován
a žaláře jsou k prasknutí plné politických vězňů. Proti Argentině,
a zejména proti Chile,je onen počet osob,které tu za diktatury
v
Uruquay přišly o život anebo zmizely,relativně nízký;
nedosahuje
ani 2000 osob/!/.Přesto ji lid nenávidí.Junta se mu pokusila před
ložit k hlasování návrh nové ústavy,který ji měl dáti možnost udr
žet se/aspoň trochu/legálním způsobem u moci. Přes obrovský
tlak
na všech stranách a snad i přes volební nesprávnosti, byl
návrh
junty zamítnut v poměru dvě ku jedné.Tedy dokonalá porážka. Ovšem
nic se nestalo,žádný protinávrh nebyl připuštěn a nenáviděná junta
vládne diktátorsky dál.
Ale když jde o kopanou,všechno se mění. Právě v minulých týdnech
byl v Uruquay uspořádán turnaj za účastí tří/snad nejlepších/ ev
ropských a tří jihoamerických národních mužstev.Z Evropy tam
byl
její mistr BRD,pak Itálie a Holandsko,z jižní Ameriky mistr světa
Argentina,pak Brasilie a ovšem domácí Uruquay.V Evropě se tomu říkalo"malé mistrovství světa" či"Miniweltmeisterschaft" ,
v jižní
Americe"mundialito". Uruquayci před vlastním monteovidejským obe
censtvem vyhráli všechny zápasy a tím také i to malé
mistrov tví
světa.V té chvíli zasáhla diktátorská junta.Její členové přišli na
finálový zápas a předávali uruquayskému vítězi pohár.Lid najednou
zapoměl na to,že před pár měsíci proti oné juntě hlasoval, a její
členové byli při předávání poháru oslavováni a pozdravováni jakoby
oni sami vyhráli to"malé mistrovství světa".Nadšení pro tu juntu,
proti které se před pár měsíci hlasovalo,neznalo mezí a junta do
vedla šikovně přihřát svou politickou polívčičku.V zemi najednou
nastal klid a mír."Vyhráli jsme mundialito" bylo rozhodující.Proto
at žije uruguayská kopaná. Na diktaturu se zapomělo.
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ZDA TO BUDE SYN NEBO DCEP.A - o tom rozhoduje vždy /budoucí/ matka,
a to na svém jídelním talíři. Profesor Dr.J.Stolkowski z pařížské
university zjistil experimentálně přímé souvislosti mezi složením
potravy,kterou žena přijímá 3-6 týdnů před početím^ pohlavím po
čatého dítěte.Tím samozřejmě není ani zdaleka anulován podíl muže
na vzniku nového lidského jedince,ani skutečnost,že základy pohla
ví každého embrya jsou uloženy ve spermii»nikoliv ve vaječné buň
ce.
Začalo to dopisem jednoho francouzského rolníka Prof.Stolkowskimu,v němž dotyčný rolník upozorňoval na následující skutečnosti:
Při technické inseminaci dojnic z různých zemědělských usedlostí
spermatem jednoho a téhož plemeného býka se v některých zem. used
lostech rodily
téměř výlučně
jalovičky, v jiných opět výlučně
býčci.Příčina tohoto neobvyklého zjevu 3e posléze našla ve výživě
dojnic z jednotlivých zemědělských závodů.Dojnice s/takřka/výlučně
samčím potomstvem spásaly travní porosty,vyhnojené draselnými hno
jivý.Jejich tělo bylo tudíž bohatě zásobeno draslíkem.
V návaznosti na tyto skutečnosti založili v universitní labora
toři vedené zmíněným prof.Stolkowskim řadu dlouhodobých
výživářských pokusů se žábami.Výsledky jednoznačně prokázaly,že při
za
kládání pohlaví nového živočišného/a tudíž i lidského/jedince hra
jí minerální látky mimořádně důležitou úlohu.Při tom se jednáozcela
konkrétní chemické prvky. Je-li totiž v organismu samice/ ženy/po určité období před početím dostatek sodíkových nebo draslí
kových iontů,lze s vysokou pravděpodobností očekávat potomstvo po
hlaví samčího/resp.mužského/.Naopak samičí/resp.ženské/ pohlaví se
zakládá na dostatku iontů vápníku a hořčíku v mateřském organismu.
