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9.KVĚTNA MU BUDE JEDENÁCT LET - A KDEKDO NÁM HO POCHVALUJE

Samozřejmě náš ČSKP. Ví se o něm nejenom ve Švýcarsku. Díky Hla
su Ameriky a Svobodné Evropě je známo i ve vlasti za železnou opo
nou, že pod označením ČSKP tu existuje československá svobodná od
borová organizace. Méně už je ovšem známo, že to je křesťanská or
ganizace - a nikoliv krajanský spolek nýbrž řádný členský svaz od
borové křesťanské konfederace švýcarské a tím i Světové konfedera
ce práce - čili že má též někoho a něco za sebou. Ještě méně pak
je známo, co všechno vlastně dělá, k čemu je vlastně dobrý.
Tu jsme byli doposud asi sami proti sobě když jsme převzali jako
samozřejmost od svých odborářských přátel psát jen o akcích zásad
nějšího rozsahu a nikoliv o tom, kolik bylo provedeno intervencí a
kolik potřebných dostalo radu či informaci, kolikrát zadrnčel tele
fon, kolik hodin se tam či onde prosedělo,prostálo atd atd. Nu,bu
de dobře se v tomhle přece jenom lépe v budoucnu "zveřejnit",a si
ce už proto, že všichni činovníci ČSKP jsou dobrovolníci, jimž je
trocha uznání jedinou odměnou.
Do svého dvanáctého roku vstupuje však náš ČSKP s jedním
ještě
důležitějším úkolem či plánem.Většina z nás se pomalu ale
jistě
stane švýcarskými občany a bude si klást otázku "co te<3"-"co dál"-"jak to bude s tím mým a mých cětí Švýcarstvím"? Tento problém má
svou velkou paralelu, a dejme tomu i tradici - v USA. Nikdo jistě
nepochybuje o tom, že je pravý Američan ten,kdo je na příklad od
hodlán za Ameriku položit život?! Ale ten dotyčný,který tak za vál
ky dokonce učinil,byl na příklad z chicagského Cicera,kde se mlu
vívalo víc česky či slovensky než anglicky.Čechoameričan- Americký
Slovák. Dvě duše v jednom poctivém těle? Američané byli či jsou ostatně téměř všichni takoví - až na potomky praobyvatelů
všichni
mají svou "starou vlast" někde za některou tou velkou louží. My ve
Švýcarsku - tedy Čechošvýcaři či Švýcarští Slováci - bychom ji te
dy měli jen kousek odtud - za Šumavou a za Dunajem. Ať si kdo chce
namíta co chce, takové zaústění je veliká věc - když se povede.Pro
leckoho je to ostatně jediné opravdu poctivé řešení.Pro jiné by to
byla škoda, kdyby tomu bylo jinak. Zejména pro ty, kteří mají své
mu novému okolí co dát a kteří chtějí být pyšni na to,že se to na
rodilo , propracovalo a probolelo až do tohoto stavu pravdy právě v
jejich "staré vlasti".Ale i pro ty,kteří jen prostě chtějí být no
vým okolím přijati s otevřenou náručí a nikoliv s rozpaky je důle
žité, aby mu je někdo představil, aby je do něj nékdo "uvedl".A to
je nová úloha pro náš ČSKP,který má na tomto poli už dokonce lec
cos za sebou· Budeme se touto problematikou zabývat v příštích čís
lech ZPRAV.Budeme k jejímu dobrému zvládnutí hledat i nové uvědo
mělé pracovníky - a budeme prosit i o dobre nápady. Napište nám!

PŘIPRAVUJE SE ustavení skupiny českých a slovenských inženýrů,
architektů,ekonomů a administrativních pracovníků - jako své
pomocného společenství,které by - mezi jiným a také - pěstova
lo účelné a soustavné kontakty se švýcarským i mimošvýcarským
odborným okolím. Kdo máte zájem napište laskavě redakci ZPRÁV.
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ZPRÁVA O PENZÍCH Z ČSSR PRO ČSL.EXULANTY, kteří se stanou švýcar
skými občany,jak byla uveřejněna v Cuiyšském Tages Anzeigeru,se ukázala být neodpovídající současné skutečnosti resp.praxi.Náš ČSKP
presto zahájil sám v tomto směru akci u příslušných švýcarských úředních míst.Jak ovšem známe příslušná úřední místa československá,
tak to nebude záležitost snadná,podaří-li se něco vůbec.
MADRIDSKÁ KONFERENCE o Bezpečnosti a spolupráci v Evropě přerušila
na velikonoční svátky zasedání. Sejde se znovu až 5»května, aby se
nějak dohodla o závěrečném dokumentu a o příštím se tkání.Dosavadní
průběh se považuje spíše za úspěch Svobodného světa, jehož zástup
ci celkem neústupně trvají na plnění dohod z Helsink.Mezi důrazné
hájitele této zásady patří i delegace švýcarská pod vedením
vy
slance Dr.Brunnera,kterému jsme před zahájením konference předali
připomínky našeho TACVP a který je v oficielním děkovném
dopisu
slíbil sledovat a brát v úvahu.Z konference máme v ČSKP velmi za
jímavé materiály,též od delegace USA,které můžeme zájemcům zapůj
čit k případnému studiu.
POLITIKA VYSOKÝCH ÚROKOVÝCH SAZEB , jak ji pěstují evropské a ame
rické cedulové banky ve službách příslušných vlád,se začíná potká
vat s nesouhlasem.Kdysi jí oponovaly pouze odborové
organizace,
dnes se ozývají hlasy z Anglie/petice 364 profesorů ekonomie/,BRD,
a dokonce i z UNO/zpráva expertů Evropské hospodářské komise/.Za
číná se prosazovat názor,že tato "monetaristická strategie" vymy
šlená a namířená k potlačení inflace,se míjí svým cílem a naopak
zvyšuje nezaměstnanost,oslabuje činnost investiční,podporuje pro
tekcionismus , ochromuje mezinárodní obchod atd. Od vyšších úroko
vých sazeb si prý slibuje i švýcarská cedulová banka orětné zvý
šení hodnoty SFr a tím zastavení stoupání cen.Naproti tomu
jsou
vyslovovány obavy, že při současné slabší konjuktuře dojde spí., e k
jejímu dalšímu oslabení ztížením exportu a zvýšením levných dovo
zů ze zahraničí.
POKUSY 0 SVOBODNÉ ODBORY I V SSSR se datují již od roku 1977,kdy
horník Vladimír Klebanov z Donbasu ohlásil na setkání se západní
mi žurnalisty v Moskvě založení"Sdružení svobodných odborů" jako
obranné organizace horníků proti neuvěřitelně špatným
pracovním
podmínkám v donbasských dolech/12 hod.pracovní doba a nedodržová
ní bezpečnostních opatření,tj.600 až 700 těžkých úrazů ročně-12až
15 smrtelných/.Během dvou měsíců se přihlásilo ke sDolupráci přes
200 aktivistů.Pak zasáhla KGB,Klebanov byl vsazen do psychiatric
ké "kliniky" a ostatní do vězení.Věc tím ale neskončila. V říjnu
1978 bylo ustaveno"Svobodné meziodborové sdružení pracujících" —
"SMOT".Vzalo si poučení z předchozího a pracuje z velké části
v
podzemí.Následkem toho stále ještě existuje,přes spousty
zatče
ných.Podle samizdatových pramenů je prý takových organizací v SSSR
více.Iniciátorem jedné z nich byl i inženýr Alexej Nikitin, o je
hož případu^se zmiňujeme ještě i na jiném místě tohoto čísla na
šich ZPRÁV.Švýcarský "Zeit Bild" uvádí,že Nikitin se zasazoval za
práva pracujících již od roku 1969»Na podzim r.1980 se rozhodl ustavit svobodnou odborovou organizaci veřejně a požádal o podporu
a odborovou spolupráci odboráře britské.Šlo o akci velkého rozsa
hu,která měla velmi silný ohlas,zejména u horníků celé
doněcké
pánve.
PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE 0 ZÁSADÁCH křestanské demokracie, o práci
našeho TACVP,o Chartě 77 a jejích křestanských signatářích uspo
řádala Česká katolická misie v Paříži o velikonočních
svátcích.
Přednášel Ivan Medek z Vídně a náš Ing.Husák.
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VÝKONNÝ VÝBOR RADY SVOBODNÉHO,ČESKOSLOVENSKA zasedal 21. března v
New Yorku.Na pořadu byla rekapitulace činnosti od poslední schůze
v listopadu m.r.,vytýčení programu pro nejbližší dobu a volba ve
doucích činnovníků pro další období.Zdá se,že se
vedení
Ra
dy dobře podařilo navázat kontakt s novou administrativou USA
po
prezidentských volbách a že také její příspěvek k
informovanosti
delegace USA na konferenci v Madridu byl vynikájící.Při příležitos
ti sokolského sletu ve Vídni chce tam RSČ napřesrok uspořádat
evropské^zasedání členů zastupitelstva/poslední bylo v r.1977 - péčí
našeho ČSKP ve Wislikofen ve Švýcarsku/.Předsedou výkonného výboru
Rady byl zvolen opět Dr. Mojmír Povolný»místopředsedy Dr.Kvetko, Dr.
