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ČESKOSLOVENSKO 1968 - POLSKO 1981
Již mnoho měsíců se znovu a znovu nastoluje otázka kdy vpadnou
další sovětské divize na území Polska,aby obnovily a zpečetily ne
rozborné přátelství sovětských a polských pracujících.Zajímavé je,
proč ještě k intervenci nedošlo.
Zdá se,že v případě Československa se v r.1968 vystřílelo během
několika málo měsíců mnohem méně politického slovního
střelného
prachu než v Polsku a přece již se rozejely tankové pásy s bratrs
kou pomocí.Společným jmenovatelem české situace v r.1968 a polské
1981 byla a je nesvoboda ústící ve společenskopolitickém krachu obou systémů provázeném hospodářskými obtížemi,které dosáhly v Pol
sku obřích rozměrů.Do této situace zavedly oba státy neomezené a
nekontrolovatelné vládnoucí komunistické strany.Je zcela přirozené
že se tehdy i nyní objevili lidé,a to mimo komunistickou stranu i
částečně v ní,kteří pragmaticky usilovali o změnu.Jejich motivace
nebyly vždy stejné.U vysokých,svobodně nikdy nezvolených funkcio
nářů strany šlo vždy o udržení stávajících posic anebo častěji
o
obsazení nových rozhodujících posic ve stétním a stranickém apará
tu.Ve stadiu dobývání posic byli často překvapivě liberální a hle
dali spojence i mimo stranu.To se dělo i v Polsku v r.1980 i v r.
1981.Je zajímavé,že v politbyru polské komun.strany sedí funkcio
nář,který je současně členem polských nezávislých odborů" Solidarnošč".Typicky podobným příkladem v ČSSR byl čelný signatář tak zv.
Moskevského/kapitulačního/protokolu Z.Mlynář,který na počátku tak
zv.Pražského jara prokazoval jistou podporu nově vzniklé organisaci Klubu angažovaných nestraníků KÁN.Po upevnění své posice
pak
ale kategoricky žádal uznání vedoucí role komunistické strany
ve
společnosti.Byl odmítnutfcož vedlo k výhružkám a represím /zákazy
shromáždění KANu,v televisi a j./.Nebyl ovšem sám kdo tak postupo
val.Vedoucí tajemník Měst.výboru KSČ neváhal poslat fingovaný te
legram, aby zabránil veřejné diskusi mezi straníky a nestraníky. Na
druhé straně je ovšem třeba dosvědčit,že jiný vysoký komunistický
funkcionář,tajemník Jihomoravského výboru KSČ Šabata,věc odsoudil.
Někdy se postupovalo i vlídně-Dr.Fr.Kriegl,E.Erban- a po
drsném
jednání přišly i nabídky/funkce v Národní frontě,služební vůz atdZ
Cíl byl jasný:Politickými a administrativními zásahy ještě
před
21.srpnem omezit a paralysovat působení nekomunistických organisací.Bylo tedy logicky slyšet v r.1968 v ČSSR převážně komunisty,a to
hlavně ty,kteří disponovali tiskem,rozhlasem a televisí, což
u
zahraničních pozorovatelů vyvolávalo někdy dojem,že ti,kteří jsou
schopni formulovat nově znějící liberální myšlenky se rekrutují z
KSČ .V této informační deformaci pokračují dnes dále četní
promiň
nentní českoslovenští komunisté-exulanti,kteří neváhají vyvolávat
zdání,že jsou mluvčími národa.Všem k tomu chybí svobodně
získaný
volební mandát,většině pak i morální legitimace./Pokrač.na 2.str./
OSMĚ MEZINÁRODNÍ KŘESŤANSKO DEMOKRATICKÉ SYMPOSIUM
našeho ČSKP a Čsl.pracovní skupiny KD strany Švýcarska
se bude konat příštího roku 7.až 9.května opět ve Wislikofen
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Zdá se,že analogická je i dnešní situace v Polsku. Úhelným kame
nem je uznání vedoucí role komunistické strany ve společnosti a to
nikoliv jen verbálně,nýbrž i v politické praxi. To je cena, kterou
nekompromisně požaduje strana jako protihodnotu za legalisaci nové
organisace. Uznání vedoucí role komun.strany ve společnosti je ne
jen přijatým závazkem poslušného přitakávání nýbrž je ve svých dů
sledcích programovaným popřením společenské potřeby nově vzniklé
organisace.Pacifikování nové organisace probíhá na mnoha úrovních;
lákavé sliby, výhrůžky,produkce pomluv, polopravd a lží, rozbíjení
důvěry nasazením agentů-provokatérů a pod.S těmito potížemi
musí
zápasit Solidarnošč.Z tohoto stanoviska lze pochopit i důraz, kte
rý Solidarnošč klade na pravdivé,nemanipulované informace tisku a
radia i televise.Není to mohutný nástup k moci nýbrž urputná obra
na.První a absolutní prioritou politiky komunistických stran je udržení,prohloubení a neustálé rozšiřování politické moci.Dosavadní
zkušenost učí,že opravdu partnerskou politickou spolupráci
mezi
komunistickou stranou Polska a nezávislými odbory je třeba posuzo
vat velmi reservovaně.Komunisté nejsou schopni a nejsou ani ochot
ni podřídit se demokratickým pravidlům řízení státu.
Zbývá vyložit,proč ještě nedošlo k zlikvidování Solidarnošči či
k ozbrojené intervenci.Do jaké míry se až dosud podařilo odvrátit
hrozící úder zbožnému věřícímu polskému lidu silou modlitby,
je
těžké posoudit.Lze však najít další možná obyčejná vysvětlení.Jed
no snad spočívá v tom,že se změnilo politické klima.
Není stej
né.Získat od americké vlády ujištění,že tzv. polské události jsou
vnitřní záležitostí sovětského impéria není dnes asi tak
snadné,
jak tomu bylo krátce před invasí do Československa.SSSR má
stále
potíže v Afganistanu a jistě nezapoměl ani na dočasnou politickou
isolaci,která následovala po obsazení Československa.
Na druhé
straně přece v Polsku existuje sovětská vojenská posádka a Polsko
je obklopeno věrnými vasalskými režimy.To Kreml jistě
uklidňuje.
Není také v zájmu Sovětského svazu,aby znesnadnil či zamezil
vý
hodnou hospodářskou pomoc západních států.V případě intervence by
musel sáhnout na vlastní reservy.Snad by se daly najít i další dů
vody,které by vysvětlily sovětské váhání.Je však nutno vědět , že
priorita neomezené moci je tak absolutní,že Sovětský svaz zasáhne
bez rozpaků,bude-li se cítit polskými událostmi opravdu ohrožen.
/Autor byl v r.1968 předsedou Klubu angažovaných nestraníků-KAN/
+

+

+

+

21. AUGUST“DEŇ SOVIETSKEJ HANBY'.' Tak sme si to svojho času, krátko
po invézii Československa pokrstili a tak tento den aj do dnešného
dňa označujeme.Nie je to zrovna najšťastnejšie a najvýraznejšie po
menovanie .Hanbiť sa môže len ten4kto má aspoň omrvinku
svedomia.
Domáce zvieratá,ako pes alebo kon,keä niečo nesprávného
urobia,
prejavujú obyčajne príznaky lútosti aJianby.Neplatí to však na So
vietov a sovietskych komunistov.Ľútosť,hanba,stud sú neznáme slová
v slovníku komunistov. Zrovna tak,ako dávajú zvrátený zmysel slovám:národ,vlasť,pravda.Pre nás je do deň sovietskej zvrhlosti - a
tým ostane nech si robija komunisti čo chcú s falšovaním udalostí
a prepisovaním dejín.
/Dr.M.Ferjenčík v Bulletinu ČSNRA/
K OSTUDNÉ UDÁLOSTI DOŠLO V ČESKÉ SUŠICI letos 6.května, kdy
zástupci amerického velvyslanectví tam na náměstí položili věnec na
památku 36-letého výročí osvobození města armádou USA /6.5.1948/.
Asi hodinu po slavnostním aktu přijelo auto se dvěma
příslušníky
policie,kteří věnec sňali.naložili do auta a odvezli.Při
tom se
chovali,jak se na takové lidi sluší,krajně hrubě k okolo
stojícím
občanům,zejména když jim v této sprosťárně chtěli zabránit. Jejicn
jména jsouznáma a přítomní je oznámili pražskému velvyslanectvíUSA
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ČINNOST NAŠEHO ČSKP byla v prázdninovýcn měsících zaměřena přede
vším na dvě oblasti-na pomoc nov^m uprchlíkům-a podle potřely- na
pomoc žadatelům o švýcarské občanství.Náš pokus o oficielní prosa
zení refundace pensí z Československa ztrávil prázdniny u právní
ků v Bernu a lze předpokládat,že se v říjnu pohne zase o kus
do
předu.Společně s TACVP jsme uspořádali^v Curychu začátkem září ve
řejnou besedu s generálním tajemníkem Švýcarské křestansko
demo
kratické strany lidové-CVP-Dr.Fagagninim. Řekl nám zajímavé věci o
švýcarských problémech vnitropolitických a mezinárodních,a o mezi
národních organisacích CD.V neobyčejně živé diskusi byla příleži
tost říci mu i leccos o problémech našich a o problémech evropské
ho Východu,jak je my vidíme.Spolu se všemi členskými svazy CNG se
i náš ČSKP podílí na přípravách Kongrecu CNG,který se bude
konat
6. a 7. listopadu v St. Gallen. Jak jsme uvedli již v minulém čís
le Zpráv,spolupracujeme na propracování tézí k tématu"Mjezilldské a
sociální vztahy v průmyslovém podniku.” Z ostatní činnosti v po
sledních měsících sluší připomenout započetí příprav na naše sym
posium 1982 ve Wislikofen/7.až 9.května/ a spolupráce na organisaci čsl.pracovní skupiny při KD unii ze Střední a Východní Evropy
/UDCEC/,která má ústřední sídlo v Římě.
RADA SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA vydala obšírnou zprávu o své
činnosti za první pololetí 1981.Organizačně závažným počinem
byla
volba /Der rolam/nového výboru ze 163 t.č.aktivních členů zástupitelstva.Psali jsme o ní již v minulém čísle Zpráv.
V prvních šesti měsících roku prezentovala Rada několik prohlá
šení adresovaných komunistickým úřadům a čsl.lidu doma,ale též
i
krajanské a exilové veřejnosti ve svobodném světě a úředním místům
předních západních zemí. Poslední z června bylo varování před"soudružskou pomocí" Polsku.Živé byly kontakty a spolupráce Rady s celoexilovými předními a ústředními zemskými exilovými organisacemi,
mezi něž patří i švýcarský Svaz čsl.spolků a náš CSKP. Stejně živé
a četné byly i podnětné akce u řady vládních i nevládních míst
a
organisací svobodného světa zejména v USA.Není snadné pro jakouko
liv mezinárodní formaci jakéhokoliv exilu získat si na politickém
mezinárodním fóru tolik důvěry^by byla slyšena a brána vážně. Zna
mená to dlouholetou,velice seriozní a velice moudrou práci, která
musí mít na zřeteli především politické potřeby těch míst,která se
snaží oslovit.Zdá se,že Radě se podařilo se k tomuto stavu propracovat-zvláště pokud jde o USA-a budiž za to jejím ústředním praco
vníkům upřímný dík. Těšíme se na evropské zasedání,které se
bude
konat napřesrok ve Vídni při příležitosti sokolského sletu.
25 LET OD MAĎARSKÉHO POVSTÁNÍ si připomene světová veřejnost letos
v říjnu.Ve Švýcarsku uspořádá^Svaz maďarských spolků
vzpomínko^
slavnosti v řadě měst.Neopomeňte se jich zúčastnit. Jistě budete
mít příležitost navázat nejedno nové přátelství a určitě uslyšíte
leccos zajímavého-i o současném vývoji v Maňarsku,který je
velmi
pozoruhodný/nejnověji konvertibilita měny,ale již dříve např.smí
šené podnikatelské společnosti t.zv.joint ventures/.
ZPRÁVY Z POLSKA patří mezi denně nejnapjutěji očekávané. Co kdyby
to,či co kdyby ono?! Co kdyby Sověti se přeci jenom odhodlali
k
bratrské pomoci.I redakce ZPRÁV je v rozpacích dát vytisknout , co
třeba už za pár dní,potřebných k tisku a k expedici,nebude pravda.
Druhé části zasedání”Solidarity" se účastní jako host předseda na
šeho CNG Dr. Casetti.Jsme upřímně zvědavi,co nám poví až se vrátí.