Převedeno na konkrétní potraviny to znamená:žena,která si přeje
porodit syna,má jíst cca 1 měsíc před početím silně solená jídla,
chléb všeho druhu,ovesné vločky,luštěniny,brambory,hodně masa a^uzenin,dále ryby,banány,pomeranče,broskve,třešně.Pít má ovocné štávy,zrnkovou kávu,čaj a pivo.Naopak jsou zakázány: mléko a mléčné
výrobky,vejce,rýže,těstoviny,krupice,jablka a hrušky.
Pokusy se zvířaty»trvající po 7 let,přinesly vysoce průkazné vý
sledky ve shora popsaném smyslu.Poté si prof.Stolkowski ve spolu
práci s jedním gynekologem vyhledal 39 žen-dobrovolnic, které měly
zájem stát se matkami.Tyto ženy držely za přísně vědeckých podmí
nek dietu,složenou podle toho,přály-li si v budoucnu syna či dce
ru.Ve 32 případech/z 39/ skutečně přivedly na svět dítě toho
po
hlaví,které si přály.Příčinou,že pokus/pouze/ v 7 případech
při
nesl negativní výsledky,mohly být eventuelní chyby v sestavení do
tyčné diety či kvalitativní nedisciplinovatost v jídle, zaviněná
"pokusnou" ženou samotnou.
Poosaná metoda subjektivně řízeného pohlaví dítěte po linii spe
cielní diety je v Dodstatě přirozená.Nejsou s ní tudíž soojena ri
zika ani pro matku ani pro dítě.Prof.Stolkowski provedl
v rámci
svých přednáškových turné i průzkum mínění posluchač’’.Ukázalo se,
že zhruba polovina by si raději přála syna a polovina raději dce
ru. V případě masovějšího rozšíření záměrné regulace potomstva ne
hrozí tudíž nějaké závažnější výkyvy kvantitativní přírodní rovno;
váhy mezi muži a ženami.
Dr.M.Červíkové

NA PATENTNÍM ÚŘADĚ V MNICHOVĚ vypočítali,že na 5 přihlášených vy
nálezů připadá jen jeden užitečný.Není to samozřejmě jen mnichov
ská zvláštnost.Mezi 2 miliony vynálezů v archivu britského patent
ního úřadu jsou rovněž ty rozumné ve velké menšině.Jeden z
tako
vých vynálezů"k ničemu"byl např.nápad jistého brit.občana,jak zvý
šit úlovky ryb.Spočívá v tom,že se k udici s návnadou připevní ma
lé zrcátko.Blížící se ryba v něm spatří svůj obraz,což v ní urych
lí snahu o pohlcení návnady-aby ji nezhltla "ta druhá".
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DROBNIČKY Z NĚMECKÉHO TISKU
o Ve světě se neustále zvyšuje počet turistů.Podle údajů Celosvětové
turistické organizace z r.1978 bylo na světě zaregistrováno jeden
a půl miliardy turistů,zatímco před 15 lety jich bylo jen 460 mi
liónů. Podle odborníků se v nejbližších letech zvýší počet turistů
víc než dvojnásobně a dosáhne koncem našeho století tří miliard.

o Nový elektronový mikroskop vyvinuli vědci z Něm.spolk. republiky.