Krajiná,generálním tajemníkem J.V.Zich,pokladníkem Dr.Bunže a za
hraničním referentem Dr.Horák.Do předsednictva byl zvolen ze
Švý
carska Dr.Hrubý z Basileje a do výboru Ing.Jíša z Nussbaummen, Dr.
Uhl a náš Ing. Husák.
"JE NA ČASE UDĚLAT KONEČNĚ POŘÁDEK” napsalo koncem března Rudé prá
vo k událostem v t*olsku.Není divu.Člověk si dovede představit
jak
mají asi pražské stranické špičky stažené příslušné zadní části těl
si uvědomí strašné nebezpečí,které na všechny strany vyza
řuje z Polska ono pro ně tak pekelné spřežení-svobodné odbory -t-církev- síla jednotného lidu opřeného o pevné uvědomění
náboženské .
Člověk si nakonec dovede představit i to,jakým trnem v oku jim musí
být za této situace i existence našeho ČSKP-Ceskoslovenského svazu
křestanských pracujících Švýcarska-který právě toto spojení repre
sentuje na svobodné půdě čsl.exilu.Zejména po tom,když s ním sezná
mila naše doma nejenom Svobodná Evropa ale i Hlas Ameriky."Nu vlci
vyjí,ale karavana jde dál" praví arabské přísloví.V Polsku na
po
křik z Československa nedájí.0 velikonocích se domohli
svobodných
odborů i polští rolníci a začíná se mluvit o zvláštní formě organi
zace moci,v níž ovšem KS musí podržet vrch.Co bude dál?Co můžeme my
udělat pro to,aby to,co bude, bylo dobré?
ROZHOŘČENÍ MLADÍ LIDÉ dnes demonstrují a rozbíjejí výkladní skříně
nejenom ve Švýcarsku.Není pochyby o tom,že existují skupiny iniciá
torů,kteří odkudsi přijedou,vykonájí dílo a zase odjedou k
další
"štaci".Dostávají prý denně asi 130 SFr z neznámých zdrojů.Jsou to
nesporně zvláštní lidé,kteří by to dělali stejně i za daleko
méně
peněz.Zvláštní lidé,kteří asi vždy byli a vždy budou,a tudíž
nej
sou
pro současné dění vlastně tak zajímaví.To jsou spíše zají
maví ti druzí,kteří se teä dávají tak rádi strhnout.Buč z
"hecu",
nebo z pocitu prázdnoty,kterou se člověku chce něčím vyplnit ,anebo
z upřímného vzteku na to,že to co je,není tím,čím by to snad
mělo
být.V každém případě však proto,že je nestrhává nic lepšího, nic co
by stálo víc za to se "dát strhnouť'.Pŕi jedné demonstraci v Cur chu
se vykřikovalo:"Hart doch endlich auf,simvoll zu sein". Asi tedy je
kotejte nám pokoj s vaším rozumem".
Jaká to výzva
generacím
rodičů.
až prarodičů,které uplynulých několik století zdůrazňo
valy a snažily se pěstovat právě jen a jen onen rozum.Volání po no
vé spiritualitě se,pravda už ozývá.Není ale zatím přece jen
příliš
nesmělé?Není zatím,na tu velkou spoušt,přece jen ještě málo "nové"a
snad i málo spirituální?- aby dokázalo jak se patří strhnout?
ZASE JEDEN PŘÍPAD ZA MNOHÉ.Londýnské"Financial Times"uveřejnily podrobností o psychiatrickém"léčení" sovět.disidenta Alexeje Nikitina
-mezi jiným se zprávou o zatčení psychiatra Anatoli Koriagina,který
se na to asi nemohl už dívat a prohlásil o Nikitinovi- zřejmě pří
liš veřejně,že je úplně zdráv.Psychiatr Koriagin je zatím v přísné
samovazbě v Charkově.Pro jistotu mu dávají za vinu
protisovětskou
agitaci,z čehož kouká asi sedm let vězení a pět let vypovězení
na
Sibiř.

- 4 DOPISY Z DOMOVA.sdělení CHARTY 77,V0NSu a dopisy z vězení jsou vesměs otřesnými dokumenty o míře,k jaké dospělo zhanobení naší vlasti
jejími dnešními mocipány.Jsouce si zřejmě vědomi skutečnosti,že ne
mají človíčka,který by stál při nich,kopají kolem sebe na všechny
strany,zlobně,někdy také hloupě a směšně.Jeden případ pro zasmání/k smíchu není asi jenom postiženému/je následující SDĚLENÍ VQNS č.
232 z 11.2.0 odsouzení Jiřího Černegy.
Dne 3.11.80 byl vzat do vazby a obviněn z trestného činu podle §
103/hanobení republiky a jejího představitele/signatář Charty
77,
dělník Jiří Černega,nar.l6.8.56,bytem Táborská 273/IH,Sušice. Měl
se trestného činu podle obžaloby dopustit tím,že při oslavě,na kte
rou byl pozván svými přáteli do klubovny SSM v obci Drslavice
po
blíž Klatov,sundal se zdi obraz prezidenta republiky a za pronášení
určitých hanobících výroků se s tímto obrazem dal vyfotografovat.
Dne 27.1.81 se konalo hlavní přelíčení u Okr.soudu v
Klatovech.
Senátu předsedala JUDr.Ludmila Lišková. Jiří Černega v průběhu hla
vního přelíčení vypověděl,že obraz prezidenta republiky se zdi ne
sundal , vyfotografován že s ním byl celkem dvakrát,přičemž
nechtěl
nikoho hanobit.Poprvé se s obrazem dali vyfotografovat další dva účastníci svatby,druhá fotografie zachycovala všechny účastníky os
lavy.Jiří Černega byl s obrazem v popředí.Co při fotografování dě
lali ostatní nevěděl,nebot stáli za ním.Žádné hanlivé výroky přitom
nepronášel ani neslyšel.Svědek Bořánek vypověděl,že obraz se
zdi
sundal on.Oba snímky vyfotografoval také on.Nic hanlivého v tom neshledával a žádné výroky neslyšel.Svědek Bína vypověděl,že se
dal
vyfotografovat v obou případech.Nic hanlivého v tom nespatřoval.Při
druhém fotografování slyšel zezadu:"Vyfot se s námi,když nás
tak
dobře živíš."Je tedy zcela patrné,že výrok nepronesí obžalovaný. Po
tomto zjištění se soud o autorství výroku přestal zajímat.
Svědek
Švarc vypovídal v podstatě stejně.Prokurátor však v závěrečné řeči
měl zato,že skutková podstata trest.činu byla prokázána, zdůraznil
společenskou nebezpečnost a navrhl nepodmíněný trest v polovině zá
konné trestní sazby/§ 103 má tr.sazbu až dva roky/. Soud uznal Jiří
ho Černegu vinným, a odsoudil ho k trestu odnění svobody
v trvání
šesti měsíců nepodmíněně do I.nápravné výchovné skupiny.Jiří Černe
ga se proti rozsudku neodvolal.
Přesahuje naši představitost,jakým způsobem může snížit
vážnost
presidenta republ.skutečnost,že jeho obraz byl vyfotografován
se
skupinou mladých lidí-a nic jiného před soudem prokázáno nebylo.Na
víc se domníváme,že všichni občané jsou si před zákonem rovni a tu
díž by obdobným paragrafem měla být chráněna důstojnost každého ob
čana.
DOPIS Z VĚZENÍ OD VÁCLAVA HAVLA:
"....Jedním z poměrně častých témat mých úvah a mého snění,
když
jsem"na cestách",jsou mí přátelé,kteří odcestovali.Obvyklý
průběh
mé meditace:na začátku je lehká nostalgie a i trochu závisti/na je
jich umělecké úspěchy/i trochu tísně/dělají zas konečně to,coje ba
ví, jsou v kolotoči práce,zbaveni nekonečných komplikací,naše pach
tění se jim už asi dávno jeví jako nicotnost-a na druhé straně já,
který je toho všeho zbaven a nemá sebemenší šanci dělat třeba v ně
jakém divadle a hýřit nápady,což je věc,k níž mne vždycky ten diva
delní kolotoč inspiruje/- to je tedy na začátku-a na konci
těch
meditací je vždycky poslézo zvláštní vnitřní radost z toho, že jsem
tam,kde mám být,že jsem neuhnul od sebe sama,nesáhl po zadních vrát
kách a při všech strádáních jsem zbaven strádání nejhoršího/ které
jsem už také na vlastní kůži^poznal/,totiž pocitu,že jsem nedokázal
být na úrovni svého úkolu/byt jsem si ho třeba-aspoň v té podobě a
míře-vůbec sám neuložil,ale pouze nřijal z rukou osudu,náhody a dě
jin/."
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TERORISTÉ NA VÝCVIKU V ČESKOSLOVENSKU? - ANI NÁPAD!