- 4 "LABOREM EXERCENS” je název nové encykliky papeže Jana Pavla II,
kterou tento především připoměl devadesátileté výročí první soci
ální encykliky vyhlášené Lvem XIII v r.1891 a vstoupivší do dějin
pod názvem"Rerum novarunt".Náš slovanský papež svou,v celkovém his
torickém pořadí již čtvrtou papežskou sociální encykliku
věnoval
celou problému lidské práce.Jednotlivé kapitoly pojednávají o prá
ci a člověku,o konfliktu mezi kapitálem a prací,o právech pracují
cího člověka.Není to nic senzačně nového,co by byla církev už dří
vá nějak neřekla.Neobyčejně pozoruhodné ale je právě ono soustře
děné zaměření na problematiku jenom práce,a zdůraznění
osobního
charakteru práce.Již z knihy Genesis Starého Zákona vyplývá,
že
práce je základní dimensí lidské pozemské existence.Člověk
přece
dostal od Stvořitele za úkol zemi si podrobit a ji vládnout -a to
nelze jinak než prací.Stvořený "k obrazu Božímu" je člověk
osoba
neboli bytost schopná rozumného jednání»hodnocení a sebeuskutečňování- a v tom všem je spojen nerozlučně jako subjekt s prací.
Z
tohoto základního konstatování vyplývá v encyklice logicky všechno
ostatní.Především úctyplný vztah k práci.Ale také závěr, že v prvé
řadě je tu práce pro člověka a ne člověk pro práci.Že každá práce
kterou člověk koná má sloužit jeho seberealizaci,jeho
vlastnímu
uskutečňování a růstu jeho osoby,splňování jeho lidského poslání.
Poněvadž on svou prací nejenom přetváří přírodu a sobě ji přizpů
sobuje, ale též se jí sám jako člověk dále a dále uskutečňuje-stává
se Jí stále "více člověkem".K tomu všemu je ovšem třeba přiměřené
ho,lidsky důstojného pracovního prostředí a přiměřeného společen
ského pořádku,což obé je třeba vytvářet a pěstovat.Práce tu
musí
mít přednost před kapitálem,který v tomto procesu představuje jen
nástroj či pomůcku.Č lověk musí mít přednost před věcmi.
Výrobní
prostředky se nepatří vlastnit jen k vůli tomu,že představují ma
jetek.Mají smysl jen pokud slouží práci.Tím jsou ale určeny všem a
všichni mají mít právo je používat.Encyklika se pak z tohoto hle
diska dotýká pozitivně otázek podnikového spolurozhodování i spoluvlastnictví-a potřeby přizpůsobit tomuto pojetí vlastnictví vý
robních prostředků i dosavadní právní normy.Pracující mají zásadní
právo na svobodné nezávislé odbory,na vzdělání a na přiměřenou práci - i
tělesně postižení ,Není pochyby o tom,že celou svojí kon
cepcí vyvolá
encyklika
živou diskusi.
ÚPRAVA POMĚRU K ČSSR,jež je podmíněna písemným prohlášením věrnosti dnešnímu režimu,se neslučuje s členstvím v Sokole. Usnesl
se
tak výbor Ústředí čsl.Sokolstva v zahraničí již v dubnu
minulého
roku.Letos k tomu vydal podrobný výklad,v němž se zdůrazňuje,
že
"písemným prohlášením věrnosti CSSR se žadatel dobrovolně na svou
vlastní žádost zavázal k podpoře v Československu vládnoucí komu
nistické strany a stal se přisluhovačem režimu,který udržuje lid v
otroctví".Navíc se konstatuje,že písemné prohlášení věrnosti ČSSR
představuje zcela nemorální čin žadatele vůči státu,v němž se na
chází a jehož pohostinství požívá,nebot se tím stává agentem cizí
a nepřátelské mocnosti......"Toto usnesení sokolského ústředí
se
vztahuje jen na onu úpravu poměru k ČSSR,která je podmíněna písem
ným prohlášením věrnosti ČSSR.Nevztahuje se tedy na ostatní možnosti"úpravy",jako propuštění ze státního svazku,odejmutí čsl. stát,
občanství atd.Zásady vytýčené v tomto sokolském usnesení by
měly
mít v čsl.exilu obecnou platnosti!
28.ŘÍJEN JE NAŠÍM STÁTNÍM SVÁTKEM I V EXILU.
Ve Švýcarsku se sejdeme ke slavnostní vzpomínce na více místech.
V Curychu se.bude oslava konat v neděli 25»října v aule
Kantonsschule Ramibúhl, Cacilienstrasse 1. Začátek v 10 hodin.
Slavnostním řečníkem bude prof.Dr.František Schwarzenberg.

- 5 -

KORESPONDENCE S DOMOVEM-Něl;olik ukázek radostných i smutných
OFICIELNÍ PROHLÁŠENÍ CSL.VYBORU SVOBODNÝCH ODBORU Z KVĚTNA 1981
/Dodatkem k naší zprávě z minulého čísla /
Jako kritičtí občané, žijící v Československu, nemůžeme dál lho
stejně přihlížet k obrovským nedostatkům společenského života
a
národního hospodářství,k nepoctivosti,nesvobodě a bezpráví.Rozhod
li jsme se ustavit přípravný výbor svobodných odborů. Chceme .tím
vyjádřit solidaritu všem těm občanům,kteří se bez ohledu na proná
sledování snaží rozšiřovat možnosti svobodné tvorby,
nezávislého
myšlení,výměny informací a zásady lidské důstojnosti.Budeme hledat
nalézat i rozšiřovat další zcela legální cesty a způsoby demokra
tizace naší společnosti,budeme vycházet z přirozených
kritických
aktivit našich občanů,z jejich oprávněných připomínek a stížností,
vyslovených při různých příležitostech,při osobních setkáních, na
předvolebních schůzích,na podnikových,družstevních a jiných shro
mážděních.Především ale chceme hájit práva našich pracujících, je
jich zájmy a požadavky .Naše společnost je těžce nemocná ustmulostí politického systému,jeho nedemokratičností,korupcí, je nemocná
hrubě nekvalifikovaným řízením,stagnací hospodářského, vědeckého,
technického a kulturního rozvoje,trpí nemožností svobodného sdělo
vání ,nemožností výměny stanovisek a názorů k podstatným a i k méně
podstatným problémům,ale i k výsledkům hmotné a duchovní tvorby.
Chceme usilovat o uzdravení naší společnosti,o její obrození.Vy
bízíme všechny kritické občany,stoupence opravdu svobodné
socia
listické společnosti,aby hledali a nacházeli cesty k nápravě spo
lečenských nedostatku,aby hledali a nacházeli také cesty k objek
tivním informacím a nenechávali se zmást informacemi jednostranný
mi nebo lživými.Zároveň žádáme o morální pomoc a podporu demokra
tické organizace a podobně smýšlející jedince kdekoli ve světě.Ne
můžeme a nechceme dále snášet nesvobodu,neschopnost
vedení naší
společnosti,ano bezpráví a zvůli.Nemohli bychom si v budoucnu od
pustit, že jsme lhostejně přihlíželi a mlčeli k nepravostem, k pro
následování čestných a statečných lidí. Nápravu věcí veřejných mu
síme krok za krokem prosazovat sami,i když k tomu máme zatím kraj
ně nepříznivé podmínky.Neuvádíme zatím jména členů výboru. Učiníme
tak až v příznivější situaci.
Zpráva ze dne 20.5*81
Výbor svobodných odborů

SDĚLENÍ VONS č. 257-TRESTNÍ STÍHÁNÍ KATOLICKÝCH KNĚŽÍ PUKY A LÍZNY
V denním tisku byla uveřejněna krátká zpráva,že dne 4.8.81 byli
z Č§SR vyhoštěni dva občané BRD R. Englisch a R.Grill,kteří shro
mažďovali materiály hanobící naší republiku.Jedná se o
katolické
duchovní,kteří dne 24.7.81 byli zadrženi v severních Čechách a by
la na ně uvalena vazba,aniž by o tom naše státní orgány vyrozuměly
velvyslanectví BRD v Praze.Při své cestě navštívili též katolické
kněze Jaroslava Duku a Františka Líznu.V důsledku tohoto provedla
StB v Plzni se souhlasem krajského prokurátora dne 24.7.81 domovní
prohlídku u Patera Jaroslava Dominika Puky.duchovního bez státního
souhlasu,člena dominikánského řádu.Prohlídka začala v 18.oo hodin
večer a skončila ve 3.oo hodin ráno.StB při ní zabavila
množství
teologické literatury v češtině a v jiných jazycích/např. nábožen
ské knihy vydané v Římě a došlé sem poštou,oficiálně vydaná skrip
ta teologické fakulty v Litoměřicích,samizdatové materiály s nábo
ženskou tématikou,regule dominikánského řádu a pod./Jaroslav Duka
byl obviněn podle § 112-poškozování zájmu republiky v zahraničí - a
vzat do vazby v Plzni-Borech.Podezření,že předal kněžím z BRD ma
teriál hanobící republiku a socialistické spojence
se nepodařilo
prokázat)proto bylo jeho obvinění překvalifikováno na § 178 tr. z.
maření státního dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi s
odůvodněním,že umožnil oběma německým kněžím při jejich
návštěvě
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sloužit mši svátou a sám konal
bohoslužby za účaati více osob.
Pater Jaroslav Dominik Duka,vysvěcený 27.6.1970)působil naposledy
v duchovní správě v Nových Mitrovicích,kde mu byl v r.1976 odebrán
státní souhlas z důvodu,že nosil veřejně řeholní hábit. Od r. 1976
až do svého zatčení pracoval jako dělník v plzeňské Škodovce. Ve
volném čase se intenzivně věnoval studiu a návštěvám věřících,kte
ří za ním přicházeli,což StB velice pečlivě sledovala.Návštěva ně
meckých kněží se stala příhodnou záminkou,jak mu znemožnit
jeho
naprosto legální působení. Zákon 218-223/49 Sb o hospodářském za
bezpečení církví,na jehož základě se aplikuje § 178 tr.z.,se vzta
huje na dozor státu nad hospodařením církví a je tudíž závazný jen
pro duchovní ve veřejné službě,t.j.duchovní,kteří pobírají od stá
tu plat.Státní orgány se ovšem snaží rozšiřovat dohled a uplatňují
jej i na soukromou činnost kněží,jimž je veřejná činnost znemožně
na, ačkoliv ti přece uvedeným zákonným ustanovením vůbec nepodléha
jí.Po domovní prohlídce u J.Duky byli zadrženi po 48 hod.Petr Rakovský,u něhož byla též provedena domovní prohlídka a 7?letý
Dr.
Artur Pavelka.
Dne 27.7.81 byl v Praze na svém pracovišti zadržen Pater František
Líznayjezuita.signatář Charty 77,nar.11.8.41,bytem v Jevíčku, okr.
Svitavy.29.7.byla na něho uvalena v Litoměřicích vazba kraj.proku
rátorem v Ústí n.Lab.Je obviněn z pokusu o poškozování zájmů repu
bliky v zahraničí/§ 8 a § 112 tr.z./s odůvodněním,že se setkal
s
oběma německými kněžími a předal jim určité písemnosti,údajně ha
nobící čs.společenské a státní zřízení a nepravdivě o něm informu
jící řpřičemž jeho úmyslem bylo poškodit pověst čs.republiky v za
hraničí. V souvislosti s tím vykonali nadporučík Kadeřábek a major
Lukáš z StB v Praze 31·7*81 v bytě Anny Schwarzové,Koulova 14,Pra
ha 6,domovní prohlídku.Byla odůvodněna podezřením,že se v uvedeném
bytě nacházejí písemnosti související s údajnou trestnouz činností
obviněného a nařídila ji KS SNB,odbor vyšetřování StB v Ústí n.L.,
pod jednacím čís.260/81.Bylo zabaveno 14 položek,převážně soukromé
dopisy a pohlednice od Fr.Lízny.Domovní prohlídka se konala
bez
přítomnosti majitelky bytu,která v té době byla mimo své bydliště.
Přítomna byla pouze známá Anny Schwarzové,která tam v té době po
bývala, a nezúčastněná osoba Simona Volmová/ŤVormová/pracovnice ONV
v Praze 6.Pater Frant.Lízna,vysvěcený v r.1974,nikdy neobdržel
k
výkonu duchovenské činnosti státní souhlas.Pracoval'několik lét ve
Fakultní nemocnici v Olomouci a poslední rok jako sanitář ve
fa
kultní nemocnici v Praze na Karlově náměstí.V r.1979 byl zatčen a
obviněn podle § 118 tr.z.-nedovolené podnikání-v souvislosti s vy
dáváním neoficielního náboženského samizdatu /viz Sdělení VONS 135
a 159/.Ztrávil 4 měsíce ve vazbě v Ostravě a v lednu 1980 byl pro
puštěn a dále stíhán na svobodě.V červenci byl pro tut-éž
údajnou
trestnou činnost obžalován a očekával hlavní líčení.Byl
vystaven
zvýšené pozornosti StB a dvakrát zadržen na 48 hod. Trestní stíhá
ní Frant.Lízny flagrantně odporuje čl.19 mezinárodního paktu o ob
čanských a politických právech,který zaručuje svobodnou výměnu in
formací .Zatčení J.Duky a Fr.Lízny názorně ukazuje v poslední době
zostřený a mnohdy nevybíravý postup StB proti neoficiální činnosti
katolických kněží i věřících,která se jakýmkoliv způsobem
vymyká
oficiální linii státních orgánů.Tato linie směřuje bohužel totiž k
tomu,aby bylo tvrdě likvidováno všechno,co neodsuzuje
katolickou
církev v ČSSR k pouhému přežití a postupnému vymírání.
?7 R
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DOPIS Z DOMOVA - Sdělení VONS č. 264
Již po dobu nejméně jednoho roku sledujeme progresivní zesilová
ní justiční a mimojustiční represe vůči občanům aktivním v různých
oblastech nekonformní činnosti.Spektrum postižených je
nezvykle
široké,zasahuje všechny okruhy.V této souvislosti připomínáme, že
od května je obviněno 15 občanů.Z toho osm je ve vyšetřovací vazbě
pro podvracení republiky,kterým hrozí trest mezi třemi až
deseti
lety.V červenci byl odsouzen Jiří Gruntorád na 4 roky a Rudolf Batěk na 7 a 1/2 roku.Koncem měsíce září 81 budou souzeni katolický
kněz Josef Kordík a skupina šesti moravských katolíků.Dále čekají
ve vazbě na soud Jan Litomiský,František Lízna a Jaroslav Duka. V
těchto kauzách se vesměs projevuje trend k naprosté justiční své
voli.Trestné činy a příslušné paragrafy trestního zákona"rozpracovaným osobám" jsou přiřazovány zcela ad hoc.Množí se případy bru
tálního fyzického násilí při výsleších»naprosto svévolného vtrhávání do bytů,opakovaného bezdůvodného zavírání na 48 hodin, zdržo
vání korespondence,systematického sledování jednotlivých
občanů
skupinami neuniformovaných policistů.Připomínáme několik nejdras
tičtějších přípádů.Opakované bití a škrcení až do bezvědomí Zbyňka
Beníška,mučení Vlastimila Třešňáka,rovněž až do bezvědomí/ bití a
pálení zapalovačem/,trojnásobné bití Petra Pospíchala z podzimu r.
1980,surové zbití Václava Malého z prosince minulého roku. Minulý
týden byl při výslechu surovějzbit Karel Freund.Tento týden zadr
želi policisté ve východních Čechách Karla Soukupa a
katolického
kněze Andreje Lukáška.Karla Soukupa systematicky bili a mučili
4
hodiny způsobem,který se zcela vymyká všemu, s čím jsme se dosud
setkali.Kromě toho víme o celé řadě lidí,kteří byli při
výslechu
zmláceni a z pochopitelných důvodů se obávají tuto svou zkušenost
zverejnit.Svévolné porušování domovní svobody a předvádění
osob
zadržených v bytech,event.jejich zadržování na 48 hod se v posled
ní době stalo natolik častým,že pro angažovaného občana není možné
pozvat si bez risika několik přátel.Takové vtrhnutí do bytu
bývá
spojeno s nezákonnou domovní prohlídkou a odebíráním věcí.
Proti
tomuto jednání není v současné době obrany.Naopak každý poukaz na
nezákonnost takového počínání se setkává s cynickým výsměchem. Dů
vodně se obáváme,že násilí a svévole policistů se nezastaví
ani
před krajnostmi.V současné době je ve výkonu trestu nebo ve vazbě
nebo v trestním stíhání na svobodě 15 členů VONSu.Dalších 8 členů
žije v emigraci.Aktuálně je pro nás v nastávající situaci
takřka
nemožné uskutečnit schůzky zbývajících členů VONS.Za těchto okol
ností nevíme,zda a jak dlouho bude pro nás vůbec možné v naší čin
nosti pokračovat.
2q 1981
TRESTNÍ ŘÍZENÍ PROTI ^JOSEFU KORDÍKOVI,341etému katolickému duchov
nímu,se konalo 28.září v severočeském městě Louny.Byl obviněn
z
porušení § 178 tj.z maření státního dozoru nad církvemi.Střed ne
velkého města Louny byl doslova přeplněn uniformovanými i
neuniformovanými policisty.Přátelé pátera Kordíka se Lohoto
veřejného
soudního líčení nesměli zúčastnit»ačkoli se k soudu obrátil
svým
dopisem František kardinál Tomášek,arcibiskup metropolita pražský,
který napsal doslova,že"páter Kordík jednal v plném souladu s po
žadavky zákona a jeho jednání nebylo narušením státního dozoru nad
církvemi."Josef Kordík byl odsouzen k jednomu roku podmíněně
na
dva roky.
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SEDMDESÁT LET DR.JAROSLAVA PECHÁČKA. Dne 4.září se dožil v plném
zdraví sedmdesáti let Dr.Jaroslav Pecháček,novinář,politický ko
mentátor a naposled ředitel čsl.sekce Radia Svobodná Evropa.Naro
dil se v Dolní Dobrouči u Ústí n.Orl. Práva vystudoval na Karlově
Universitě a již jako student byl činný kulturně i politicky. Byl
spoluzakladatelem a předsedou Klubu lidových akademiků a
členem
předsednictva České ligy akademické.Za německé okupace byl vězněn
v Terezíně a v Německu.Po válce se stal tajemníkem a šéfem kabi
netu náměstka ministerského předsedy Mons.Šrámka a byl zvolen mí
stopředsedou výkonného výboru v českém křídle lidové strany
za
mládež.Byl též sekretářem okresní organizace lidové strany v Pra
ze. Po únoru 1948 prchl s manželkou přes Belgii do Spojených Stá
tů.Stal se politickým redaktorem Radia Svobodná Evropa v New Yor
ku a později ředitelem čsl.sekce v Mnichově.<>d r.1975 žije na od
počinku v New Yorku,avšak v politické a kulturní činnosti neustal.
Dnes
především píše politické a historické statě,zejména
do
římských Studií.Je předsedou newyorské skupiny Společnosti
pro
vědy a umění,členem výkonného výboru Rady svobodného Českosloven
ska. Po založení našeho ČSKP před jedenácti lety byl jedním z pr
vních jeho přátel,podporovatelů a spolupracovníků.Podílel se ak
tivně na všech našich symposiích a zjednal nám osobní kontakty k
důležitým místům v Evropě a dnes i v USA. Přejeme mu,aby se v pl
né síle a zdraví dožil mnoha dalších let./Životopisné údaje-RSČ/