Je možno jím vidět atomy a molekuly větší než 3 angstroemy.
o Margarin vděčí za svou existenci francouz.císaři Napoleonu III.Aby
bylo možno zásobovat armádu,válecné loóstvo a chudší vrstvy obyva
telstva laciným tukem,vypsal shora uvedený panovník v r.1867 sou
těž^ níž zvítězil pařížský prof.Hippolyte Mege-Mouries. Z odstře
děného mléka a zahřátého hovězího loje namíchal první margarin.
o Hannoverský epidemiolog prof.M.Pflanz/NSR/tvrdí,že je statisticky
dokázána jednoznačná a silné souvislost mezi měkkou pitnou vodou a
úmrtností na koronární srdeční choroby.Jiní vědci spatřují souvis
lost mezi sníženou spotřebou rostlinných vláken z obilních produk
tů a infarktem,další zase svalují vinu na poruchu minerálního re
žimu v těle.Někteří lékaři obvinují jako hlavní zlo cukr.
o Dětská práce;Turecké děti se živí jako rybáři a zedníci, prodávají
suvenýry,pracují v karosárnách nebo vyrábějí pověstné turecké cu
kroví .Čtyřletí caparti v lvolumbii mají na starosti stádo ovcí nebo
koz.Jejich o málo starší druhové v Bolívii se prohýbají pod tíhou
cihel v cihelnách.Děti ve filipínském hlav.městě Manile mají výsa
du, že smějí z popelnic vybírat všechno,co se dá zpeněžit. V pakistánských dílnách na opravu jízdních kol a motorových vozidel pra
cuje množství dětí ve věku do 12 let.
o Zeměkoule se"houpá".Sovětští vědci zjistili,že zemská osa
perio
dicky kmitá,přičemž amplituda kmitů dosahuje až několik desítek km
za měsíc.Zeměkoule se při tom pohupuje jako rybářský splávek
na
říčních vlnách.Zatím je nesnadné přesně vysvětlit fyzikální
pod
statu tohoto jevu.Vědci z leningradského geofyzikálního ústavu po
ukazují na to,že pohupování Země se časově shoduje s projevy slu
neční aktivity.
o Ve Španělsku našli pod kostelem města Llerena,25O km od
Madridu,
zazděných asi dva tisíce mumifikovaných mrtvol.Předpokládá se, že
jde o oběti,které v dobách inkvizice zazdili za živa.
o Lidé,kteří vykouří denně víc než 20 cigaret,onemocní prvníminfarktem průměrně v 53 letech,nekuřáci v 63 letech.Důkazy jsou
jedno
značné ; nikotin a biochemické pochody při kouření vedou ke zvýšení
srdeční frekvence,což má za následek zvýšenou spotřebu kyslíku.Dá
le mají kuřáci zvýšený podíl krevních tuků, zhoršenou průtočnost
krve,zbrzděnou dopravu kyslíku,poškozené krevní cévy. Kuřáci jsou
dále náchylní k artérioskleróze a k poruchám prokrvení tkání.
o Tokijské listy uveřejnily zprávu,že v šintiostickém chrámu Jasukuni se konal tajný obřad kánonizace 14 hlavních válečných zločinců
Japonska,z nichž 7 bylo z rozhodnutí mezinárodního tribunálu
po
praveno,dva zemřeli během soudního procesu a pět je ve vězení.Mezi
kanonizovanými je Hideki Todžo,jeden z hlasatelů japonského mili
tarismu,který byl za II.svět.války ministerským předsedou.Tisk po
znamenává, že podobné ceremoniály se v chrámu Jasukuni konaly
i
dříve.S aktivizací reakčního šintoistického duchovenstva souvisí i
růst nacionalistických nálad v zemi.