Výcvikové tábory pro teroristy operující v západní Evropě nejsou
ani ve Smokovci,ani v Lidicích,ani v Karlových Varech,
prohlásil
rozhořčeně jeden z mnoha komentářů pražského rozhlasu, jež samy o
sobě jsou nejlepším svědectvím toho, že"pomlouvačný buržoasní tisk"
tal do živého.
V současné debatě o mezinárodním terorismu a jeho živné půdě za
ujalo Československo skutečně velmi "čestné"místo po boku
SSSR,
rozvědek bratrských zemí Soudruha Khadafiho'v Libyi a militantních
Palestinců v PLO.
Italské bezpečnostní orgány už několikráte poukazovaly na to, že
téměř všichni vůdcové Rudých °rigád,spolu s dvěma tucty
řadových
členů,byli na výcviku v Československu,konkrétně ve středisku
u
Karlových Varů,kontrolovaném sovětskou KGB. Do."rekreačních míst"
sovětského bloku,z nichž nejznámější je vojenská akademie
černomořského Simferopolu,se dle údajů CIA stahují tisíce adeptů tero
rismu z Evropy,z jižní Ameriky, z arabských a afrických zemí k vý
cviku v partyzánské válce,sabotáži,pouličních bojích a vraždění.
V r.1978 žádal ministr zahraničí Aido Moro ministerského
před
sedu Andreottiho,aby dal vykázat 22 pracovníků sovětského
velvy
slanectví v Římě,jež na místě řídilo činnost italských extremistů.
Premier odmítl,Aido Moro se sám stal ministerským předsedou a byl
krátce na to unesen a popraven Rudými Brigádami.Smrtící kulky po
cházely z československého samopalu Škorpion.Při razii ve skladiš
ti baskické nacionalistické organisace ETA nalezla policie náboje
nového,na Západě dosud neznámého typu.V Holandsku se před několika
lety podařilo zabavit zásilku zbraní určených irské republikánské
armádě IRA.Odesilatelem byla Čsl. agentura Omnipol.
Od rozhovoru šéfa PLO Yasera Arafata s moskevským vedením v roce
1974 se většina nitek mezinárodního terorismu sbíhá v libanonském
Beyrutu,kde polovina z akreditovaných členů sovětské ambasády jsou
důstojníci KGB. Klíčovou osobností terorismu je sovětský velvysla
nec Alexander Soldatov. fronta za osvobození Palestiny PLO je jed
nou z nejdůležitějších sovětských zbraní k infiltraci Středníhoyýchodu.Palestinské bojůvky rozsívají neklid a nejistotu na
celém
arabském poloostrově.Na př.obsazení velké mešity v Mecce, jež mělo
především zdiskreditovat královskou rodinu vládnoucí v Saudské Arabii,bylo profesionálně provedeno Lidovou frontou arabského polo
ostrova. Akce byla připravena pod dozorem kubánských a
východoně
meckých instruktorů v Jižním řemenu.
V Iránu je jedním z Khomeinyho ayatollahů agent PLO Abu Sharif ,
jenž se ochotně ujmul čestného úkolu očisty tajné policie.Jako od
měnu za vydatnou podporu PLO poslal Abu Sharif 200 iránských "do
brovolníků" vést partyzánskou válku v jižním Libanonu.
Užitečnost PLO pro rozvrat kapitalistického světa přesahuje da
leko hranice Středního Východu. V táborech PLO a Fatah se připra
vují teroristé a levicoví extremisté z Itálie,NSR,Britanie,Holand
ska,Austrálie , Španělska,Japonska,Filipín,Iránu,Argentiny a stovky
dalšíchzasijských,afrických a latinskoamerických zemí.
A co se týče těch neexistujících teroristických středisek v Čes
koslovensku řekl mi nedávno jeden dobrý známý,že se už v
šedesá
tých letech ve Varech setkal s Holanäany a jinými západními obča
ny,jež se tam přijeli učit "jiu-jitsu".
/Dle pražského rozhlasu a jiných medií zpracoval I.C./
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JIŘÍ PELIKÁN V ROMÁNSKÉ TELEVIZI
Komunistická strana Československa se po r.1948 dopustila zloči
nů,které byly za Masarykovy republiky nemyslitelné. Cítím se osob
ně spoluvinen za situaci v ČSSR po únoru 48,věřil jsem však- jako
tolik ostatních-nekriticky a bezpodmínečně ve vše,co KSČ rozhodlanež se do mého politického přesvědčení začaly pomalu vkrádat
po
chybnosti o správnosti stranické politiky a vedoucí úloze
Sovět,
svazu. Proces,který v r.1968 vyvrcholil v"Pražském jaru",začal už
po 20.sjezdu KSSS v r.1956....
Tohle prohlásil v podstatě bývalý ředitel čsl.televize a nyněj
ší vydavatel římských"Listů" a poslanec Evropského parlamentu Jiří
Pelikán v pořadu,který ve středu 25.ledna večer vysílala románská
televize.Rozhovor,který trval asi půldruhé hodiny,byl vlastně ja
kousi biografickou zkratkou Pelikánovy politické kariéry před ro
kem 68 i po něm.Po sekvenci televizních šotů s krátkými archivními
záběry z procesu se Slánským,z šedesátých let Ant.Novotného i ze
srpnové intervence 68,promluvili k Pelikánově osobě i k událostem
a situaci v ČSSR,opět z dřívějších televizních záběrů,jednak osob
nosti eurokomunistického hnutí jako bratr Enrico Berlinguera Gio
vanni, Arthur London,tajemník italské socialistické strany Bertino
Craxi,členka výboru" Il Manifesto" Rosana Rossandová,jednak před
stavitelé našehoizahraničního kulturního života jako Kamil Winter,
Jiří Popper,Vladimír Škutina,Pavel Tigrid,švýcarský novinář Henri
Barnard z Nyonu a jiní.
"Věříte ještě v socialismus?" V odpovědi na tuto otázku Pelikán
poněkud zaváhal."Jsem dnes racionálnější,"řekl.Věřím té společno
sti,která je schopna řešit naléhavé problémy doby.A ihned dodal,že
sovětský komunismus za takovou společnost nepokládá.Sovětský model
se neosvědčil,ztroskotal.Sovětský svaz je ve skutečnosti první vo
jenskou mocností světa.Situaci v Polsku označil Pelikán za vážnou,
ne však katastrofální.Podle jeho názoru rozdíl mezi ČSSR 68 a Pol
skem je v tom,že u nás se KSČ/Dubčekova/postavila do čela libera
lizačního procesu,kdežto v Polsku jsou to dělníci a jejich odbory,
polská strana se neodhodlala překročit Ruhikon.
Na obrazovce promluvil také jeden nespokojenec,jeden z bývalých
technických pracovníků čsl.televize."Byl mi/Pelikán/ vždy
nesym
patický... Tihle lidé užívali všech výhod svého postavení,měli li
muzíny , stavěli si vily...".Pelikán sice za svou osobu tohle oopřel
avšak připustil,že mnozí komunističtí funkcionáři vskutku žili"nad
poměry".
Poslední otázka:Co nyní,jak dál? Pelikán odpovídá:'" Pracovat v
tom smyslu,aby se ona tragedie/padesátá léta/ nemohla opakovat."Vy
těžit z lekcí minulosti ponaučení pro budoucnost. A být tolerant
nější.
Pořad s Jiřím Pelikánem byl zajímavý a jistě i užitečný. Ve vy
stoupení bývalého ředitele čs.televize se však nezapřelo,že dlouhá
léta patřil společnosti,kterou dnes ostře kritizuje a že podvědomě
zůstal poplatný světu,v němž žiljkdyž kupř.evokoval léta odboje za
2.světové války,mluvil výLučně o protinacistických akcích ilegální
KSČ,k níž patřil. Národ,nekomunisty,věřící křestany.... jakoby ne
bral v úvahu: tyhle složky národa zůstaly v jeho očích, at už vě
domě nebo podvědomě,jen okrajovými jevy,kulisami,dekorací jeviště,
v němž byla a zůstala hlavním aktérem partaj.
___
Stanislav M.Kříž
JURÍČEK-MAMATEY-VRÁZOVÁ: M/.R.ŠTEFÁNIK Publikácia vyšla v angličtine ako 2.zväzok vydávatelstva Naších snáh z příležitosti
stého
výročia narodenín slovenského národného bohatiera gen.M.R.Štefáni
ka.Knižka stojí S 5,oo a možno si ju objednať v redakcii SPRAV ná
šho ČSKP.
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List z domova:
PONAUČ ENIĚ~Ž~EZQPA
/Od Olympiády v wloskve do krízy v Polsku/
Olympiáda je za nami. Konečne už utíchli chválospevy,podlá ktorých akoby nebolo bývalo nič veíkolepejšie v olympijskej histórii
ako práve to,čo sa dialo v MoskVe.Chceli nám nanútit presvedčenie,
že mračno Afganistánu,ktoré viselo nad Lužnikami,bolo len optic
kým klamom a umelým produktom Západu.