PŘERUŠENÁ MADRIDSKÁ KONFERENCE o bezpečnosti a spolupráci
bude
pokračovat pravděpodobně koncem října. 0 výsledku se nedá předem
nic předpokládat.Vedoucí americké delegace ,velvyslanec Max
Kampelman,vyjádřil přesvědčení,že se sovětská delegace úmyslně sna
ží vnést do různých projednávaných otázek zmatek a tím znemožňuje
jakýkoliv pokrok v jednání.
VÝVOJI A VÝRCBŽ ZBRANÍ VĚNUJE SSSR STÁLE STOUPAJÍCÍ ÚSILÍ. Přesto
že má celková produktivita sovětského hospodářství z různých pří
čin klesající tendenci a že má režim řadu obtíží v zahraničí/Polsko,Afganistan,Vietnam,Kuba/,pracuje-musí pracovat-zbrojní
prů
mysl naplno.Není pochyby,že v něm a pro něj pracují, at dobrovol
ně či nějak z donucení,nejlepší mozky a ruce dnešního Ruska. Po
chopitelně a bohudík to nedá spát odpovědným činitelům na
druhé
straně světa,o čemž svědčí nedávná podrobná avarující studie Pen
tagonu.A nedá to klidně spát nikomu,kdo si navíc uvědomí,jak jas
ně mluví marxistická ideologie o nutnosti ovládnout celý svět. Na
věci mnoho nemění skutečnost,že dnes už to není”ideologie" nýbrž
určitá skupina lidí u moci.Nic nemění ani skutečnost, že někteří
lidé na Západě tomu všemu nevěří.Na př.předseda německých jednot
ných odborů Vetter prý prohlásil,že se Brežněv bude určitě cítit
zavázán,když mu předloží X milionů podpisů za mír.Zavázán ano-ale
k čemu?!! - a komu? !!
"PROMĚNY" je název časopisu vydávaného Čsl.Společností pro vědy a
umění,která má sídlo v USA,ale ve Švýcarsku velice aktivní skupi
nu, jejímž dílem bylo např. loňské symposium,věnované odkazu T.G.
Masaryka. PROMĚNY jsou časopisem literárním a obecně
kulturním
vysoké úrovně.Kdo máte zájem si je předplatit napište na redakci
ZPRÁV anebo přímo na "PROMĚNY", 75-70,lOOth Street,Flushing, N.Y.
11366, USA.
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KAŽDÝ JSME NĚJAK DIVNÝ- praví lidová moudrost- ale"co je moc to je
moc" musí dodat,kdo se dnes podívá kolem eebe po světě.Je to skoro
jakoby lidé byli stále hloupější,jakoby stále méně věděli a méně
uměli poznávat»rozeznávat a hodnotit.A to na vzdory všem možným a
stále dokonalejším sdělovacím prostředkům a na vzdory stále stou
pající úrovni vzdělání,především ovšem odborného. Asi chybí
něco
ještě důležitějšího.Na stránkách ZPRÁV jsme už několikráte psali o
nové spiritualitě-o nutnosti posílení a nového zformování duchov
ního života každého z nás i jednotlivých lidských společenství»kte
rá
jsou dnes nemocná rozkouskovaným,jednostranným a neoduševnělým přístupem prakticky ke všem problémům.Jak jinak si máme
vy
světlit to,co se děje docela blízko nás?! Takový antiamerikanismus
v Německu,který neví,že to byla právě Amerika,která už po dvakráte
v tomto st>_letí zachránila EvroDU a především samé Německo - a že
Amerika není jen Wall Street,ale píedevším miliony poctivých a obětavých lidí,kteří přijdou zase,bude-li třeba,a nebudou se rozpa
kovat obětovat i život za správnou věc.Jiný příklad-mírové hnutímírové pochody- které by byly na místě,kdyby směrovaly ne do Paří
že ale na východ před brány Kremlu.Tamějším mocipánům stačí zřejmě
jen šikovně šeptnout a už se tisíce a snad i miliony nevědoucích,i
když třeba akademicky vzdělaných lidí pohne"jejich"směrem. A navíc
se nejeden z nich bude ještě považovat za předbojovníka lidskosti
a lásky k bližnímu nevěda,že tady bližní je jen,kdo je ve straně/a
ani z daleka ne každý/-a jinak že to dopadá jako v Afganistanu, ve
Vietnamu,v Angole,v Etiopii-či v SSSR,v Československu a všude,kde
to prostě nějak vyšlo.Nejeden z oněch demonstrativně pochodujících
lidiček se bude dokonce považovat za pokrokáře a za předobraz bu
doucích časů.To si dnes myslí mocní i jinde-v Iránu,ale i
leckde
ve Střední či Jižní Americe... Všichni pak,v čele s SSSR,
jsou
členy OSN a podepsali Chartu lidských práv. Také se rádo mluví
o
"alternativní kultuře"-ačkoliv to,co se jako taková prezentuje/viděli jsme to nedávno ve švýcarské televizi/ tu už všechno dávno i
nedávno bylo či je-včetně drog. To už opravdu vyschla veškerá in
tuice? To už opravdu zmizela nadobro schopnost tvořit věci opravdu
nové/ne jenom předstíraně nové/ a zbylo jen křičení,obecné popírá
ní, vztek- a nakonec kulomet či pistole-či popravčí četa?CO DĚLAT ?
Jsme si vědomi,že cestou z této slepé uličky je především křesťan
ství, chceme se těmito problémy zabývat i na našem příštím KD sym
posiu/?. -9.5.82/,které bychom rádi dobře připravili.Prosíme»napiš
te nám a sdělte nám své náměty.
HUSÁKOVA NEDÁVNÁ CESTA DO LIBYE nemohla být jen tak.Všeobecné mí
nění je,že to byla vpravdě cesta služební,na kterou
jej poslala
zaměstnavatelská organisace v Moskvě a při které měl" proklepnout"
svérázného Ghadhafího.Tenhle muž je prý natolik svérázný a svévol
ný, že se s ním i Moskva asi prozatím bojí uzavřít závazný spolek.
Leda by se Husákovi bylo podařilo jej pacifikoval?
AMNESTY INTERNATIONAL A CHRISTIAN SOLIDARITY INTERNATIONAL organizují akce ve prospěch československých bojovníků za lidská práva,
kteří jsou ve vězení nebo ve vyšetřování,anebo kteří čekají jen na
soudní proces.Účinné se ukázaly být přípisy posílané
jednotlivě
občany svobodného světa přímo čsl.prezidentovi Husákovi.Kdo
máte
ve svém okolí ochotné přátelé,napište nám.Pošleme Vám vhodný text.
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WERICH V DRUHÉM VYDÁNÍ.Knížka Vladimíra Škutiny"Tak už jsem tady s
tím vápnem,pane Werichu" se stala vpravdě bestsellerem. Její první
vydání bylo ihned po vyjití překvapivě úplně rozebráno.
Tiskárna
v Řeznu vyšla^vydavatelům z edice Magazín vstříc a tak na začátku
září vychází Škutinova knížka o werichovském humoru a legraci,
o
jeho vztahu k r.1968 a lidech,které měl rád a kterým se vyhýbal, v
druhém vydání a možno ji objednat v Book Service Galerie
Krause,
Postfach 444,CH-8330 Pfafikon ZH za 18 šv.franků plus poštovné.
Současně tamtéž možno objednat Škutinových"5 podob humoru a na
pětí",o nichž nedávno zesnulý Jiří Voskovec ve svém posledním do
pise napsal,že"už se tak dlouho srdečně nechechtal,jako když četl
"Máš na hlavě zahrádku,řekli moji rozkošní spolužáci".
NÁVŠTĚVNÍKY Z VLASTI nezapomeňteinformovat o práci našich exilo vých organisací.Pokud jde o náš ČSKP,jako o organisaci odborovou,a
o náš TACVP,jako o křestansko-demokratickou organisaci politickou,
můžeme vám poslat informační letáčky a sdělit cokoliv by je moh
lo zajímat.
ČESKOSLOVENSKÁ JUSTICE SE ZASE VYZNAMENALA,
tentokráte procesem
proti šesti angažovaným katolíkům,kteří byli koncem září odsouzeni
za různé"delikty",jejichž trestnost byla,jak se na tamější
režim
sluší,samozřejmě vykonstruována.Ale tentokráte ani ne moc chytře.
Jakoby to pány od tohohle soudu jaksi už přestalo bavit.Jak jinak
si vysvětlit,že např.farář Šmahel dostal celé dva roky za jednání
proti devisovým předpisůiji pozůstávající z toho, že dostav darem od
hosta,kněze z BRD,menší částku cizích peněz,hned to neutíkal ohlá
sit ?Anebo že Jan Krumpholc dostal 3 roky za"ilegální obchodování"
jen proto,že u něho StB našla větší počet čerstvě vytištěných knih
s náboženskou tématikou2.
Jinak ovšem potřeba zakročit proti takto angažovaným lidem,a to
za každou cenu,svědčí nepokrytě o tom,že kromě rozkladu ve vlast
ních řadách se režim ze všeho nejvíce bojí náboženského uvědomnění
svých poddaných.Současné Polsko na něj musí působit jako skutečný
horror.Na druhé straně byl proces prcti šesti katolíkům jistě ví
tanou předehrou před na podzim chystaným procesem, který má být úderem proti Chartě 77 a proti VONSu. V řadách těchto
společenství
je,zdá se,stále více věřících lidí.
JEŠTĚ ŽIJÍCÍ VĚZŇOVÉ Z NACISTICKÝCH KONCENTRÁKU se sešli ve dnech
14.až 18.června v Jeruzalémě,aby uctili památku mrtvých a aby zno
va připoměli světu kam až může dospět člověk,který-nejmírněji řečeno-ztratil orientaci.Jeden z účastníků tohoto setkání,Martin Za
pletal ,napsal o něm podrobnou a hluboce pojatou zprávu,v níž
je
uvedeno mnohé,co jsme dosud nevěděli.Též o deportacích ze Sloven
ska.Text je příliš dlouhýna to,abychom jej mohli uveřejnit v na
šich Zprávách ČSKP.Pošleme ale rádi kopii komukoliv,kdo bude
mít
zájem. Napište si naší redakci.
PŘIŠLA ZPRÁVA,že v poslední době neustále pokračují výslechy Vác
lava Malého mluvčího Charty 77, kterému je pokaždé vyhrožováno, a
to všemi možnými způsoby.
ŽÁDOST 0 ZASTAVENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ JIŘÍHO GRUNTQRÁLA
podepsalo
90 československých občanů.Přes všechnu hrůzovládu je v naší vlas
ti přece jenom dost statečných lidí.
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VLETOŠNÍM ROCE SI ŠVÝCARSKO PŘIPOMÍNÁ TROJÍ 5OO-LETÉ VÝROČÍ.V roce
1481 se k dosavadním osmi kantonům"spříseženectva" připojily
dva
další-Solothurn a Fribourg-a na ústřední shromáždění delegátů teh
dy do krve rozvaděných švýcarských stavů,které se konalo v obwaldenském hlavním městě Stans,se podařilo zachránit švýcarskou jed
notu.Zásluhu o to měl Sv.Mikuláš z Flüe, zvaný BRUDER KLAUS, který
se mezi rozhněvané a k zničující občanské válce připravené politi
ky vypravil ze své poustevny.Jeho nebýt,kdo ví zdali by bylo Švý
carsko přežilo.Uvnitř rozvrácené,mezi jiným bojem mezi městy
a
venkovem,
bylo tehdy na druhé straně jako opilé vojenskými úspě
chy a jako posedlé touhou po expanzi a velmocenství. A. to všechno
znamená nakonec nepřátele,mnoho nepřátel,na které se pak nestačí.
Tak to ostatně také o něco později dopadlo.Jenomže tehdy před těmi
pěti sty lety přišel moudrý a svátý člověk,Bruder Klaus,do
Stans
právě ještě včas přesvědčit spřísežence ,aby vzali rozum do hrsti
a aby se na jedné straně jak se patří dohodli a na druhé aby se do
imperialistických dobrodružství nepouštěli.Světec,ale také občan politik-státník-i voják.Před tím než se ve čtyřiceti letech uchý
lil do klausury své poustevny se totiž podílel na všech
možných
veřejných funkcích svého kantónu a věděl tedy velmi dobře co a jak
hárá a může hárat v srdcích a duších jeho bližních.Jak strašně moc
by takového člověka potřebovala naše doba-tolik nemocná snad zcela
podobnými chorobami jako tehdejší.
ŽENEVSKÁ PROFESORKA FILOSOFIE JEANNE HERSCH.která.mezi jiným,
má
velmi bíízko k problémům východní Evropy a zúčastnila se osobně i
jednoho čsl.ženevského krajanského symposia,charakterisovalav jed
nom svém nedávno uveřejněném článku některé jevy v současné
spo
lečnosti tak pregnantně,že jsme si její slova dovolili volně přeložit/z výňatku ve WZ-9/ a dát je k zamyšlení čtenářům ZPRÁV:"Mezi
těmi,kteří vytvářejí veřejné mínění,existuje dnes náramná
shoda.
Daleko větší než jsem kdy předtím mohla konstatovat.Až na malé vý
jimky jsou názorové rozdíly v této skupině lidí zcela nepatrné. Ustavil se tak až neuvěřitelný mezinárodní konformismus- který se
ale vydává naopak za hnutí nekonforní!! Píšící a k občanům mluvící
svět propadl papouškuvství.Čím větší počet těchto lidí má k dispo
sici všechny možné sdělovací prostředky-tím konformističtější jsou
Všichni plácají totéž?jeden po druhém:"Ano,naše společnost
je
strašná;ano,my všichni jsme otráveni;ano,naši kojenci jsou živeni
nesprávně;ano,žijeme v nelidských podmínkách".Toto naprosté
pře
krucování naší skutečné životní úrovně je jedním z nejnebezpečněj
ších činitelů,které nahlodávaj! a rozkládají demokratickou struk
turu naší společnosti.Vždyt ve skutečnosti se naopak ještě
nikdy
nedařilo tolika lidem tak dobře jako dnes. Musíme usilovně bránit