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o Začátkem 50.let se většina lékařů shodla, že základem léčebného účinku akupunktury je příslušná reflexivní reakce organismu.Na lid
ském těle je asi 100 tzv.biologicky aktivních bodů. Jejich podráž
děním vpichem jehly,slabými impulsy elektr.proudu či laserovým pa
prskem lékaři stimulují činnost vnitřních orgánů.Nutí je k návratu
do normálního stavu.V naší době je velmi rozšířenou chorobou aler
gie. Podle názoru odborníků jí dnes trpí asi 15% obyvatel zeměkou
le.Různé druhy alergií jsou vyvolávány stále rostoucími
dávkami
silných léků,zvláště antibiotik.Proto je dnes pro řadu lidí léčba
medikamenty prostě nemožná.Zdá se,že akupunktura je jedním z nej
lepších východisek z problémů vyvolaných dnešními léky.
o Na kalifornském pobřeží zkoušejí přílivovou elektrárnu. Byl zkon
struován umělý železobetonový ostrůvek ve tvaru obráceného trych
týře.Mořské vlny narážejí na stěny trychtýře a z nejvyššího
bodu
padají na vertikální turbinu.Přílivová elektrárna má v průměru 75
metrů a její výkon dosahuje 2 megawattů.

o V Kirgizii je řada odborníků ve výcviku orlů a sokolů k
loveckým
účelům.Cosáhují obdivuhodných výsledků,zvláště u skalních orlů.Ti
to ptáci s rozpětím křídel až dva a půl metrů dokáží ulovit a od
nést vzrostlého berana či horskou kozu.
o Japonští sociologové provedli zajímavý průzkum.Byli zvědavi, kolik
dětí ve věku od 8 do 13 let?je ochotno uvolnit místo starším lidem
a invalidům a ženám s malými dětmi v přeplněných autobusech a tram
vajích.Tuto otázku položili 7 tisícům dětí v Japonsku,Anglii, USA,
Iránu,Singapúru a na Filipínách.Jako nejzdvořilejší se ukázali být
mladí Angličané,z nichž 60% bylo ochotno místo uvolnit.
Nejegoi
stičtější byly japonské děti,z nichž jenom 19% bylo připraveno uvolnit svoje místo.
o V Indii je patrně nejvíce zlata na světě.V bankách i u soukromníků
je podle jednoho odhadu asi 6 tisíc tun,podle jiného až 10 tisíc
tun.Každým rokem přibude asi 100 tun.Toto množství se
propašuje.
Některé prameny uvádějí,že hmotnost propašovaného zlata do Indie
dosahuje až 300 tun.
o Pro staré Řeky se červený mořský korál stal zřejmě pro svou
rozvětvenost a živou barvu symbolem nesmrtelnosti.Antičtí Řekové věří
li, že korál je universálním lékem,který chrání člověka před všemi
nemocemi,včetně dny,otravy nebo uřknutí. Dodnes se říká,že červené
a růžové korály přinášejí svým majitelům štěstí.

o Obyčejný děštník požívá obrovské vážnosti v Brunei,malém to
stá
tečku na sever.pobřeží Bornea.Brunejský panovník"vyzbrojil" 28 mu
žů svého vojska deštníky.Zbylých 1200 vojáků nosí nadále
zbraně.
Vybraných 28 vojáků nyní nacvičuje slavnostní krok s deštníkem.
o Ve francouzském departementu Vendeé zničilo přes 100 hektarů mla
dých zemědělských porostů osmitisícové hejno divokých husí.Nečekaná"husí invaze",už druhá v posledních 3 letech,působí místním ze
mědělcům velké potíže,poněvadž nemohou najít prostředek,jak se ne
vítaných návštěvníků z bavit.
o Stovky římských důchodců nedostaly na poště pravidelný důchod, po
něvadž jim bylo sděleno,že údajně zemřeli.Šlo sice o omyl elektro
nického počítače,avšak důchodci si přesto museli opatřit doklady o
tom,že jsou naživu.
Dr.M.Červíková
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ROK 1980 A VÝZKUMY V RAKOVINĚ
Rok po roce a krůček za krůčkem se věda přibližuje"konečnému ře
šení" nejobávanější choroby moderního lidstva»rakoviny.Také loňský
rok zaznamenal značné pokroky,ale vítězství není ještě
na dosah
ruky.Snad až koncem tohoto nebo příštího desetiletí..Ale kdož ví ?