Denne sme sa nepočúvali,,ako nehorázne chcel Západ vmešovať po
litiku do športu a narúšat to,čo náš socialistický tábor robí len
v "mene mieru,pokroku a všestranej spolupráce pokojamilovných^Iudí a najmä športovcov celého sveta".Západ si raz nevie uvědomit,že
"my nemiešame politiku,keď ide o Olympiádu".Nty"presadzujeme
len
pokrok."
Keďže šlo o"socialistické predstavenie",všetci sme museli
od
viesť určitý poplatok.Potichu to urobila v našom mene^vláda.Tisí
ce ton mäsa dala previesť do Moskvy,ktorá sa mala stať výkladnou
skriňou.Išli tam^j naše spotrebné tovary ako spodná bielizeň, ob
lečenie,obuv a pod.Zaznamenávali sme si podlá toho,čo rapídne mi
zlo z našich obchodov a našu zásobovaciu situáciu posunulo
do
stavu povojnových rokov.Rozličné pramene potvrdzujú,že naši
ve
dúci dokonca znížili dohodnuté kvóty dovozu určitých
produktov
zo sociálistických krajín.Týkalo sa to maďarských salám , bulhar
ského vína,zeleniny,ovocia a pod.Nám zostali pekné reči a kritic
ké sprchy,že vraj chybne chápeme~socializmus len z jeho spotrebi
teľskej strany a že hlavná má byt idea o nie misa na stole.
Ale primaľované olympijské ratolesti nedokázali zmierniť napnu
tú situáciu nielen v zahraničí,ale ani domaľlnternacionálna pomoc
Afganistánu vyvolala bolenie hláv nielen politikom,ele aj
prie
mernému občanovi.Je všeobecne známe,že od okupácie Československa
kremeľskí dedkovia prešli k inej taktikeVNepáliť si len svoje pr
sty ,keä ide o zásah do záležitostí inej krajiny".^adšej
tlačia
svoje kolónie,aby prinášali obeti pre kremeľské mocenské záujmy.
V Afrike sú vraj Kubánci a Východní Nemci.My žijeme v obavách,ke
dy príde príkaz,aby i naše vojsko "pomohlo",napr.v Afganistáne.
Ti hcre žijú s otáznikmi,ako by to aopadlo,ako by sa zachovala
našavarmáda v takej situácii.Dobre vedia,že protiruská nálada me
dzi luďmi sa od r.1968 vôbec nezmiernila,ale naopak
zosilnela.
Zasvätení zrovnávajú náladu v čsl.vojsku i v dôstojníckom zbore s
nespokojnosťou,ktorá ovládla slovenskú armádu,keď ju v Bratislava
zneužila a vydala na pospas nacistickému Nemecku.Aspoň tí realis
tickejšie zmýšlajúcf si uvedomujú,že prípadné nasadenie našej ar
mády v Afganistáne by mohlo vyv olat nedozierné následky... Odpor
by nedelil nikoho podlá straníckej príslušnosti,postavenia a ná
rodnosti... Afgánsky problém je však príliš odťažitý a vzdialený.
Čo však vtedy,ak sa "afgánska politika"vytvorí v nasej blízkosti?
Dozvedáme sa, že v Poľska kvitne"demokratické leto'.’Ak tento vý
voj nadobudne podobných rozmerov ako v ČSSR 1968 a stane sa nepo
hodlným pre Moskvu,ako sa zachová naše vedenie?
V tomto čase propaganda rozosieva názory,že v Poľsku ide o hnu
tie antisocialistických síl.Dôverná informácia,s ktorou
vedenie
^zoznamovalo stranícky aktív,nebola taká jednoznačná,aj keď
bola
ďaleko od realizmu.Informácia označovala poľskú situáciu za velmi
kritickú a zhodnú s tou,ktorá bola^ na jar 68 u nás.Jeden dôležitý
fakt muselo vedenie přiznat?Že veľmi zlá^hospodárska situácia
a
zásobovanie roztrpčili celý národ a najmä robotníctvo, ktoré
je
nositeľom súčasnéhjo hnutia v Poľsku.Tento moment komplikuje situ
áciu tak pre Krendď,ako pre^našich vedúcich.Vývoj,ktorý je vlastne
robotníckym hnutím,zastaviť silou,by nebolo také jednoduché.Najmá
nie v štáte a štátmi,ktoré si hovoria,že sú robotnícke.
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Z druhej strany,naše vedenie prežíva väčší strach ako Kremeľ: Čo
ak sa poľské hnutie rozraáie»nadobudne rozmery z r.68 u nás? o ak
by sa potom prenieslo aj k nám,do Maäarska,Východného Nemecka? Ak
by sa takýto trend nezastavil,ohrozilo by to postavenie najma tých,
ktorých u nás vyniesli na povrch ruské tanky.
My si klademe otázku,či v tom pripáde„by Moskva radšej nepoužila
sily"priateľov"ako by mala sama riskovat aj ten posledný zvyšok
pošramotenej dôvery doma i v zahraničí.Tí by len uvítali zásah pro
ti demokratizačnému hnutiu,ktoré ..by priamo,alebo nepriamo mohlo oslabit ich osobné mocenské pozície.
Hodno si pripomenú!,že Poľsko malc Nepoliaka Rokossovského, rus
kého maršála,ktorho Moskva po vojne dosadila na čelo poľskej armá
dy,akoby koloniálneho vojenského miestodržiteľa.My v Českosloven
sku máme tiež svojho"Rokossovského"-Neslováka ,a Nečecha- Ukrajinca
Vasiľa Biľaka.Na dnešnú pozíciu sa dostal pomocou ruských
tankov
a šafári u nás ako typický ruský gubernátor v pridruženej kolonii.
Naša verejnos! a to aj stranícka,Biľaka vždy pokladala za nenašinca,moskovského človeka na slovenskej stoličke.Nie pre jeho národ
nostnú příslušnost,ale pre jeho skutočné konanie a ^extrémne
proruské zmýšľanie,na ktoré-ako sa sám vyjadril-je veľmi hrdý. Biľak
vie,že pri akomkólvek demokratizačnom záchveve a bez ruskej nadvlá
dy by ani hodinu nezostal v dnešnom postavení. A to naznačuje veľ
mi nebezpečne,ako by mohol íst vývoj a záujem nášho režimu v prí
pade chúlostivého vývoja u našich severných súsedov. Protinárodné
vedomie Bilaka by mohlo viest k urýchlenému vyplneniu
akejkoľvek
žiadosti Sovietov,aby sme boli nástrojom proti demokratickému hnu
tiu v Poľsku.
Nemyslíme,že by Husák prejavil nejakú opozíciu voči Silákovi, ak
by prišlo k takému tragickému rozhodovaniu.Husák je natoľko inte
ligentný, že vie,že okolo seba a ani dolu už nemá nijakú podporu. V
národe už padla dávno jeho posledná bašta opory-slovenská inteli
gencia.V kritických rokoch bol pre nás akýmsi národným
hrdinom,
symbolom boja proti Novotnému a diktatúre.Verili sme mu v r.67 a to
aj vtedy,ked mnohých zmiatol svojím tajomným obrátením kurzu po ná
vrate z Moskvy v auguste 68.Presviedčal nás,že on má najlepší
re
cept ako manévrovat v "priestore nám danom",ako vyviest republiku z
okupácie a spat na demokratizačnú cestu.Presviedčal nás o nutnosti
exponovania sa"prvej politickej garnitúry".Mnohí zo spolupracovní
kov ho pokládali za genia a jeho plány za geniálne a äalekosiahle .
Len tí,čo Husáka dobre poznali»prejavili skepticizmus.Ti hovorili o
jeho ctibažnosti a surovom egoizme a jeho plány"prvej garnitúry" za
taktiku ako sa zbavit možných súperov a kritikov.Obavy skeptikov sa
po tvrdili.Husák vlastnoručne zdecimoval tzv.prvú garnitúru, aby sa
pretlačil na prezidentský stolec-to jeho vytúžené"zlaté teľa" celo
životného záujmu.Ke3že si je vedomý toho,že bez Moskvy by
nesedel
na Hradčanoch,vie aj to,že jeho jediná cesta je ísľ spolu s Biľakom
cestou dobrovoľného plnenia prianí a záujmov Kremľa a to aj cez mŕ
tvoly vlastného,alebo iného národa.
Toto je tiež realitalPod jej ľarchou sledujeme vývoj doma,vo sve
te a teraz najmä u našich severných súsedov.Snažíme sa vidieľ naše
postavenie a našu budúcnosľ v kontexte,ako čiastkovú realizáciu kon
cepčnej a dlhodobej politiky leninského učenia.
Individuálna událost sa zatiaľ týka toho či^onoho človeka, alebo
národa,ale v budúcnosti sa môže nečakane týkat každého z nás
na
tomto svete.Preto tento stav reality a pochmúrnych výhľadov do zaj
trajška zatláča viac a viac rozumných ľudí do stavu duševnej
emi
grácie.To aj napriek hrozbám,ktoré Bilak adresoval"duševným
emigrantom"/verejne na zjazde spisovateľov a na rozličných straníckych
aktívoch/ i napriek ostrej cenzúre,perzekúcii a prenasledovaniu.