svobodu v oblasti myšlení,ideologie,filosofie,v hodnocení způsobu
života i ve slovním projevu.K tomu co je dobré se musíme opět nau
čit stavět se s láskou a úctou.A musíme přestat chtít
dokazovat
svou pokrokovost tím,že na všechno nadáváme a do všeho kopeme.."
NÁKLADY PSYCHOTHERAPEUTICKEHO LEČENI je povinna převzít nemocenská
pokladna i v případě,že je provádí therapeut či psycholog nelékař,
pokud je ovšem lékař nařídil,pokud je sám kontroluje, pokud
se
provádí v jeho praxi a pokud je therapeut jeho zaměstnancem.
Tak
rozhodl nejnověji švýcarský nejyyš ší pojištovací soud/ Eidgenössi
sches Versicherungsgericht/.
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MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA.PRÁCE A NEZÁVISLÉ ODBORY
Medzinárodná organizácia práce /ILO/,pridružená to inštitúcia k
Spojeným národom so sídlom v Ženeve,vydala dna 6.mája správu svo
jej pracovnej komisie,v ktorej doporučila štátom s
komunistickým
režimom,aby nasledovali prípad Poľska a povolili zamestnancom vy
tvořit vlastné,nezávislé odbory.
Pracovný výbor^organizácie,v ktorej sú komunistické štáty zastú
pené, rokoval o stažnostiach porušovania ustanovení medzinárodných
dohôd o právach pracujúcich a pri tej príležitosti vypracoval tuto
správu,v ktorej vyzval vlády komunistických štátov,aby rešpektova
li ustanovenia dohôd o právach pracujúcich.Vyzval vlády Sovietského zväzu,Bulharska,Československa,Madarska,Mongolska a Rumunska,
aby podali informáciu o tom,aké podnikli kroky,ktorými by zaistili
právo pracujúcich na vytvorenie nezávislých odborov.
Vo správe vyjadrili uspokojenie nad vývojom v Poľsku,ale zároveň
tiež konštatovali,že ostatné komunistické režimy svojím zákonodar
stvom znemožnili pracujúcim vytvořit vlastnú,na režime
nezávislú
odborovú organizáciu.
Vlani rokovala Medzinárodná organizácia práce o stažnostiach po
rušovania odborárskych práv v Československu a..vo februári tohoto
roku vo zvláštnej správe odsúdila Sovietsky zväz,pretože znemožnil
snahy pracujúcich na vytvorenie nezávislých odborov a organizáto
rov potrestal.
Výzva na komunistické krajiny bola zaradená do programu výročnej
konferencie zvolanej na jún.Vlády komunistických štátov,ktoré pj*ed
dvadsiatimi piatimi rokmi ratifikovali medzinárodnú dohodu o ľud
ských a občianskych právach,na výzvu neodpovedeli.Obmedzili sa len
na prejav nesúhlasu svojich delegátov so správou na zasadaní pra
covného výboru a meritornú odjíved,ktorá iste bude negatívna, pri
pravia až na výročnú konferenciu.
/NAŠE SNAHY/
+
+
+
+
+
V BRATISLAVE SA POHORŠILI nad tým,že americké odbory vyhlásily za
prvého laureáta medzinárodnej ceny Georga Meanyho polskú Solidari
tu za jej zásluhy o obranu íudských práv.
BRATISLAVSKÁ PRAVDA 5.marca oznámila,že Československo dodá stroje
a zariadenia na dokončenie a údržbu velkého rozvojového projektu,
ktorý vraj pred 33 rokmi začali v Afgaistane Spojené štáty.To vraj
preto,že v posledných rokoch Američania projekt sabotovali a nedo
končili ho.Zas
jedna súdružská pomoc v záujme sovietského impe
rializmu.
/NAŠE SNAHY 14/
INFLACE VE ŠVÝCARSKU,která se po léta držela ve vzorných
mezích,
jakoby se v posledních měsících začala pohoršovat.Index
velkoob
chodních cen stoupl v srpnu proti stavu před rokem o celých 6,9 %
a index cen spotřebitelských dokonce o 7,4 %! Národohospodáři, po
litikové a uvědomělí občané mají starost.
NEZAMĚSTNANOST VE ŠVÝCARSKU nadále prakticky neexistuje.Koncem srpna tu bylo sice 4.é44 nezaměstnaných,ale naproti tomu 11.204 vol
ných pracovních příležitostí.Ti nezaměstnaní představují jen 0,2 %
aktivního obyvatelstva,což je téměř nic proti všem ostatním
prů
myslově vyspělým zemím Evropy a Ameriky.
JAPONSKO.které se stalo skutečně hospodářskou velmocí,je čím dále
tím více předmětem zájmu všech možných odborníků pro svoje hospo
dářské a společenské struktury,které jsou velmi odlišné od našich
dnešních.V příštím čísle ZPRÁV se pokusíme přinést podrobnější re
ferát.
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Mikuláš Fer jenčík/USA
SLOVENSKÝ ŠTÄT 1939 - 1945
Ani po 35 rokoch,čo Slovenský štát prestal existovať, politická
propaganda,najma o vzniku a povahe tohto štátu,na úkor historickej
pravdy,neprestala.Je treba čas od času sa k historii vrátiť a dat
svedectvo pravdy.V tomto smere nám môže najlepšie poslúžiť článok
Dr.Jozefa Lettricha,vynikajúceho národovca a politika a nekompro
misného demokrata.K jeho popisu historie Slovenského štátu nemôže
me nič přidat ani ubrat,ani my,ktorí sme toto obdobie dejín
slo
venských prežívali a brali sme na ňom osobnú účast.
Dr.Jozef Lettrich: 0 Slovenskom štáte 1939-1945...
Hoci Slovenský štát z rokov 1939-1945 bol len epizódou v našej ná
rodnej historii,predsa len k jeho existencii viaže sa mnoho
od
strašujúcich a poučných momentov,ktoré ešte dlho budú zaměstnávat
mysel ludí uvažujúcich o slovenských osudoch.Preto sa tiež príkro
rozchádzajú názory na hodnotenie vzniku,trvania i zániku
Sloven
ského štátu a to nielen doma,ale i medzi exulantmi a krajanmi
v
slobodnom svete.
Názorový rozpor o vzniku Slovenského štátu týka sa základnej otáz
ky, či 14.marec 1939 bol násilným-a preto umelým-politickým výtvo
rom Hitlerovej Tretej ríš e,alebo výsledkom slobodne prejavenej vo
le slovenského národa,potažné"vyvrcholením slovenských
národných
túžob",ako to prívrženci myšlienky obnovenia Slovenského štátu
s
obľubou tvrdia.Odpoveä na túto,inak zbytočne spornú otázku dávajú
nesporne historické fakty.
I ke3 vnútropolitický vývoj Československej republiky od jej vzni
ku bol zatažený nedorozumeniami medzi Čechmi a Slovákmi,ako zakla
dateľmi republiky a zložitým menšinovým problémom,predsa jej budúcnost,konsolidácia a stabilita neboli ohrozené nebezpečenstvomvnútorného rozkladu a pádu.Taký koniec nehrozil republike ani zo slo
venského autonomizmu pod Hlinkovým vodcovstvom,ani z demokratickej
orotivládnej opozície národnostných menšín.Bezpečnosť a budúcnosť
Československa a s ním celého radu malých a stredných štátov, spo
lu s európskou bezpečnosťou a svetovým mierom,stali sa v tridsia
tich rokoch otáznymi len po nastolení nacistickej vlády^v Nemecku,
najma po jednostrannom vyzbrojení Nemecka a po vyhlásení
nemec
kých expansivných plánov na východ,kde Hitler hladal väčší" život
ný priestor" pre nemecký národ.
Prvou obetou Hitlerových výbojov stalo sa Rakúsko. Po ňom Drišiel
rad na Československo,kde sa mu podarilo vytvořit
z Henleinovej
strany, svoju pietu kolonu a neskoršie získať v Hlinkovej
sloven
skej ludovej strane spojenca a nástroj svojej protičeskoslovenskej
politiky.Nacistické intrigy a machinácie dosiahli vrchol v kritic
kom roku 1938.Dňa 8.februára 1938 Henleinovi zástupcovia
Frank,
Karmasin a -fc-undt dohodli sa v Ružomberku o spolupráci s HSIÍS a tá
urýchlila vývoj k mníchovskej tragédii Československa.Od tých čias
pojem autonómia dostával obsah:preč od Čechov,bližšie k
Nemcom;
nie demokracia,ale fašistická diktatúra.Na tomto vývoji nič nezme
nila ani bratislavská manifestácia 5.júna 1938 za autonómiu
Slo
venska,ked delegácia Slovenskej ligy v Amerike priniesla pôvodinu
Pittsburghskej^dohody.Mníchovské udalosti umožnili nacistom i ludákom dosiahnuť svojho cieľa,i keä sa celkom nestotožňovali s tým,
čo sledoval jeden,poťažné druhý partner.Ľudáci mali na mysli nezá
vislé Slovensko,kdežto Nemci Slovensko,závislé na Tretej ríši.
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v Žiline 6.oktobra 1938,keď si HSLS uzurpovala rozhodujúce mocen
ské postavenie.Druhým krokom bol zákaz politickej opozície,
hoci
HSLS s výnimkou niekolkých rokov bola vychovaná na opozičnom chle
be.Potom prišiel zákaz a násilné splynutie ostatných
politických
strán,politických časopisov a rozpustenie volených
samosprávnych
orgánov.Postupne mizlg jedna občianská sloboda za druhou.
Jedine
voľby do slovenského snemu 18.decembra 1938 boli neslobodné s je
dinou kandidátnou listinou,nadiktovanou ľudákmi,na ktorej absolut
nu väčšinu mali ľudáci.Tento snem nereprezentoval politické rozvr
stvenie Slovenska,ktorého vačšina-to viac ako dvojtretinová- hlá
sila sa k iným politickým stranám.Na Slovensko padol súmrak dikta
túry HSliS, opřete j o teror Hlinkovej gardy a nemeckých
ordnérov
proti politickým odporcom,Čechom a Židom.Slovenský ľud nemohol ani
prejaviť" svoju mienku,lebo bol odsúdený poslúchať a mlcat.
Čím boli časy horšie,čím viac^sa nový režim odcudzoval ľudu,vzdiaľoval od rovnako postihnutých Čechov,tým viac sa přimykal Berlí
nu. Tretia ríša čakala na tOjlebo osihotenost ľudáckej
diktatúry
na Slovensku poskytovala nacistom příležitost hlbšie zasahovat do
československých a slovenských pomerov a prehlboval závislost Čes
koslovenska i Slovenska na Nemecku.Ľudácki činitelia
sa doslova
predstihovali v poklonkovaní Hitlerovi.Tiso 25.októbra 1938, Tuka
12.februára 1939 a Durčanský začiatkom marca 1939 "vkladali
osud
slovenského národa do rúk"nacistického diktátora.Tuka išiel
tak
daleko,že pri osobnej návšteve Hitlera oslovil ho"Vodca moj".
Nacistický patronát nad autonomným Slovenskom bol práve tak ne
spoľahlivý , ako bol taživý i nemecký protektorát
nad
Slovenským
štátom.Nemecká politika voči Slovensku mala na zreteli výlučne ne
mecké záujmy a slovenské len do tej miery,pokiaľ neboli v rozpore
s nemeckými záujmami.Ukázalo sa to pri odstupe slovenského územia
Maďarsku podlá Mníchovskej dohody a v marcovej kríze 1939. Slovensko-maďarský spor na Tisov návrh rozhodol nemecký minister zahra
ničia Ribbentrop a taliansky minister Siano vo Viedni 2. novembra
1938.Predstavitelia ľudáckeho režimu čakali dobroprajné a spravod
livé rozsúdenie sporu.Boli si istí,že napr.Košice zostanú na Slo
vensku. Výsledok viedenskej arbitráže ohromil Slovákov. Ribbentrop
a Ciano priznali Maďarsku temer tretinu územia Slovenska s 859-885
obyvateľmi/z toho bolo 276.285 Slovákov/ a so slovenskými mestami
Nové Zámky,Komárno,Šurany,Leviee,Šahy,Lučenec »Rimavská Sobota,Rož
ňava,Košice.No,najponižujúcejšie divadlo»aranžované Berlínom sa odohralo okolo vyhlásenia Slovenského štátu,o čom Karol Sidor zane
chal svedectvo v dokumente:"Moje poznámky k historickým dňom".
Hitler v nočnej hodine 12.marca 1939 poslal emisárov Kepplera
Says-Inquarta a Burckela za novomenovaným predsedom
slovenskej
vlády Sidorom do Bratislavy s rozkazom,aby bez vedomia a
súhlasu
slovenského národa nereprezentativneho slovenského snemu a
auto
nómnej slovenskej vlády v rozhlase vyhlásil Slovenský štát.
Keď Sidor nepovolil»Hitler si 13.marca ýlocitoval do Berlína Dr.
Tisu a dal mu ultimátum,aby"nie za niekoľko dní,ale niekoľkých ho
dinách" vyhlásil Slovenský štát v berlínskom rozhlase,lebo
inak
Slovensko vydá na pospas Maďarom.Tisovi sa podarilo vec odsunúť" o
niekoľko hodín,kým sa nezišiel slovenský snem 14.marca 1939 o 10
hodine dopoludnia. Pred Tisovým odchodom z Berlína Ribbentrop pre
cizoval Hitlerovo ultimátum v tom zmysle,že ak do 1 hodiny
popo
ludní nedostane zprávu o vyhlásení Slovenského štátuNemecko
sa
podlá toho zariadi.Tiso slúbil Ribbentropovi,že Berlín
bude mat
odpoveď slovenského snemu v určenom čase.Za týchto okolností, teda
pod brutálnym tlakom Nemckej ríše,pod hrozbou padnutia pod maďar
skú nadvládu a v hroznej časovej tiesni.slovenský snem
vypočul
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pochmúrnu zprávu o berlínskej návšteve a rezignovane odhlasoval,čo