Britští badatelé v Oxfordu zjistili,že nedostatek vitamínu A v
těle zvyšuje více než dvojnásobně nebezpečí vzniku rakoviny.Soudí,
že změna životosprávy a hlavně vhodnější výběr ve stravě toto ne
bezpečí snižují;játra,mléko,máslo,vejce a ze zeleniny
především
mrkev a rajská jablíčka obsahují ze všech potravin nejvíce A - vi
tamínu.
"Poly A Poly U"-takové podivné jméno nese Dřípravek,který působí
účinně při léčbě rakoviny prsu.Vyvinuli ho ve Francii a vyzkoušeli
na laboratorních zvířatech.Jde v podstatě o serii šesti
intravenózních injekcí v týdenních intervalech.Látka má poměrně toxicitu
velmi nízkou a organismus ji prý lépe snáší než dosud užívané pro
středky.
"Terapie radioimunoglobulin"-tak se zase jmenuje procedura, kte
rou objevil americký badatel Stanley Order z Baltimore.
V tomto
případě jde o bílkovinové látky,které produkuje rakovinný
nádor
při vylučování protilátek.Substance je vystavena ozařování radio
aktivním jodem,pak se vstřikuje nemocnému,fixuje se v rakovinných
buňkách a napomáhá jejich rozkladu. Skupina badatelů z Texasu zase
izolovala bacil nazvaný Adenovirus 12,který je odpovědný za rako
vinu oční sítnice,zejména u zcela malých dětí.Ve Spojených státech
připadá na každých 18.000 novorozeňat jeden případ tohoto
di-uhu
rakoviny,v jiných zemích je však procento značně vyšší.
Zásah proti rakovině tzv.hypertermií,objevený badateli z univer
zity v Atlantě ve Spojených státech,vzbudil značný rozruch ve vě
deckých kruzích.Metoda spočívá v zahřátí či přehřátí
organizmu
mírně nad 41 stupňů Celsia,velmi opatrně,aby příliš vysokou teplo
tou nedošlo k rozkladu bílkovin.Zjistilo se totiž,
že rakovinné
buňky vzdorují zvýšené teplotě hůře než buňky zdravé. Hypertermie
je obvykle provázena ještě dalšími protirakovinnými zásahy,zejména
ozařováním a chemoterapií.
Americká vláda loni^schválila opatření,jímž se asi 40.000 odbor
níkům v rakovině umožňuje předepisování pilulek marijuany pacien
tům.Tato droga,přesněji řečeno látka THC Čili tetrahydrocanabiol ,
samozřejmě v přísně určeném množství,tlumí v 30 až 50
procentech
případů záporné sekundární účinky protirakovinné chemoterapie,zejména nevolnost,zvracení a závratě.
Španělský profesor Mario Gonsalvez zase objevil novou drogu ťhioprolin.Napomáhá,jak prohlašuje,zpětné proměně rakovinných
buněk
ve zdravé. 0 cukerínu jako karcinogenní látce se toho namluvilo už
hodně,ale jak ukázala studie odborníků z Harvardské university,je
ho nebezpečí se vesměs nemírně přehání.Sacharin je ve skutečnosti
prý jen slabě karcinogenní a ten,který si jím denně osladí
jeden
šálek kávy vlastně riskuje jen nepatrně.Obdržel-li cukerín ne snad
přímo zelené,ale spíše oranžové světlo,červené stále platí pro reserpin,lék kterého se dříve užívalo hojně proti vysokému tlaku.Jak
oznámil washingtonský Ustav pro rakovinu,reserpin vyvolává skuteč
ně zhoubné nádory u zvířat a může tedy postihnout i lidské tkáně.
Lodějme,že lék v šedesátých a sedmdesátých letech byl volně v pro
deji bez jakýchkoli omezení a dodnes ho prý užívá asi milion Ame
ričanů.