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Priepast medzi "rokossovskými" a íudom sa prehlbuje............
Mnohí naší slovenskí intelektuáli
akobyzsa poúčali z Ezopovej
bájky o baranoch:Keď boli barani zhromaždení na jednom mieste, tu
spozorovali,že medzi nich vstupuje mäsiar,predstierali,že ho nevi
dia. Keď^potom videli,ako mäsiarova smrtonosná ruka jedného z nich
drží,vytahuje a zabija,ani~potom nedostali strach,ale nerozumne si
medzi sebou hovorili:"Na mňa nesiahne,na teba nesiahne;nechajme ho
nech si ťahá koho ťahá".Nakoniec tam zostal len jeden baran.
Keď
videl,že i jeho ťahá podobne ako predtým jeho druhov,povedal vraj
mäsiarovi:"Zaslúžime si to, že nás jeden jediný človek jedného
po
druhom roz3ekal?ako som to práve videl.Vecí keď sme boli ešte
po
hromade a videli sme ta medzi sebou,nepustili sme sa do teba úder
mi našich hláv a neustrkali sme ta na smrt."
Dosť hláv .už napadalo medzi slovenskou inteligenciou.
Rukou
vlastného mäsiara-Husáka.Ale nikdy nedôjde k situácii,aby
zostal
len jeden z nás.Toho sa ani ^usák ,ani Biíak nedočkajú.
Duševní emigranti,žijúcí na Slovensku
/Naše Snahy 17-1/
4+
4440 PSYCHOLOGICKEJ SITUÁCII NA JUŽNOM SLOVENSKU Maďari na Slovensku
sú velmi agresívni a snažia sa o to,aby mali privilegované posta
venia.A j keď vedia po slovensky,tvária sa,že nerozumejú slovenské
mu hovoru.Keď sa v obchodoch stojí v rade na nejaký tovar, pretlá
čajú sa dopreduoV meslácej doprave v hociktorom meste na Slovensku,
pokiaľ cestujú len Slováci,je zvuková hladina rozhovoru tlmená
a
ukľudnená.Ak však nastúpia dvaja cestujúci,čo hovoria po maďarsky,
hlasným maďarským hovorom až neslušne prerušujú ostatných. A to je
jedno,či je to v Bratislave alebo v Žiline. Všade sa im vychádza v
ústrety tak,aby sa ako menšina necítili ustrkovaní; a to často v aj
na úkor slovenského obyvatelstva,najmä na juhu.V Bratislave maďar
ské skupiny ovládajú určité oblasti,napríklad systém
zásobovania
istými tovarmi a uprednostňujú"svojich ludí". Dokonca v historio
grafii na Slovensku sa maďarská história hodnotí pozitívnejšie ako
vlastná slovenská; a nestretáva sa s porozumgním to,keď sa vyzdvi
huje boj za slovenské národné práva proti madarskej nadvláde pred
rokom 1918.
,
non,
/Naše Snahy 17-1/
R.C.MITCHELL: ALICE GARHIGUE MASARYK,1879-1966 Vyšlo v Seriés in
Russian and East European Studies,University of Pittsburgh, strán
251,cena S 15.00.Je to neobyčajne zaujímavý životopis
najstaršej
dcéry prezidenta Masaryka,ktorý zostavila jej americká
priatelka
Ruth Crawford Mitchell.Zostavila ho z korešpondencie rodiny a pri
ateľov rodiny.Autorka poukazuje aj na úlohu,ktorú Alica Masaryková
hrala v živote mladej republiky.Bola tiež členkou Slovenského klu
bu v prvom parlamente.Slovensky čitatel sa v nej dočíta o vrelom a
úprimnom vztahu celej Masarykovskéj rodiny k Slovensku.
"ŠÍP" je časopis českých a slovenských skautů, skautek, vlčat
a
světlušek v exilu. Je to náramný počin edice "Skauteď,1 jehož význam
si člověk uvědomí až když se probírá jeho stránkami věnovanými ne
jenom myšlenkám doma zakázaného skautingu ale i zdokonalování se v
mateřském jazyce.Objednávky: SKAUTED; Tolhuis 2022; 6537 LW Nijme
gen; Holland.
NÁŠ ČSKP se podílí na přípravě podzimního KONGRESU CNG členstvím v
přípravné komisi. Vzali jsme na sebe úkol připravit jedno z navr
žených tématVMezilidské a sociální vztahy v průmyslovém podniku."
GALERIE RA přesídlila z Riedtu do Wehntalerstrasse 492 v Curychu-Affoltern. Od 9.května vystavuje v nových místnostech
slovenská
malířka V.Motýlová.
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I.Cuhra /Dánsko/
ROZHLASOVÉ NOVINY
Neděle 22.března 1981. Kupředu levá,Radio Praha,zprátky mi krok !
18.3o.... Sjezd komunistické strany Slovenska^zaslal 16.sjezdu KSČ
nozdravné poselství,v němž soudružsky zdraví ÚV KSČ a ujištuje jej,
že Komunistická strana Slovenska se i nadále cestou demokratického
centralismu,plněním socialistických závazků na počest úspěšného
a
všestranného překračování socialistických plánů sedmé pětiletky, v
bratrská spolupráci s hrdinnou Komunistickou stranou
Sovětského
Svazu,za plné podpory stranických aktivistů,pracujícího lidu, všech
pokrokových sil naší socialistické vlasti ...............
Po čtvrthodině usilovného naslouchání podotkla má žena:"Kdyby teč
do toho řek* :Vyližte nám všichni ...... nikdo by si toho ani nevši
ml." /Pravděpodobně by si toho všimla programová kontrola a hlasa
tele , redaktory , zodpovědné šéfredaktory atd by to nejspíš stálo tep
lé místečko./
Na sjezdu Komunistické strany Slovenska vystoupil
dále soudruh
Jozef Lenárt:"Súdruhovia! Zjazd Komunistickej strany Slovenska ....
/následoval slovenský originál předchozích frází přeložených
do
české partajní novinařiny/..........
18,5o·.· V Polsku uspořádaly Walesovy tzv.nezávislé odbory další
provokaci»tentokráte v městě Bydgoszcz.Cílem je i tentokrát podko
pávat autoritu polského stranického a státního vedení
a rozbíjet
socialistické Polsko./Dánská televize zrovna v tomto okamžiku uka
zovala fotografie dvou odborových funkcionářů,do krvava
zpracova
ných obušky komunistické policie.Události se přikládaly za vinu pro
vokaci místních úřadů.Následovaly záběry z cvičení Varšavské smlou
vy v Polsku a citáty sovětských komentářů,hrozících polské Solidár
nosti./
V pakistánském pohraničním městě Pešavaru se soustřeďují
oddíly
britských a amerických žoldáků,jež se připravují k ozbrojené agresi
proti afgánské socialistické revoluci/rozuměj:krvavé sovětské oku
paci/. Dopisovatelům v Pešavaru se podařilo intervie.vovat první TŘI
žoldáky imperialistické kcntrarevoluce ...................
Občan,jenž se ze známých důvodů "dočasně" přesunul z Českosloven
ska do některé Západní země,naslouchá stranické hantýrce pražského
rozhlasu s odporem proloženým výbuchy hysterického smíchu. Dovedeme
si ale ještě vůbec představit,jak je přitom posluchači v cílové ob
lasti mezi Šumavou a Tatrami?!
+
+
+
+
+
COMMISSION ON SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE amerického
kongresu/Helsinská komise/ připravuje vydání publikace číslovaných do
kumentů Charty 77· V publikaci bude zařazeno také několik apelů
a
dopisů Charty,adresovaných mezinárodním organizacím, československé
vládě,čs.parlamentu,atp.Dckumenty byly v překladu získány od
růz
ných organizací a překlad dvou dokumentů/celkem o 50 stranách/ bylo
nutno odměnit.Finanční příspěvek na to poskytly Československá ná
rodní rada americká a Czechoslovak American Educational Council.
Nejvíce přeložených dokumentů předložila Československá
národní
rada americká.Další dokumenty poskytly:Amnesty International,London
EnglandjRada svobodného Československa;International Committee for
the Support of Charter 77 in Czechoslovakia,Paris»France;
Palach
Press,London,England. Překlady pro ČSNRA pořídili: A.Faltusová, Jan
Krč a Alena Pražáková./
/Věstník ČSNRA/
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Popis z domova:
Z CECH AŽ DO MADRIDU
Napadlo nás tři dobrovolníky udělat malý soukromý výzkum mínění
k Madridu.Jak taky jinak?Podílet se na výzkumu veřejném toho druhu
nelze,neb žádný takový u nás není.Prostě se nekoná.Tisk celé mad
ridské jednání hrubě zkresluje.Věnuje pozornost otázkám jen kdesi
na Východě předem stanoveným,o otázkách lidských nráv projelnává s
úsměšky,často předsouvá zkratku"tzvpíše tedy:tak zvaná
lidská
práva... Člověk nezasvěcený může bý i přesvědčen,že jde jenom
o
prázdná slova západní propagandy nebo o její nadávky světu socia
lismu... Vlastně: tak zv.socialismu.. Protože jakýpak socialismus,
když v něm jsou-v podstatě za hluboce spravedlivé a humánní názo
ry, za činnosti směřující k dodržování lidských a občanských právvězněni takoví skvělí lidé jako nezávislý socialista,sociolog Ing.