Hitler s Ribbentropom chceli:Slovenský štát.Stalo se to pred vypr
šaním ultimáta,takže Berlín dostal ešte pred 1 hodinou
popoludní
správu o rozhodnutí slovenského snemu.
Hitlerova nedočkavosť pri osamostatnení Slovenska bola motivova
ná snahou čím skôr likvidovať Československo a vtrhnut do Poľska,
tak aby v prípade odporu mohol ho vojensky přepadnut
ešte
pred
skončením leta 1939.
Pred slovenskou a medzinárodnou verejnosťou nezostali
utajenú
návštevy Dr.Tisu a Dr.E.Háchu v Berlíne a trápne scény, ktoré
sa
pri nich odohrali.Slovenský národ,obídený,zaskočený,oklamaný,s roz
pakmi a s^nechuťou vzal na vedomie Berlínom nadiktovanú štátnu sa
mostatnost, s ktorou sa nakoniec zmieril ako s nevyhnutelným zlom a
nie ako uváženým a slobodne prijatým rozhodnutím o svojej politic
kej budúcnosti.Slovom 14.marec 1939 bol dielom diktátu Tretej ríše
a nie prejavom vole slovenského národa.Uznesenie slovenského snemu
v Bratislave zo 14.marca 1939 nedá se ani len prirovnaťzs rozhod
nutím deklarantov v Turčianskom svatom Martine z 30.oktobra 1918.
Správcom Slovenského štátu neostávalo iné,ako pokračovať v poli
tike prisluhovania Tretej ríši a plnenia rozkazov
Berlína. Karol
Sidor musel odeísť z verejného života,lebo nepožíval
Hitlerovej
dôvery.Dr.Tiso ešte 15.marca telegraficky prosil Hitlera,aby prevzaľ’záruku existencie" a "ochranu hraníc" Slovenského štátu. Hit
ler na druhý deň vyhovel Tisovej žiadosti a ochranu prevzal.Nemec
ké vojsko hned* obsadilo západné pohraničné pásmo Slovenska a vy
drancovalo vojenské sklady ohromnej hodnoty.Dna 18.marca 1939 bola
uzavretá "Zmluva o ochrane Slovenského štátu Nemeckou ríšou", pod
ľa ktorej Slovenský štát sa zaviazal vzdať samostatnej~zahraničnéj
politiky a robiť ju v súlade s Nemeckou ríšou.Závislosť Slovenska
na Nemecku bola zjavná všade,kde sa mala prejaviť jeho individua
lita , samostatnosť a nezávislosť.
Hlinková Slovenská ludová strana prijala,podlá nemeckého
vzoru
vodcovský systém.Navonok rozhodujúcim činiteíom boľ'vodca a prezi
dent" Dr.Tiso,kdežto v skutočnosti germanofilská klika
radikálov
na čele s Tukom a Machom a vodcom karpatských Nemcov
Karmasinom.
Orgány HSÉS a slovenský snem hrali iba druhoradú úlohu.Vláda mala
nielen exekutívu,ale i normotvornú posobnosť.Program
totalitnej
HSĚS bol nahradený zmatenou ideológiou slovenského národného soci
alizmu,dobrou len na to,aby sa v jej mene mohli vykonávať berlín
ske pokyny vnútropolitickéj,zahraničnéj a vojenskej povahy.
Slovenská vláda 24.marca 1939 zriadila koncentračný tábor v Há
ve a minister vnútra pracovné tábory pre"nepriateľov
Slovenského
štátu"v ktorých boli stovky nevinných Íudí uväznené administratív
nou cestou bez súdného pokračovania na neurčitý čas.Slovenská vlá
da nariadila 5.septembra povinné členstvo v teroristických organizáciach/Hlinkova garda a Hlinková mládež/.Hned po vypuknutí
II.
svetovej vojny,i slovenské vojsko vniklo do ŕoľska, kde sa Sidor
ešte 19· a 20.oktobra 1938 uchádzal neúspešne "o politický a
vo
jenský protektorát" nad plánovaným samostatným Slovenskom.
Keď
Hitler prepadol SSSR,dve slovenské divíäe išli pomáhať Nemcom
na
východe.Po Hitlerovom vypovedaní^vojny Soojeným štátom ,i Slovenský
štát sa poponáhľal solidarizovať s Treťou ríšou.Čásť bombardovania
slovenských priemyslných stredísk a dopravných uzlov americkým
a
britským letectvom bolo odpoveďou západných spojencov na
postoj
bratislavskej vlády.Azda najtemnejšou škvrnou v histórii
SlovenPOCTA OBETIAM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA. Dna 28.augusta - v
predvečer výročia SNP - položil veniec americký vojenský ataché,
plukovník Robert Piper, k pomníku amerických vojakov, účastníkov
SNP v Helpe na Horehroní na Slovensku,ktorí tu boli zajatí a v januári 1945 v Mautnausene zastrelení.
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ského štátu bol neľudský a nekresťanský antisemitizmus. Režim
Slovenského štátu je zodpovedný za společenská degradáciu,krutú per
zekúciu,deportáciu do zahraničia,korupciu okolo arizácie židovského
majetku a za smrť najmenej 75.000 Židov-slovcnských štátnych obča
nov, ktorí boli usmrtení v nemeckých koncentračných táborov, potažné
na Slovensku po povstaní.V tomto čase slovenská vláda ignorovala i
zákroky a výstrahy Vatikánu.Táto smutná bilanciu krátkeno
trvania
Slovenského štátu dokresľuje ešteiskutočnosť, že ^sa medzi zodpoved
nými činiteľmi HSľS nenašiel nikto,kto by bol hľadal cesty k západ
ným spojencom,k našim americkým a kanadským rodákom,tým menej
po
tom k predstaviteíom es.domáceho a zahraničného odboja a
zaistil
tak alternatívu v prípade nemeckej prehry vo vojne nielen pre seba,
ale čo je ďaleko dôležitejšie.pre Slovensko.V našej minulosti niet
príkladu podobnej politickej ľahkomyseľnosti,krátkozrakosti a nes
chopnosti odhádnúť výhľady vo svetovom vývoji a prispôsobiť im slo
venskú politiku.
Zdá sa,že predstavitelia režimu za Slovenského štátu nasledovali
so zavretým očamilen udalosti v zahraničí.ale i doma,keď nezbada
li, čo sa proti nim pripravuje,ako sa úradmcký sbor^vojsko, žandár
stvo, finančná stráž a slovenský ľud chystali povstat proti
Nemcom
a režimu doma.Dna 29«augusta 44,keď v Banskej Bystrici začalo pov
stanie,3erlín^a Bratislava zistili,ževje koniec ich nadvlády
nad
prevažnou častou Slovenska.Slovenský ľud s vzbúril a zvrhol násilný
ľudácky režim i s Hitlerom nadiktovanou samostatnosťou.Je neuveri
teľné,že značná časť našich dobromyseľných,ale neinformovaných ro
dákov v Spojených štátoch a v Kanade sa i dnes ešte hlási k 14.mar
cu 1939,oslavuje ako slovenský národný sviatok a nadŕža tým,čo pro
pagujú kontinuitu,poľažne obnovenie Slovenského štátu z rokov 1939
až 1945.Je to nielen proti zdravému rozumu,ale i proti
slovenským
národným a americkým záujmom,ktoré práve hitlerovské výboje
vážne
ohrozovali.Značí to toľko,že sa oživujú nacistické ciele, porazené
i americkými víťaznými zbraniami v II.svetovej vojne,s ktorými ci
eľmi nechce mat nič spoločného ani sám nemecký národ.
/Vestník ČSNRA/
+
+
+
+
+
V KŘESŤANSKÉ AKADEMII vyšla během minulého roku rada nových knih. V
náboženská edici: J.B.Chautard-Činný a vnitřní život; J.HRBATA-Cestou domů/souhrn meditací/;J.KOLÁČEK-Moravské exsultet; J. POLÁČEKCestou spásy/výklad a text koncilních prohlášení o výchově/; Svatý
Benedikt/Osobnost a dílo/;V jednom společenství/Profily významných
kresťanských osobností a svätých/. V edici SKÁLA: JAN PAVEL II.
Projevk OSN a k 13.světověnu dni míru . V edici STUDIUM: Á. S.LEWIS
-Problém bolesti.V edici VIGÍLIE: Nejen popel/souhrn kázání a mod
liteb pronesených během 10 let Popelce umělců v Mnichově/.Kromě to
ho vyšla kniha V.FANDERLÍKA-Táborové epištoly - poznámky k vedení
dětských táborů .
ZURICHDEUTSCH se můžete naučit v kursech,které pořádá”Bund-Schwyzertutsch." Informujte se na adresef.Virbelweg 8-8702 Zollikon. Zájemci.z Winterthuru se mohou přihlásit přímo na adrese: Frau H. Furst-Trub; Rehweg 23; 8400 Winterthur-nebo tamtéž telefonicky 052/297296.
Winterthurské kurzy začnou 22.října.
KRIZI KAPITALIZMU SPOJUJE 3 KRIZÍ PRÝ TAKÉ KŘESŤANSTVÍ článek v bra
tislavské Práci, kde se píše o nové knize Jána Bilase:Katolický mo
dernizmus P.Teilharda de Chardina.Podle autora představuje Teilhardizmus a neoaugustinianismus pokus o záchranu - ba dokonce o infil
traci do marxismu.ďkoda,že se J.B. nezabývá také krizí marxizmu
a
jeho pokusy infiltrovat do křesťanství čili spojit oheň s vodou,při
kázání obecné lásky s přikázáním třídního boje neboli organizované
ho hněvu a obecné nenávisti.
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I.Cuhra/DK
ČESKOSLOVENSKO UTAHUJE, ZÁPAD DISKUTUJE ....
"Ostré výpady čs.tisku proti Rakousku a Západu vůbec,spolu se zo
střením kursu vůči domácím dissidentům,přivádějí na myšlenku,
že
pražská vláda má strach,aby se polské reformy nerozšířily na čs.pů
du."-Citát pochází z dánského levicově socialistického Information,
jenž se obšírně rozepisuje o aféře kolem záhadného emigranta-navrátilce Hodice,jehož podivné zmizení z Rakouska vyvolalo na
tamních
nejvyšších místech velkou nevoli vůči Československu. V souvislosti
s výročím obsazení Československa se připomínají tvrdé rozsudky nad
Rudolfem Battekem a Jiřím ^runtorádem,jakož i chystané procesy pro
ti ^aktivistům Charty a VONSu.
Čs.úřady zřejmě podcenily ohlas v mezinárodní veřejnosti.Vzhledem
ke stagnující reálné mzdě,zmrazení investic a výroby vůbec, nechce
režim asi nic riskovat.Proto taková rozhodnost
v
pronásledování
vnitřních odpůrců,uzavírá Information.
Dánsky pravicově-liberální Politiken charakterizuje ve svém úvod
níku pražské schau-procesy jako"novou brutalitu".Batték byl odsou
zen k 7 a 1/2 letům vězení,plus 3 rokům pod policejním dozorem,pro
tože se jako socialista obrátil na předáky Socialistické Internaci
onály Brandta,Kreiského a Palmeho.Učinil tak prostřednictvím stra
nou a vládou legalizované Čs.pošty.Stejně byl ale odsouzen za údaj
nou podvratnou činnost.Pražský režim se snaží barbarským
způsobem
umlčet hlasy dožadující se lidských práv.Je na čase,abychom se my ,
občané těch zemí,jež podepsaly síplouvu^z Helsinek,nespokojili s ro
lí pozorovatelů,ale abychom na dění v ČSSR dokázali reagovat pří
slušným způsobem.Týká se to vlád,parlamentů,odborových i jiných organisací,sdělovacích prostředků i všech lidí,jež v této věci sdíle
jí pocit solidarity.
Ve stejném čísle Politiken varuje jeden čtenář všechny,kdož myslejí na prázdniny v ČSSR se stanem a kolem.Přestože strava i kampování jsou laciné,musí turista vyměnit 100 Kčs za každý den pobytu.
Peníze lze vzhledem k nízké kvalitě zboží a omezení jeho vývozu jen
těžko utratit.Čtenář nakonec uložil zbytek peněz,asi 1600 Kčs,v cs.
státní bance.Po uplynutí tří let depositum propadá...
zahraniční zpravodajství Skandinávie sleduje vývoj v Polsku a na
jeho hranicích,konkrétně v Moři míru,jak se v NDR a SSSR soustavně
říkalo Baltu,dokud tam nezačaly dlouhodobé manévry sovětských vyloäovacích jednotek.Sympatie politiků»komentátorů i čtenářů jsou jed
noznačně na straně Solidarity a všech těch,kdo se snaží o nápravu
mnohaletých deformací"reálného socialismu".
Hlavním zdejším diskusním námětem je obrana,zbrojení,odzbrojování
a neutronová bomba.Když před několika lety vedoucí dánští politiko
vé v televizi diskutovali otázky obrany»navrhl populární
Glistrup
ve vší vážnosti nahradit dánské vojsko magnetofonovým páskem v rus
ké řečislakonickým sdělením,že Dánsko se vzdává.Tenkrát se to bralo
jako černý humor,dnes už jsou ale názory o bezúčelnosti, nesmyslno
sti a škodlivosti zbraní moderního ničení všeobecně rozšířeny v ce
lé dánské veřejnosti a vůbec v celé Skandinávii.Vedle malých a cel
kem bezvýznamných stran a frakcí levice žádají odzbrojení také ra
dikálové ,levá část vládnoucí sociální demokracie a řada činitelů ostatních stran.Mínění veřejnosti a rozhodování politiků
ovlivňují
aktivistické skupiny jako Zeny za mír,Mírové komité a
iniciativy
nejrůznějších seskupení od komunistů až po fašistickou náboženskou
obec Scientology.
Motivů je téměř nespočetně.Pacifistický apel najde vždy
odezvu,
posílí zúčastněné strany a oslabí jejich protivníky.Proslýchá se,že
mírové hnutí je zvláště na severu infiltrováno Sověty a jejich po
mahači, jež zde neváhají investovat desítky milionů.Na dánských gymnásiích se konala řada přednášek sovětských expertů,sovětský tisk
věnuje severskému mírovému hnutí velkou pozornost.