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Vědci bojují usilovně o život každého nemocného a stává se,že se
z pacienta někdy stává jakési pokusné morče.Je správné dělat vše
chno možné,tedy i to,co svým způsobem snižuje lidskou důstojnost a
brání příroděTPolemika nabývá na intenzitě.. Francouzský odborník
Leon Schwarzenberg,který se kupříkladu vyslovil proti zásahům,kte
ré udržovaly při životě,lépe řečeno při biologickém vegetování řa
du měsíců maršála Tita,loni prohlásil,že by se i nemocným rakovi
nou měla říci plná pravda.Smrt je podle něho záležitost především
metafyzická.Budou-li nemocní znát svůj skutečný stav,
nebudou se
zoufale chytat kdejakého stébla pochybné naděje,tvrdí
profesor
Schwarzenberg,ale uvědomí si základní fakt lidského bytí: jeho po
tní je jícnost.Budou se prý,aspoň ve většině případů
snažit prožít
zbývající čas života jinak,plnohodnotněji,intenzivněji, povzneseni
nad malichernosti každodenního života.
S M j^íž
ooooo
PnÍPRAVA LIDOVÉHO HLASOVÁNÍ o nový článek ústavy o ochraně zaměst
nanců v případě výpovědi,o níž jsme psali v minulém čísle ZPRÁV a
kterou organizuje náš CNG, se na straně organizace švýcarských za
městnavatelů setk vá s celou řadou námitek.Rozebírá je a polemisuje s nimi Tisková služba CNG.Zejména odmítá tvrzení,že by se touto
akcí chtěl CNG mimořádně blýsknout před švýcarskými zaměstnanci. A
uvádí celou řadu předchozích akcí z oblasti sociální politiky,kte
ré CNG inicioval a organizoval jako tuto také sám - bez zvláštní
spolupráce s ostatními odborovými organizacemi,např.bez spolupráce
s odboráři socialistickými,byt samozřejmě s je :ich souhlasem a vě
domím.CNG provádí svou vlastní politiku,za níž se věru nemusí sty
dět . Opaku jeme výzvu z minulého čísla:Kdo máte dost švýcarských přá
tel , vyžádejte si podpisové aršíky akce u redakce ZPRAV.

BACIL POLSKÉ NEMOCI V PRAZE ? Žádná epidemie-jen snad toho bacilu
stín.Po vánočních svátcích a pak zase znova po novém roce chyběl v
některých čtvrtích Prahy chléb.Zaměstnanci pekáren využili spojení
svátků a nedělí a prostě si někteří udělali trochu více volno. To
není vlastně vůbec nic zvláštního.Jenomže dnes i s takovouhle lapálií mají soudruzi z politbyra starosti,když musí dokazovat pode
zíravým občanům,že se opravdu vůbec nic nestalo.Co kdyby přece je
nom se i v ČSSR něco začínalo dít? Co pak?

OHLAS Z WASHINGTONU. Dopis Charty 77 Husákovi ve věci
madridské
konference byl Radou svobodného Československa předán v USA čini
telům,kteří se účastnili příprav konference. Z odpovědí citujeme
dopis Rozanne L.Ridway ze Státního Departementu ve
Washingtonu:
"..Chceme vás ujistit,že věc lidských práv národů Východní Evropy,
včetně Čechů a Slováků,je součástí našeho přístupu ke
Konferenci
o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a že ji budeme prosazovat v Ma
dridu energicky.Také vás chceme ujistit,že Spojené státy nechtějí
rozdělení Československa... Spojené státy hrály důležitou úlohu v
založení Československé republiky a nemáme v úmyslu podporovat je
jí rozdělení, respektujeme jednotu Československa jako federálního
státu dvou národů,Čechů a Slováků".
/RSČ/
SVETOVÝ TISK vysoce ocenil pozoruhodný úspěch italského archeologa
Matthie,který objevil legendární starověké město EBLU na území ko
lem Telí Mardiku v Sýrii.Největší sláva tohoto města spadá do let
2350 až 2250 nř.Kr. Tehdy žilo v tomto městě starším než
Babylón
přes 50 tisíc lidí.
+
+
+
+
+
+
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