Rudolf Battěk,dramatický spisovatel Václav x*avel,komunistický no
vinář Jiří Dienstbier,křestanský myslitel a programátor
Václav
Benda,revoluční socialista Ing.Petr Uhl,teď-nově-i vzdělaný dělník
Jiří Gruntorád,Petr Cibulka,Karel Soukup a jiní a jiní.
Položili jsme jedinou otázku:"Coříkéte Madridu?"- Pokládali jsme
ji těm,s nimiž jsme se dali do řeči o věcech jiného druhu , zcela
běžných,občanských... Byli mezi nimi jednak naši známí, ale pouze
takoví,kteří toho vědí jen málo nebo nic o našich vyhraněných po
sto jích , jedisk lidé až dosud neznámí... Tak stručná otázka se dá^do
debaty o všeličems položit,aniž byste upadli do podezření.. V Če
chách je to pořád ještě jiné než třeba v xolsku v tomhle směru; o
mnohých věcech se lidé dosud neznámí či málo známí vůbec nebaví a
mnohá,přemnohá témata jsou vlastně tabu,i když čas od času se ve
zvláštních situacích dokonce i na veřejnosti tabu prolomí, a pak
řeči,kritické řeči jen stěží postavíš hráz.Stačí navodit situaci,
vzbudit přesvědčení,že vám mohou věřit,a dozvíte se mnohé,...
Kdo byli naši dotázaní? Bylo jich celkem 166,lidé nad 25 let,mu
ži a ženy jak jsme je potkávali ve vlaích,v autobusech, v·; frontách
na maso či jiné nedostatkové zboží,v čekárnách,na procházkách, na
výletě... Zajímaly nás tentokrát názory občanů radových,tak čicnak
názorově přizpůsobeních... Začali jsme v říjnu a skončili teď - v
lednu-to aby to mělo ještě smysl,aby si to třeba i někdo přečetl a
udělal si úsudek.
"Tam se nedohodnou",slyšeli jsme od čtyřiceti dvou," ti se nemo
hou dohodnout",říkalo jedenách dalších,z nichž dva svoje
tvrzení
mimořádně zasvěceně vysvětlovali:"To jsou dva různé světy,dvě růz
né kultury ,různá pojetí vztahu státu a občana,tam asijsky despo
tické, tam evropské'! Dalších 35 občanů se o madridském jednání vy
jadřovalo rovněž velmi skepticky,asi v duchu :'je to šaškárna""naše
zájmy zastupuje vlastně Sovětský svaz^a to není správné", "je to
velmocenská hra,měl by silněji zaznít hlas malých národů a států",
"co je to platné,ti silní si stejně prosadí svou-bez ohledu na zá
vazky a smlouvy..."."Podivejte se v tom Afganistanu, Rusové
tam
vlezli a nikdo je odtamtud nedostane- zrovna tak jako u nás.,."/To
jsme se ohlédli,co kdyby přece někdo jiný slyšel?/" K čemu je
to
všechno,dyt je to dneska jeden blázinec na tom světě,politikové by
se měli víc starat o výchovu dětí a mládeže,aby z nich rostli do
bří lidé»ušlechtilí lidé a ne teroristi a gangsteři.ľ " Když tak
posloucháte,co se dneska ve světě děje,je to jedna krutost na dru
hou... a kde jsou ty smlouvy... nejsou nic platné!'..
Z celkového počtu 88 skeptiků se zmínilo o neoříznivém politic
kém postavení našeho státu 21 občanů,ovšem jen 8 z nich
otevřeně
vyslovilo názor,že je důsledek sovětské okupace z roku 1968. / My
slíme si ovšem,ze i to je dost na tak malý výzkum a na to,že jsme
k nim přistoupili jako lidé cizí,neznámí ..../
"Může to mít snad nějaký význam" řeklo 15 občanů. Pět jich dodá-
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lo,že jednání tak odlišných států je nutné,aby se udržel mír, šest
vyjádřilo myšlénku,že to bude snad další krok k dorozumění,a že co
je psáno,má přece jen nějaký význam,je aspoň oč se opřít ve
spo
rech a tak pod.Zbývající 4 z oněch 15 mluvili o odzbrojení, dva o
hrůzách války.
Nutno přiznat i neúspěch,:ze 166 dotázaných celých 22 odmítlo
o
takových věcech hovořit/byt v rámci debaty o věcech nejrůznějších/.
Dvanáct z nich dalo najevo,že se o takové věci/politiku/ nezajíma
jí, u desíti jsme zjistili či vycítili strach,obavy,nechut o tom
mluvit a ku podivu jen dva dali jasně najevo podezření,že provoku
jeme..., že jsme možná tajní....
Jen od dvanácti dotázaných jsme slyšeli názory obdobné oněm z oficiálních novin,rozhlasu a televize.U osmi to bylo dost
zmatené
papouškování a pouze čtyři z oněch dvanácti se projevili jako uvě
domělí hlasatelé soudobé oficiální politiky čs.státu." Dostanou na
frak,ti proroci lidskéjch práv" ,ř ekí nám jeden velmi slušně oble
čený pán,pravděpodobně ředitel či náměstek."Jako by tohle bylo na
světě to nejdůležitější.Kdyby radši dali všem lidem pořádně najíst
bydlet a ifebrojili tolik..."./Nepochopil zřejmě,jak to všechno
s
tím vším souvisí./
Jedenáct lidí odpovědělo kuse,nevýrazně,zmateně.
A kolik bylo
těch,kdo vyjádřili-v té či oné podobě-stanovisko Charty 77 či po
dobných hnutí? Bylo jich osmnáct /slovo Charta padlo jen jednou /,
a některé z těch výpovědí byly velmi cenné .Tak docela obyčejná pa
ní ve vlaku ..."Seděly jsme sány dvě v uzavřené části vagonu "vyprá
ví výzkumnice"což nesporně přispívalo k její otevřenosti, upřímno
sti.Bavily jsme se o všem možném.p osléze jsme přišly k politice: A
co říkáte Madridu? - Co říkám...Víte,já to sleduji dost
pozorně,
od nás,ale hlavně z cizího rozhlasu.A přirovnávám si často vztahy
mezi těmi státy ke vztahům obyčejných lidí,jednotlivců, rodin ....
Přece všude,v civilizovaném světě když se někdo dopustí něčeho ne
kalého, je u lidí ve svém okolí výřízen.Třeba u nás ve vesnici: do
šlo k několika krádežím v průběhu jednoho roku.Lidé si šuškali,po
dezírali , vědělo se,že je to někdo z blízské sousední vsi,vedly tam
stopy.. A pak se na to přišlo.Ten člověk nebyl soudně
potrestán,
protože nebyl dostatek pádných důkazů,ale byl odsouzen morálně.Po
cítil to těžce.Zanedlouho se musel odstěhovat.Skoro nikdo s touto
rodinou nechtěl mít nic společného.-A mnohdy to nemusí být ani ta
krádež-prostě se člověk znelíbí pro nepoctivé jednání a je u lidí
odepsán.To přece platí i mezi malými kluky,někdy jsou k sobě i na
vzájem nespravedliví,ale když se o některém spolužáku usnesou, že
je srab
nebo podrazník... trvá to obyčejně dlouho,než se takové
nálepky zbaví.A jak se navzájem umí děti vychovávat!To by mělo být
i v té velké politice.Mělo by se prostě říct jkterej stát se dopus
til agrese,násilí na druhém,kterej stát trestá nespravedlivě
své
občany,neprávem je vězní,pronásleduje i děti,nedodržuje
při
jaté závazky, je hodnej mezinárodního odsouzení:nepatří do
obce
kulturních národů a musí nést následky-třeba i v těch
hospodár
skej blokádách.Prostě:učinit z doržování lidských práv
kriterium
kulturnosti a civilizovanosti toho kterého státu. Myslíte, že by
jim,všem těm policajtům,prodejným soudcům a politikářům takové ve
řejné odsouzení nevadilo? Že na to neslyší?ýen at jim to ti sluš
ní lidé,dobří politikové dávají víc najevolAt je taky vychovávají!
Já myslím,že tímhle směrem by se ta velká politika měla ubírat....
"Myslíte si,že je to naivní?" odmlčela se s naléhavě tázacím
po
hledem. "Řekla jsem ji,že je to velká pravda,co řekla i když... asi
jen tahle cesta přesvědčování té druhé strany nestačí. Rozloučila
jsem se pak s velikými díky."Ale pro ty kuřátka,co jste chtěla, si
na jaře přijedete,viďte.Ráda vás uvidínľ'-skončila malá,
obyčejná
česká vesničanka svůj projev a vzkaz.