- 18

Ačkoli velká většina politických seskupení i jednotlivců odsuzu
je sovětskou expansivní politiku,je proti obsazení Afganistanu
a
CSSR i jiných gubernií,obrací se antimilitaristická kritika téměř
jednoznačně na adresu Pentagonu,americké vlády a jejích
domácích
příznivců.Rozhodnutí presidenta negana obnovit neutronový program
zde zapůsobilo jako bomba či lépe řečeno jako vykřičník za vleklý
mi jednáními o rozpočtu ministerstva obrany,jež po všech
útocích
šetřilů,levičáků a nejrůznějších kritiků dostalo dvě procenta na
víc,což se považuje za nejlepší z dosažitelných kompromisů.
Vládnoucí severští politikové se cítí všichni dotčeni, že k tak
závažnému rozhodnutí došlo bez konzultací se západoevropskými par
tnery. Norská bývalá ministerská předsedkyně Brundtlandová se obá
vala, že neutronová bomba negativně ovlivní jednání o odzbrojení na
nejvyšší úrovni.Pro norskou sociální demokracii byla zpráva o to
nepřijemnější,že přišla právě v době,kdy se začala rozvíjet disku
se o severském bezatomovém pásmu,jež,jak zdůrazňovala paní Brundt
landová, není výplodem L.Brežněva nýbrž jedním ze stěžejních
bodů
norského vládního programu.Norská veřejnost,jež má před očima ná
růst sovětského vojenského potenciálu
přímo na svých
severový
chodních hranicích,zřejmě není s odzbrojovacími tendencemi
moc
spokojena.Ukázal to ostatně výsledek tamějších zářijových
parla
mentních voleb.
Přesun doprava v Norsku ovšem nic nemění na tom,že mnoho Seveřa
nů v Reaganově ofensivním kursu vidí největší ohrožení své osobní
bezpečnosti.Ženy,jež se z mírového pochodu na Paříž vrátily s po
citem dokonalé a všeobecné frustrace a nespokojenosti,matky,čtená
ři , studenti , známí , celá řada lidí poukazuje na to, že
neutronová
bomba se stejně jako rakety omezeného dostřelu v případě konfliktu
dají použít jedině v Evropě. Emigrant vyhnaný sovětskými tanky ne
může své spoluobčany odsuzovat za to,že mají strach o své domovy a
své děti.Může však-a měla by to být jeho povinnost-přispět do dis
kuse těmi aspekty,jež mnozí nevidí a snad ani nemohou vidět. Lidé
si neuvědomují,že v zemi sovětské sféry se neargumentuje proti vo
jenskému rozpočtu,že vlastní jaderné zbraně o jejíchž rozmístnění
se nemluví,nejsou hrozbou,nýbrž nejlepší zárukou světového míru,že
v Moskvě ,v Praze,Berlíně protestují a demonstrují jedině proti těm
zbraním,jež se nacházejí na západní straně evropské politické hra
nice.Za jímavé je povídat o tom,jak strana a vláda řídí
konstruk
tivní diskusi a jak efektivní dovede být sovětská branná moc
při
potlačování nežádoucích tendencí a nálad.
Ovšem i v dánském tisku zaznívají hlasy,jež zdůrazňují
nutnost
protiváhy k 20 000 sovětských tanků v bezprostřední blízkosti zá
padní Evropy.Např.spisovatel Gress píše v článku,nadepsaném " Bez
pečnostní bomba":Schválně se přehlíží,že neutronová zbraň je
defensivní,že je to obrana proti útočícím tankovým jednotkám.Je pří
liš laciné hovořit o "definitivní kapitalistické zbrani", jež roz
pouští lidská těla a zachovává stroje.Spíše by bylo třeba zdůraz
ňovat, že dokud NATO má proti sobě tak velikou přesilu na
konven
čním poli,je jaderná zbraň tohoto typu nejlepší zárukou,že v Evro
pě již nikdy nedojde k válce.
Pozoruhodné je stanovisko Mitterandovy Francie,jež Kremlu nepří
mo dává
vinu za rozhodnutí Washingtonu. Levicově socialistický
Le Nouvel Observateur vidí hlavní příčinu v sovětských manévrech ,
jež především vykonávají nátlak na Polsko.Tváří v tvář
sovětské
intensivní vojenské gestikulaci se president Reagan rozhodl
pře
vzít iniciativu.Sověti tak dlouho dramatisovali neutronovou bombu,
až donutili Reagana ji začít vyrábět.V knize mezinárodních vztahů
by se to mělo zapsat do kapitoly bumerangových efektů.
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OBRÁZKY Z ARGENTINY. Argentino Coimero = Argentinec úplatný.
Slovo"coima"což je česky úplatek a "coimero"což je člověkúplatný,jsou dvě slova,která každý'obyvatel Argentiny denně
vícekráte
užívá.Říká se,že krev normálního Argentince má asi - 90% krvinek,
stižených"těžkou nemocí" úplatkářství a jen 10% že připadá na obyčejné a bílé krvinky.Tak dalece tam má každý úplatkářství v kr
vi.Bez něj se prostě nic nedá docílit.
Historie praví,že numidský Jugurta,za doby válek s Římem zvolal
jednou směrem k"Věčnému městu":"O Říme,ty město úplatné,jen čekáš
až tě někdo koupí".V Argentině je tomu naopak,zde se čeká na úpla
tek. Jest jen zapotřebí přijít včas na to kolik"coimero" požaduje
nebo kterou věc by chtěl.
Úplatkářství se ani nepovažuje za krádež.Jen málokdy, když
už
dojde k úplatkářství většího stylu a věc nějak"praskne",se to do
stane do veřejnosti tiskem.Stát a města jako Buenos Aires, La Pla
ta,mají mnoho úředníků,kteří jscu špatně placeni a kteří
všichni
čekají na příležitost,jak takovou či onakou"coimu"dostat.
Stejně
tak i poslanci.
Jedna historka za mnohé-a navíc"krajanská" a skoro pro zasmání.
V době před první světovou válkou se vystěhoval do Argentiny pan
Maleček-Čech^neměl nic společného s proslaveným hokejistou/. Oženil
se s Argentiňankou a měl syna,který v r.1948,když já jsem do
Ar
gentiny přišel,byl peronistickým poslancem.Někdy v r.1949 či 1950,
byl z parlamentu vyloučen-po neveřejném vyšetřování v čestné komi
si.To že byl vyloučen,dávalo ovšem přesně najevo,že jeho
chování
nebylo považováno za důstojné.Asi dva roky jsem měl možnost zeptat
se na důvody tajemníka poslanecké sněmovny.Jeho jasná odpověž zně
la: "Pan Maleček braľ’coimy" tak veliké,jaké může brát ministr, ale
ne pouhý poslanec".
Jeden způsob úplatkářství tkví v tom,že ministr nebo hlava města
Buenos Aires,prostě každý,kdo to může dělat,jmenuje inspektory,ta
jemníky a vůbec zaměstnance,kteří přicházejí do úřadu jen ten den,
kdy se bere plat.Takoví zaměstnanéi"na oko" musí chodit do
úřadu
podepisovat presenční listiny,ale to smějí udělat za více dnů na
jednou.Čili krom dnů,kdy se bere plat,chodí tak třikrát či čtyři
krát měsíčně a jen podepisují presenční listiny.Dokonce se stává,
že jeden a týž člověk je dva i třikráte veden jako zaměstnanec ně
kolika ministerstev,všude bere plat a pracuje-pokud vůbec pracujev soukromém podniku.
Existuje spousta úředníků,kteří mají za úkol provádět daňové re
vize.Berní úřad má dle zákona alespoň jednou za pět let /promlčovací lhůta je šest let/ revidovat poplatníka.Předvolat ho k úřadu
by znamenalo ztrátu možnosti"ccimerství".Proto úředníci jdou
za
ním.Provádějí revize týdny ba i měsíce,aby pak nakonec sepisovali
závěrečný protokol za jeho účasti.To je nejvhodnější
příležitost
něco"vymáčknout",to je moment,kdy je nutno dohodnout se o výši"coimy".Dle toho pak vypadá protokol.Já sám jsem nerad vyjednával
s
takovým inspektorem protože nelze kontrolovat,kolik se zaplatí- na
"coimy" přirozeně nejsou potvrzenky.Ale vždy jsem poplatníkovi vy
ložil,kolik asi má zaplatit,kam až je vhodné jít.Kromě
jediného
případu mne poplatníci vždy poslechli a já pak připravoval s ber
ním inspektorem protokol,kde jsem nějakou maličkost nechaľ’nalézt"
jako nesprávnost-inspektor přece nemohl najít vše v pořádku.? pro
tokolu pak poplatník onu špatně účtovanou věc uznal a vzdal se opravných prostředků.To zase se muselo vyjít inspektorovi vstříc,
aby věc nebyla přezkoumávána,čili aby nevyšlo na jevo to,co inspektor-coimero dle dohody nenašel.Jen jednou mi to nevyšlo. Poplat-

20
ník,totiž nemecký emigrant,by1 skrblík.Nechal jsem ho,aby s inspe
ktorem jednal a aby mu dal "coimu".Když inspektor odešel,řekl Ně
mec: "On na mně nic nechtěl a tak jsem mu nic nedal". Ten inspektor
samozřejmě nemohl si přímo o nic říci a skoupý poplatník rád to
mu rozuměl tak,že nic nechce.Na mé obavy mi jen s úsměvem
líčil,
jak ten inspektor se s ním srdečně rozloučil.Pak ale přišla odměna
za to jak jednal’.Výměr o nalezených chybách, doplatek za
několik
let,úroky a tučná pokuta.Stálo to nakonec víc než dvacetinásobek
toho,co jsem doporučoval a co by byl ten inspektor jistě
přijal.
Jinými slovy'Jcoima" se musí nabídnout,jinak to dopadne zle.
Jednou zase inspektor spěchal.Chtěl rychle revizi zkončit,jak mi
řekl.Trochu knihy prohlížel,dostal vcelku malý úplatek a pak to z
něho vyšlo:Přijal prý větší práci v nějakém soukromém podniku, tam
se chtěl uvolnit,ale v úřadě měl jeho šéf za to,že dále pracuje na
revizi.Každý zná své"ptáčky" a tak čas od času volá prý šéf tele
fonem, aby si je kontroloval.Ten uspěchaný inspektor nechal tedy v
podniku číslo,kam měl být zavolán v případě kontroly.Později sku
tečně se ozval jeho šéf.Řeklo se mu,dle dohody,že inspektor tam je,
jen že si odskočil z lidských důvodů.Ale hned se volalo tam,
kde
skutečně byl a on se ihned telefonicky hlásil a svoji
momentální
nepřítomnost odůvodnil tím lidských odskočením.Telefon není televise a tak šéf nevěděl,odkud se volá,ale protože bylo voláno hned
zpět,bylo vše pravděpodobné a v pořádku.Čili menší"coima"byla vy
vážena tím,že inspektor byl proti šéfovi kryt a mohl jinde s kli
dem pracovat,ovšem v čase,kdy byl úřadem placen.
Nejlehčí bylo,když si takový berní inspektor sám řekl, co chce.
Můj přítel Hans bydlil naproti domu,kde jsem bydlel já.Dělal jsem
mu daňová přiznání a za pár let měl veliký přeplatek.Pracoval
u
mamutího podniku,kde mu strhávali dan z měsíčního platu.Taková zá
konem předepsaná částka má charakter švýcarské Verrechnungssteuer,
zúčtovává se dodatečně daňovým přiznáním.V tom jsme vždy uplatnili
co se jen dalo jako odčitatelnou položku.Nejvíce to byla
"krůtě
pasivní" vila,kde Hans bydlil.Přeplatek se rok od roku převáděl,až
brzy docílil úctyhodné částky.Požádali jsme o provedení návratku.
Hans dostal předvolání,aby přinesl všechny doklady,že úřad nejdří
ve věc přezkoumá.Když jsme se k úřadu dostavili.inspektor
viděl
věc dobře připravenou a jen měl chut na"coimu".Ze prý udělá Hanso
vi velkou službu,že přijde v sobotu,kdy nepracuje.Přišel a asi půl
hodiny jsme mluvili o všem možném,jen ne o vrácení přeplatku. Po
chopil jsem,že jsem přebytečný a omluvil jsem se na chvíli.
Jak
jsem odešel,hned Hansovi řekl,že obdivoval jeho aktovku z krokodý
lí kůže a rád by takovou měl.Ovšem že ji zaplatí,ale chtěl vědět,
zda Hans má dobrý nákupní pramen.Má-samozřejmě neměl nic,ale šel a
aktovku koupil.Volali jsme pak inspektorovi,že už jsou všechny do
klady připraveny,ovšem jen tak naoko,aby byla příležitost ho znovu
pozvat.Zase udělal velkou službu a zase přišel v sobotu. Hans
mu
řekl,že aktovky vyrábí přítel,a koupenou mu daroval.Potěšený ins
pektor pak,aniž by viděl jen jediný doklad,udělal výměr,že vrácení
srážkové daně je na místě a hned také dal příkaz účtárně,aby plat
provedla.
Podobně lehké bylo vyřízení u jednoho zástupce resp.dovozce ma
zacích prostředků.Jako všechny státy i Argentina stále hledá, kde
co na dani inkasovat.Vyšel zákon o nové dani z mazadel. S vědomím
onoho polatníka jsme se"zapoměli"k placení daně přihlásit.
Nevím
ani,jak ho inspektor našel,ale byl to jeden,který již jinde ode mě
"coimu" přijal.Hned jsem za ním šel a slíbil,že v den jím ustano
vený budu přítomen se všemi doklady.Nevěděl jsem sice co bych
mu
mohl předložit,ale klidně jsem mu řekl,že vše bude v pořádku,čemuž
onen"coimero" rozuměl.Věděl,že na něj nějaká suma bude čekat-přece
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jsme se znali.Poplatníkovi jsem řekl částku jakou jsem asi považo
val za vhodnou."Coimero" přišel o půl hodiny dříve než dohodnuto.
Že prý mu vyšel čas a tak se šel"jen"ohlásit a že si půjde
vypít
kávu do blízké kavárny.Poplatník Argentinu znal a tak šel současně
s ním,také si vypít kávu jak je tam zvykem a dělá se to několikrát
denně.Jen si sedli ke stolku,začal mu inspektor vykládat,jakou měl
smůlu,že mu právě ve vlaku někdo ukradl peněženku.Můj klient velmi
dobře porozuměl a zeptal se ho,jakou měl škodu,kolik v
peněžence
bylo.Slyšel jen čtvrtinu toho,co jsem mu označil jako možnou výši
"coimy",do které se věc vyplatí.Hned mu to dal a přidal ještě ma
ličkost na koupi nové peněženky.Vypili kávu a vrátili se do kance
láře,kde jsem čekal.Klient byl Čech-mi česky^rychle vše vysvětlil
a já jsem pak inspektorovi nalil čisté víno.Že jsme nic nepřizna
li,nic neplatili.A on,prý"ruka ruku myje",můj klient mu pomohl,tak
on zase pomůže jemu.Napsal protokol,kde uvedl,že mu byla předlože
na obchodním soudem ověřená kniha daně z mazadel,našel i folio kde
právě byla,našel výši dovozu a záznam o platbě-prostě vše bylo
v
pořádku.Dal nám i typ,abychom příště za pět let,jak je revize pře
depsána , prostě řekli,že jsme knihu ztratili;jeho protokol
přece
stačí,aby se vědělo,že kniha původně byla.
Také lehko se dávala"coima" v továrně alkoholických nápojů. Tam
si revisoři přímo řekli,aby se jim poslala domů jedna"basa",vto je
tucet nápojů,které si vybrali.Tak úplně levné to nebylo,nebot vždy
byli revisoři čtyři. Jednou se tam objevil inspektor jen jedenÍNáhodou“měla manželka příští týden narozeniny a k těm si
objednalovšem nezaplatil-určité nápoje.U alkoholu byla předepsána
revize
každé tři měsíce.Za tři měsíce se objevil onen inspektor zase. Že
udělá revizi sám,ostatní že mu protokol pak v úřadě podepíší.Před
pis byl 4 inspektoři-jeden měl hlídat u vchodu,druhý sledovat vý
robu toho dne a dva psali protokol a revidovali předepsané knihy.
Sotva protokol dopsal,začal jako posledně,že"náhodou" příští týden
má manželka narozeniny,bude se dělat oslava atd.Pak byl v továrně
potřetí a zase totéž. Když to bylo už počtvrté,řekl jsem mu,
že
jen Turek může mít čtyři ženy,aby měly v roce čtyřikrát narozeni
ny. Jen se smál a povídá"přeci si rozumíme".Pak už se o žádných na
rozeninách nemluvilo-přímo si řekl vždy o 4 tucty nápojů.
ooooo

V. SLET ČESKOSLOVENSKÉHO SOKOLSTVA V ZAHRANIČÍ se bude konat příš
tí rok ve dnech 2.až 5.července ve Vídni.Bude to slet
jubilejní,
nebot v příštím roce uplyne 100 let od konání prvního
sokolského
sletu na Střeleckém ostrově v Praze a 150 let od narozenin zakla
datele Sokola Dr.Miroslava Tyrše,který tehdejší první
sokolský
slet řídil.Ústředí Československého sokolstva v zahraničí sdružuje
přes 3700 členů v 31 jednotách ve 12 zemích.Jsou to všichni" Soko
lici" svobodného světa až na členy dvou z celkem deseti jednot ví
denských, které kolaborují s režimem v ČSSR.
SPEKTRUM je neoficiální pražský literární časopis tištěný v Lon
dýně.Nedávno vyšlo už třetí číslo,v němž jsou příspěvky těchto za
kázaných spisovatelů:Malina, Kalista, Uhde, Brabec, Němec,Kundera,
Neubauer, Klíma. Číslo má 270 stran a stojí 5 E nebo 12 g. Objed
nejte u: Index on Censorship; 21 Russell St.,Covent Garden, London
WC2B 5HP; UK.
OTÁZKAMI SOCIÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ VE ŠVÝCARSKU se zabývali
ústřední
pracovníci našeho CNG na svém letošním srpnovém setkání. Jeden z
konkrétních výsledků byl návrh na přepracování a posílení systému
doplňkových rent pro penzisty,jejichž dávky z řádné AHV jsou ne
dostatečné .