Jitka Bílková
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DUŠEVNÍ PŘÍČINY PSYCHOSOMATICKÝCH PORUCH
Prof.Dr.Jonas mluvil 26.února v I.A.C.Zurich o duševně podmíně
ných poruchách zdraví.Je jedním z žáků zakladatele psychoanalysy
prof. Freuda a studoval zejména tělesné prcjevy duševních
vlivů
způsobené mechanismy,které jsme zdědili po svých živočišných před
cích.Tu je třeba si uvědomit,že tato živočišná minulost nám není
tak vzdálená. Právě tak jako zárodek každého člověka proběhne
od
oplozeni vajíčka až po zrození urychleně celý vývoj od prvoka
k
člověku tělesně,musí podobným vývojem projít i duševno. Můžeme být
tedy zatíženi pozůstatky z období živočišného i stavěni před situ
ace,k jejiclž řešeni jsme dosud nevyspeli.Právě tento úkol je dnes
ve světě stále těžší a v důsledku toho 50% až 70% nemocí, s nimiž
lidé přicházejí k lékaři,je původu duševního a na normální způsob
léčení nereaguje.Prof.Jonas ukázal na řadu souvislostí:
-náhlé vyprázdnění zažívacího ústrojí zvířete,které se má zachrá
nit útěkem a vznik průjmu u člověka ze strachu,
-potápěčský reflex jako nadechnutí se před ponořením a
ZDomalení
pulsu po ponoření obličeje, a jeden druh astma,náhlá úmrtí zdra
vých lidí při skoku do vody,
-zdánlivá smrt mláděte,překvapeného dravcem,jakožto spolehlivá ob
rana a srdeční mrtvice u člověka,
-ukládání se zvířete k zimnímu spánku a nadměrná výživa, lhostej
nost a těžká únava u některých lidí,kteréžto stavy se s příchodem
zimy zhoršují a na jaře zlepšují,
-vysazení obranných mechanismů a rychlá smrt zvířat,jejichž další
život se stal prakticky nemožným,nebo se stala pro rod neužitečnými-ztráta matky nebo životního druha a tělesné obtíže,které na
stávají při depresivních stavechučlověka.
Prof.Jonas objasnil,jak neodreagovaná a potlačená duševní pora
nění způsobují náhlé a vleklé žaludeční nemoce,bolesti hlavy i dal
ší potíže.Člověk s dostatečně rozvinutým a odolným duchem
dokáže
všechny přicházející problémy rychle a uspokojivě řešit, cítí se
spokojený a s důvěrou hledí do budoucnosti.Udržuje zdravou životo
správu bez obtíží a prakticky neonemocní.Duševno takového člověka
lze přirovnat k hlubokému džbánu.Duševní vzruchy nikdy nedosáhnou
okraje džbánu a rychle se usazují.Naproti tomu duševno u člověka
přecitlivělého,člověka s labilním a slabým charakterem,je jen miska-vzruchy z ní stále přetékají po nervových dráhách do
různých
orgánů a částí těla,kde se projevují jako psychosomatické potíže.
Tímto způsobem může dojít mimo snížení odolnosti proti
bakteriím
a virům i k vážným nemocem,jako jsou žaludeční vředy,některé druhy
reumatismu a rychlé rakoviny.Na základě vhodně sestavného dotazní
ku a na základě rozhovorů se všemi ženami v jedné londýnské čtvrti
určil prof.Jonas s vysokou pravděpodobností u kterých žen se vyvi
ne rakovina prsu.
...
,
/Mazaček/
+
+
+
+
+
PRAHA 0 ROZHLASOVÉ STANICI SVOBODA A SVOBODNÁ EVRQPA Mladá Fronta
uveřejnila 11.2.81 stát "DÍverze v etheru''.Zdůrazňuje se v ní , že
protiprávnost existence a činnost těchto vysílaček od jejich vzni
ku až do současnosti jasně vyplývá z toho,že jejich statut,funkce,
metody práce a obsah vysílání odporují normám mezinár.práva. 16.2.
81 pražské vysílání nazývá tyto vysílačky štvavým zařízením. Není
prý proto divu,že socialistické státy na madridské konferenci po
žadovaly , aby se podobné vysílání,podobná propaganda přestala
tr
pět.Čsl.delegace spolu s SSSR navrhovala zrušení této
vysílačky.
V plénu 26.sjezdu kom.str.Sov.svazu v Moskvě byla obviněna rozhla
sová stanice Svobodná Evropa za to,že prý v propagační válce a v
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podkopné činnosti proti Sov. svazu a proti jednotě socialistického
tábora používá nejnestoudnéjším způsobem hudby. Žalobcem byl první
tajemník Svazu sov.skladatelů Tichon Chrennikov.Uklidnil poslucha
če zjištěním,že to Svob.Evropa má marné.Ve sjezdovém projevu Leo
nida Brežněva zaznívala prý"mocná hudba revoluce,s níž nemůže udr
žet krok ani výtvor největšího hudebního komposičního genia...." .
Koncem února si stěžovala Tribuna,že všechny porady Svobodné Evro
py pro Polsko jsou sestavovány podle požadavků psychologické války
proti socialismu. V sobotu 21.února 1981 ve 21 hod.47 minut
byl
spáchán atentát na stanici Svobodná Evropa.Bylo velmi
poškozeno
křídlo budovy, v níž bylo umístěno československé oddělení.
Tři
členové zprávařského oddělení byli těžce zraněni,způsobena
velká
škoda materielní. Vysílání bylo přerušeno na dvě minuty. Rozhlaso
vým stanicím Svobodná Evropa a Svoboda se dostalo nesčetně mnoha
projevů sympatií v novinách západních států,uznání jejich informa
tivní zpráce a s velkou účastí byl sledován zdravotní stav obětí útoku.Útočníkům se nepodařilo zastrašit,vysílání pokračovalo ihned
dále i za ztížených podmínek. Byla učiněna opatření,aby se podobný
čin nemohl opakovat.Znovuvýstavba pokračuje velmi rychle. Pražský
rozhlas a tisk oznámily zprávu o výbuchu se značným zpožděním.
/Podle Sborinform/
SČÍTÁNÍ LIDU VE VELKÉ BRITANII Již dříve byly sděleny
veřejnosti
některé podrobnosti ze zákulisí,zejména že náklad činí 50 milionů
liber,že sčítání provádělo 118.000 sčítacích komisařů a že sčítací
archy byly doručeny do 28 milionů domácností.Několik
pracovníků,
kteří archy doručovali, bylo pokousáno psem a ve dvou
případech
houserem.Příprava si vyžádala pět let a státní tajemník G.Young ve
sněmovně sdělil,že zpracování a zhodnocení výsledků bude skončeno
a známo až v r.1986. Se sčítacími archy bylo doručeno i poučení,
proč jsou výsledky pro každého tolik důležité. Pro veřejný život,
pro vládu,pro^městské a venkovské činitelé a pro jejich každoroční
rozpočty.Umožňují plánování počtu veřejných zaměstnanců,
jejich
platů i platů pensistů.Jsou podkladem podle nějž budou
stavěny
školy,nemocnice,dislokace pro zásobování měst a venkova
elektři
nou, plynem, vodou atd. Části sčítacích archů bez jmen a adres zpra
covávají se na počítačích a pak uschovávají po dobu jednoho stole
tí než jsou skartovány. Vzdor vší pečlivosti se již nyní
ukázal
malý nedostatek,když bylo zjištěno,že několik tisíc domácností ne
dostalo sčítací archy,nebot byty a domy byly uzavřeny a jejich obyvatelé odjeli na dovolenou.Bylo proto vydáno poučení,že nikdo z
těchto občanů se nemusí obávat trestního stíhání,když po návratu z
dovolené si sám vyžádá sčítací archy a dodatečně je předloží.
V severním Irsku proti sčítání protestovala skupina" Provisional
IRA",která užívá též název"Irish Nationalist Liberation Army". Již
při rozdělování archů v prvých dnech maskovaní členové této skupi
ny osmi sčítacím komisařům odňali na 300 sčítacích archů.
Koncem
týdne pak maskovaný střelec zavraždil při sbírání 3čítacích archů
v Catholic Gobnascale Arei v Londonderry paní Joane Mathers. Stře
lil, ji do krku,odňal sčítací archy a uprchl.Paní Mathersová zem
řela na cestě do nemocnice .Byla absolventem Královské university v
Belfastu a po osm let pracovala v "Town and Country Planning Ser
vice in Londonderry".Pak resignovala a žila na hospodářství svého
manžela v Strabane, Co.Tyrone.Neúčastnila se politického
života.
Byla matkou 2 a 1/2 letého syna.Několik sčítacích komisařů na to
resienovalo na své funkce ze strachu o
život Občané takto ne
bezpečných oblastí byli vyrozuměni,že mohou své sčítací archy po
slat poštou nebo doručit osobně.