22

AZORY - ZÁHADA 35» ROVNOBĚŽKY
Už jsme se jednou ve ZPRÁVÁCH zmínili o záhadě t.zv. "bermudského
trojúhelníku",který se prostírá mezi stejnojmenným souostrovím, Flo
ridou a Portorikem,a kde v posledních pětatřiceti letech bez jakéko
liv stopy zmizely desítky lodí a létadel.Jiná podobná oceánská kon
čina,kde rovněž došlo k nevysvětlitelným jevům,leží na 35»rovnoběžce
na úrovni Azor.
Podle pověsti jsou Azory spolu s Madeirou,Kanárským souostrovím a s
Ostrovy sv.Heleny a Tvistan da Cunha zbytky bájné Atlantidy, konti
nentu,který kdysi v prehistorické době,údajně někdy před 12.000 lety,
postihla obrovská tektonická katastrofa a způsobila jeho potopení do
hlubin.Právě Azory prý byly středem civilizace Atlantů a tam prý le
želo i jejich hlavní město Poseidonia.Nedaleko souostroví leží obá
vané Sargasové moře,v němž se proudy točí do kruhu a strhávají menší
plavidla do vířivého pohybu.Azory leží na zeměpisné šířce, kde se,
podle mnoha námořních legend,nejčastěji vynořuje s vod přízračný os
trůvek sv.Brendana,středověkého irského biskupa,který se vydal
na
moře hledat rajské končiny. V oblasti Azor vznikají anticyklony, od
povědné za vývoj počasí v Evropě.Na ostrově Sao Miguel je činný vul
kán,z jehož kráteru se čas od času vylévá žhavé magma a voda na po
břeží se vaříjv r.1954 sopečné síly daly vznik novému ostrůvku v těs
né blízkosti Fayalu.Asi 500 námořních mil od Azor stěhovaví buřňáci
za letu přes Atlantik začneu náhle kroužit nad jedním místem, jakoby
přitahováni obrovským magnetem,nemohou dál a padají vyčerpáním
na
hladinu.A konečně-právě na úrovni Azor dochází k oněm nevysvětlitel
ným námořním tragediím.Na rozdíl od bermudského trojúhelníku
tam
však nemizí lodě- nýbrž jejich posádky....
V listopadu roku 1872 vyplula brigantina"Marie-Céleste"s kapitánem
Briggsem,jeho ženou a jedenácti členy posádky z New Yorku do Janova.
4.prosince spatřil plachetnici anglický parník nedaleko
evropských
břehů,na kapitánův pozdrav však brigantina neodpověděla a na její
palubě nikdo nestál.Britská lo& připlula blíž a hlídkový člun přira
zil k boku plachetnice.Vskutku,na"Marie-Céleste" nebyla živá dušel A
přece byly všechny plachty napjaty,předměty na svém místě,prádlo se
sušilo na provaze,v čajové konvici v jídelně byla voda a na stole
velká sklenice se zavařeninou;nikde žádné stopy po rvačce, po nepo
řádku, po spěchu,záchranné čluny byly normálně připevněny pod palubou.
Jediný živý tvor,kterého Angličané na plachetnici nalezli,byl
šedý
kocour.Záhadu dovršil zápis v palubním deníku "Marie-Céleste":
Za
běžnými záznamy a poznámkami o dobrém počasí a klidném moři připsal
kapitán Briggs větu,kterou nedokončil-"děje se s námi něco podivné
ho. ..." .Hádanka zůstala nevyřešena a sezení spiritistů v
kaliforn
ském San Diegu ji spíše ještě umocnilo.Médium zrpostředkovalo výpo
věď . paní Briggsové:"Každý den jsem trochu hrála na piano,abych pře
rušila jednotvárnost života na palubě.Jakmile brigantina
zanechala
za svou zádí Azory,počaly se dít podivné věci.Kdykoliv jsem něco za
hrála , odpovídala mi z dálky podobná melodie,nešlo však o ozvěnu. Pověrečná posádka dostala strach a vynutila si,abych k nástroji už nezasedla... Náhle se kolem lodi vynořila z vody louka porostlá
kvě
tinami , ano , pevná půda... Jindy mne manžel zavolal: podívej,
tamhle
jsou sesuté domy a zřícené mramorové pilíře ...V noci kýl lodi o ně
co zadrhl a za úsvitu plachetnice narazila na zemi-na zemi uprostřed
oceánu! Můj manžel křičel jak smyslů zbavený-hle,Atlantida se vyno
řila! ..Vystoupili jsme,opustili loů,abychom provedli obhlídku, tu se
půda pod námi začala propadat... všichni jsme utonuli..." Potud mé
dium.Mnozí se pokusili vysvětlit záhadu jako důsledek působení tek-
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oceánské dno a v zápětí je zase ponořily do vod; nebylo porostlé
květinami nýbrž řasami a chaluhami.Tento argument je však chabý a
stěží obstojí.Zdá se,že posádky brigantiny se spíše zmocnila
ko
lektivní halucinace,blouznění.Našli se i takoví,kteří se pokusili
objasnit případ zásahem z kosmu,bytostmi na létajících talířích...
Časem se na tragedii "Marie-Céleste" zapomělo,stejně tak jako na
jiná menší plavidla,jejichž posádky čas od času"zmizely"na 35.rov
noběžce. 0 97 let později se však záhada Azor znovu dostala
na
přední stránky novin: v r.1969,v rozmezí jedenácti dnů, 5 sportov
ních plavidel "ztratilo" svá mužstva v této oblasti.30 června ob
jevili tu dvacetimetrovou jachtu kýlem vzhůru,přirozeně bez lidí.
4. července potkali jinou jachtu,sice v normální poloze a se zap
jatým automatickým kormidlem,ale opět bez posádky.Dva dny nato ná
mořníci liberijského parníku vstoupili na palubu jachty"Poutník" ,
na níž nenalezli živou duši.8 července britská naftová loá učinila
podobný nález s další plachetnicí bez lidí.A konečně 10. července
nalezlo se plavidlo osamělého mořeplavce Donalda Crowhursta,jedno
ho z favoritů plavebních závodů kolem světa,které organizoval list
Sunday Times... prázdné.Ve všech pěti případech šlo vždy o opti
mální povětrnostní podmínky,klidné moře bez bouří a pravidelný ví
tr .Koncem června Crowhurst vyslal svým radiem z oblasti Azor zma
tené hlášení:"Právě obeplouvám Hornův mys... Vracím se do
Anglie
kolem mysu dobré naděje..."Pak začal na vlnách etéru mluvit o Bo
hu,o"systému jiného světa" a o"kosmickém mozku".Měli ho za nemoc
ného : Sluneční úžeh? Náhlá duševní porucha způsobená
dlouhodobou
samotou na moři? 30.června Crowhurst oznámil,že se rozhodl zemřít:
"Má duše vychutnává teS mír...Nejvyšší pravda je krása... Tohle je
konec,pravda se zjevila,opouštím hru v 11 hodin 50 minut...."A od
té chvíle už nikdo Crowhursta neslyšel ani nespatřil,jeho tělo ne
bylo nalezeno a prázdný člun odvlekli do Anglie.
Záhada 35.rovnoběžky u Azor tedy zůstává nadále otevřená stejně
jako ta,která spočívá na modrých vodách mezi Bermudami, Floridou a
^ortorikem.
Stanislav M.Krxz
JAPONSKÁ NOVINKA; HOTELOVÉ"KABINKY"
Říká se jim"hotelové kabinky" či"kapsle" a je to specialita za
tím výlučně japonská.Jste kupř.obchodník či inženýr,pracujete v 0sace a bydlíte v Tokiu.Jezdit denně za rodinou není časově možné,
bydlet v hotelu není finančně únosné.A tak chytré japonské
hlavy
dostaly nápad:postavme hotelové pokoje v malém,hotýlky v miniatur
ní verzi,aby měli klienti kde přespat a přišlo je to v celku za
babku.
Minipokoje se podobají spíše včelím úlům.Jsou dlouhé jen
2,25
metru,široké jeden a vysoké něco přes metr.Člověk tam,podobně jako
do spacího vagonu,leze bokem,taktak se otočí.Ale lůžko tu je a ne
dostatek prostoru vynahražuje technika-nechybějí tu barevná tele
vize s ovládáním na dálku,rádio,automatický budík,telefon, lampa,
přihrádka na knihy,věšák,ba i malá nedobytná pokladna.Klosety,umý
várny a sauna jsou společné,minihotel také nevyváří.Ale přespat a
strávit tu několik hodin odpočinku se dá a cena za jednu noc
je
směšná, jen deset dolarů,což je 5 až 10 krát méně než v "hvězdičko
vém" hotelu běžného typu.Také o bezpečnost a morálku je postaráno:
nepřetržitý provoz diskrétních televizních kamer na chodbách, dů
kladné prověření identity hostů,žádná děvčata,ba i manželské páry
musí spát odděleně;v tomto případě ovšem nerozhodují mravní krite
ria nýbrž... nedostatek místa.
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První podnik tohoto typu zřídili v Tokiu a pojmenovali"First inn
Nitaka".Může přijmout až 70 hostů najednou a všichni se, abychom
paradoxně řekli {'pohodlně směstnají"na ploše 240 čtverečních metrů
v jednom jediném poschodí. Stěny kabinek jsou z průsvitného, avšak
neprůhledného skla,nosné části z betonu.Dnes už jsou v zemi vychá
zejícího slunce čtyři systémy"hotelových kapslí",označovaných prá
vem za"hotely roku 2000", a dalších třicet je ve stavbě.Zájem o ně
projevili i Američané-jedna"cela"stojí 2.380 dolarů.A vskutku, ty
hle minihotely,jak se zdá,jsou hudbou budoucnosti,zvláště ve vel
kých aglomeracích',trpících nedostatkem stavebního prostoru.
Už
vzhledem k populační explozi,Mexiko-City v r.2000 bude mít asi 30
milionů obyvatel,brazilské Sao Paolo přes 25,New York skoro 23 mil.
duší*
S.M.Kříž
BIOSPRIT -pohonná hmota ze zemědělských produktů.
"Nouze naučila Dalibora housti"-praví známé české přísloví.Naftová
krize,uměle vyvolaná OPEC-státy koncem r.1973,představuje šok,kte
rý donutil průmyslové země k přemýšlení.V praxi a zejména v odbor
né literatuře se to jen hemží návrhy-od praktických přes
neprak
tické až k bizarním-jak a čím lze nahradíť'úzkoprofilový " benzin.
Občané vyspělých průmyslových států se dosud ani zdaleka nesmíři
li s myšlenkou odloučit se od"posvátné krávy"průmyslové civilizace
-auta-a přejít k masovějšímu používání hromadných dopravních pro
středků.
Jednou z náhradních pohonných hmot je i biosDrit/český
překlad
dosud neexistuje pozn.autorky/ ,získávaný kvasnými pochody ze země
dělských plodin.Chemickou podstatou biospritu je ethylalkohol. Jde
zde
pohonnou hmotu v mnoha směrech problematickou,která se dosud
ve větším měřítku prosadila pouze v zámoří-např.v Brazílii.
V zemích Evropského hospodářs.společenství/EWG/byl biosprit při
jat s euforickými nadějemi,že jeho výroba jim pomůže zbavit se
chronických zemědělských přebytků.Odbornici provedli propočty hek
tarových výnosů jednotlivých zemědělských plodin na vytěžený biosprit/viz násl.tabulku/:
plodina__________________ výtěž.biospritu
4 600 1/ha
cukrovka/kořen/
6 000 -"krmná řepa /kořen/
kukuřice/zrno/
2 350 -"pšenice -"1 650 -"Jak vyplývá z teoretického předpokladu Německé spolk. republiky,
popsaný biosprit nemůže nahradit benzin ve větším rozsahu.Kdyby se
veškerá cukrovka/z jedné sklizně/v NSR použila k výrobě biospritu,
získalo by se tím palivo k pohonu pouhých 4,5% západoněmeckých osobních automobilů.Nadto je zkvašování zeměděl.produktů značně ná
ročné z hlediska příkonu energie,takže výsledná energetická bilan
ce při výrobě biospritu je negativní.Z tohoto důvodu je též dosa
vadní prodejní cena biospritu 3-4 krát vyšší než cena benzinu.
Poněkud slibněji vypadá používání řepkového oleje/průměrná
vý
těžnost 1.100 litrů z 1 hektaru/jako příměsi k pohonným hmotám pro
naftové spalovací motory.Technologicky propracovanější a hospodár
nější než získávání biospritu ze zemědělských plodin je i zkapalňování uhlí.
Na závěr úvaha spíše humánní než ekonomická: pšenice a kukuřice
jako výchozí materiál pro výrobu pohonných hmot v průmyslových stá
tech za situace,kdy na téže planetě jen tak tak živoří či dokonce
umírají hladem statisíce lidí ?
Dr.Ing.M.Červíková/BRD

ZPRÁVY Č3KP - Schlosstalstrasse 54 - 8406 Winterthur/CH

Československý svaz křesťanských pracujících Švýcarska - ČSKP
V e 1 i ce m i1í přátelé,
Můžete-li, přispějte, prosíme, do našeho tiskového fondu.Kdo bydlí
te ve Švýcarsku, použijte k tomu laskavě přiložené složenky - kdo žije
te mimo ně, pošlete papírové peníze v přiložené obálce.
po léta dostáváte naše ZPRÁVY ČSKP. Jejich tisk a rozesílání neje
nom členům ale také přátelům a spolupracovníkům naší organizace a naše
ho společenství umožňujízejména takové finanční příspěvky,, o
jaký Vás
tímto prosíme. Navíc bychom rádi v příštím roce naše ZPRÁVY obohatili a
doplnili tak, aby byly nejenom dobrým orgánem informujícím ale též sku
tečnou pracovní tribunou.
Upřímhé díky předem.
Výbor ČSKP

10.1981

TVCA - CSKP
Schlosstalstrasse 54
CH - 8406 Winterthur
Schweiz - Switzerland