/Dr.Václavík/
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ELEKTRICKÝ PROUD, ELEKTR.SPOTŘEBIČE A ŽIVÉ 3YT0Sl'x
Již celé jedno století požívá lidstvo dobrodiní elektrického
proudu.Elektr.proud nám poskytuje světlo,teplo,kinetickou energii,
slouží jako"dopravní prostředek"pro přenos hovorů/telefon/ i obrazů/televize/. Leč,jak praví české přísloví-"každá hůl má dva kon
ce",či chcete-li latinsky"nihil est ab omnis partes beatum ’L
Při masovém zavádění elektrického vysokonapěfového nadúrovňového
vedení,elektr.motorů k pohonu strojů,elektr.přístrojů a spotřebičů
se nevzaly v potaz ani tzv. elektrické proudy činnostní,probíhájí
cí v těle člověka,zvířat i rostlin,ani přirozené elektromagnetické
pole zeměkoule.Uvedené přírodní elektr.jevy vytvářejí tzv.přiroze
né elektrické klima,nezbytné pro jakékoli formy života na naši ce
lé planetě.Tak např.v těle vyšších živočichů/včetně člověka/ je na
zmíněných elektrických činnostních proudech závislá činnost hormo
nů ,mozku, srdce , jakož i zažívacího traktu.Čtenářům"Zpráv" jsou jis
tě/ v těchto souvislostech/známy pojmy"elektrokardiogram" či"elektroencephalogram".
Elektrický proud běžné osvětlovací sítě,rozvedený v našich
do
mácnostech, vykazuje téměř stejné kmitočtové hodnoty jako elektric
ké proudy činnostní,které probíhají v lidském mozku.Proudí-li vo
dičem elektrický proud,vytváří se tím automaticky elektromagnetic
ké pole,které vysílá lidskému/resp.zvířecímu/tělu·falešné,tj. ne
přirozené signály.Přímým důsledkem takového
elektromagnetického
"matení" je nervozita a posléze i onemocnění/slabších/jedinců»
Ze světa zvířat byly experimentálně získány následující^ poznat
ky :Několik včelích úlů bylo dočasně postaveno pod nadúrovňové vysokonapěťové elektr.vedení.Mělo to za následek, že se včelí
roje
takříkajíc popletly na rozumu.Včely propadly divoké panice, bodaly
se navzájem až k smrti,ba usmrtily i vlastní královnu, což je ve
světě hmyzu neslýchaná událost.
Králíci,zající a srnci,kteří si vybudovali své pelechy pod nadúrovňovým elektr.vedením,oněmocněli podobně jako shora uvedené-vče
ly; byli podivně neklidní až zdivočelí.Tento nepřirozený psychický
stav pominul,jakmile se přemístili mimo dosah elektr.vedení.Rovněž
divoká pernatá zvěř/koroptve»křepelky,bažanti/vykazovala degenera
ci potomstva účinkem elektromagnetického pole nadúrovňového vysokonapětového el.vedeníjze čtvrtiny nakladených vajec se nevylíhla
žádná kuřata.Vysoké procento vylíhlých kuřat bylo tělesně znetvo
řených.
Příčinou popsaných behaviorálních anomálií»degenerací a onemoc
nění bylo vždy umělé/tedy člověkem vytvořené/elektromagnetické po
le.Jak již bylo uvedeno,naše planeta má vlastní přirozené elektro
magnetické pole,které je pro existenci živých organismů nezbytné .
Tomuto elektromagnetickému poli se v průběhu mnohamilionového fy
logenetického vývoje přizpůsobili jak lidé vč.praehumánních forem,
tak i zvířata a rostliny.Je-li naopak člověk/zvíře-rostlina/vysta 
ven náhle elektromagnetickému poli umělému,které překrývá a násobí
elektromag.pole přirozené,způsobuje to šok,vedoucí k poruchám ner
vové činnosti a na ní návazné činnosti hormonální/adrenalin,cortisol aj./.
Vratme se z volné přírody do našich bytů.Zde jsme nejvíce ohro
ženi umělým elektromagn.polem v ložnici,kde strávíme
prakticky
třetinu svého života.Do ložnice nepatří telefon, "nabitý " stále
slabým elektr.proudem.Elektr.vyhřívaná pokrývka by se měla vypnout
dříve,než se uložíme k spánku.Budík opatřený elektr.baterií,je si
ce pohodlný neslyšným chodem,avšak zatěžuje spáče svým elektromag.
polem.Totéž platí o kombinovaných rozhlasových Dřijímačích s digi
tálními hodinami a budícím zvukovým signálem.
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Větrání bytu nemusí být vždy zdravé. Za ranních mlh či deštivých
nocí by měla být okna spíše zavřená,aby nedošlo ke ’’ změně pdlů "
vzduchu v bytě. Nejvhodnější doba k větrání je kolem poledne, kdy
slunce již "prorazilo" a/venkovní/ atmosféra je zdravější.
Textilie z umělých hmot/nábytek,potahy,šatstvo/mají rovněž svůj
specifický elektr.náboj.Totéž platí o nábytku z plastických hmot.
Vědecky bylo dokázáno,že člověku,sedícímu Či ležícímu na takových
nábytkových kusech,se zrychluje tep a dech.Rovněž tvorba potu až o
10/o stoupá.To znamená,že elektr.náboj/použitých/nlastických
hmot
vyvádí z rovnovéhy"biologický termostat" lidského těla.
Kancelářský nábytek na pracovišti/i v bytě/ by neměl být vyroben
z plastických hmot,jejichž elektr.náboje resD.
eletromagnetická
pole blokují některé mozkové činnostní proudy,což má za následek,
že duševní pracovník není schopen se koncentrovat,stává se
zapo
mětlivým a lenivým v myšlení.
Trpíte z nevysvětlitelných příčin depresemi? Stali jste se náhle
nervózními? Zhoršilo se Vám vaše reuma?-Jestliže ano,pak je
nejvysší čas,abyste zkontrolovali resp.vyměnili nábytek a koberce ve
vašem bytě či na vašem pracovišti a zredukovali počet činných ele
ktrických spotřebičů v dosahu vaší osoby.Jak již bylo uvedeno,roz
hodujícím a hlavním původcem vašich potíží jsou elektr. náboje
a
umělá elektromagnetická pole,vytvářená shora popsanými předměty.
Dr. Ing .M. Č ervíková/Biw
+
+
+
+
7.ÁSPBY NAFTY NEVYČERPATELNÉ? Zásoby ropy na naší planetě jsou prý
prakticky nevyčerpatelné. K tomu závěru dospěla studie
největší
ropné společnosti EXXON.Podle této studie budou koncem tohoto sto
letí latinskoamerické země a africké země Blízkého východu největ
šími ropnými oblastmi.Optimistický odhad ropného potenciálu
činí
430 miliard tun.Ve studii se však současně poukazuje na to,že cena
ropy v r.2000 bude asi 30 dolarů za barel,ve srovnání s nynějšími
12,5 dolaru.Ropnými velmocemi v r.2000 mají být mezi jinými Mexi
ko jBrazilie/rozsáhlé oblasti dosud neprozkoumaného povodí řeky Amazonky/,dále africké země Kamerun,Čad,Kongo,Nigerie,Gabun a Ango
la.Také v dalších rozvojových zemích,např.v Bangladéši,Kambodži a
Srí Laňce, se předpokládají ropné zásoby.Celkem je prý ještě asi
200 pánví neprozkoumáno.
MYŠAK M1CKEY, jedna z nejznámějších figurek W.Disneye,začal
svou
kariéru v r.1928.Jeho autorem byl grafik Ub Iwerks.Mickey si rych
le získal oblibu filmových diváků.Jako tříletý se dostal do známé
ho muzea Madame Tussaud/Londýn/,jako čtyřletému mu udělili Oscara.
MRAVENCI jsou významným činitelem v udržování ekologické rovnováhy
lesa.Po důkladném výzkumu zjistili odborníci,že nanř.nři přemnože
ní obaleče dubového dokázala jedna mravenčí kolonie denně zlikvi
dovat 75 tisíc housenek,pak 20 tisíc kukel a nakonec 35 tisíc čer
stvě vylíhlých motýlků tohoto nebezpečného škůdce.V některých ze
mích dokonce zakládají lesní mraveniště,aby byly/lesní/porosty ochráněny před škodlivým hmyzem.Obyvatelé jediného mraveniště
při
zajištování potravy dokonale vyčistí terén v okruhu cca 50 metrů.
VE ŠVÉTSKU BYLO V R.1979 ZAKÁZÁNO POUŽÍVÁNÍ AEROSOLOVÝCH SPRAYU
Vyjímky jsou povoleny pouze ve zdravotnictví,např.při léčení zádu
chy.Toto zákonné nařízení vychází z údajů,ověřených na mnoha
vě
deckých pracovištích,že totiž plyn freon,používaný ve sprayích k
docílení potřebného tlaku,narušuje nebezpečně ozonovou vrstvu naší
planety.Takto je umožněno pronikání většího množství
ultrafialo
vých paprsků do zemské atmosféry.
o
o
o
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