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Ten vykřičník na konci je důležitý, protože to je součást hesla.
Hesla,které skandují mladí socialisté a t.zv."hnutí obránců míru"
na pochodech západní Evropou.Občas při tom zdemolují nějakou elek
trárnu, rozbi jí výkladní skříně a obsadí pár obytných domů.A pak se
zase jde dál a skanduje se.O míru.A sovětské nonorky"Whisky"s ato
movými náložemi patrolují ve výsostných vodách neutrálních států a
když náhodou ztroskotají na skalisku?představitelé neutrální země
se omluví,že včas skalisko neodstranili.
Divná doba.V Československu se podařilo zajistit jen třetinu po
třebné mouky pro r.1982.Ale peníze pro vyhecování dalších a
dalších"mírových pochodů" jsou.I dostatek prostoru pro školení a vyzbrojování teroristů z Rudých brigád.I kdyby na sůl nebylo-na míro
vou propagandu musí být. S vykřičníkem!
Blíží se Vánoce.O to víc se bude vykřikovat o míru?nebot Vánoce
jsou svátky míru.Jenže Husákova propagandistická mašinérie, před
stavovaná panem vicegenerálnínr sekretářem Bilakem,má starosti, jak
to navléci s Vánocemi a mírem,aby se při tom ututlalo slovo Boží.
Vánoce 1981 totiž nejsou totožné se svátky Děda Mráze z padesá
tých let,kdy místo Ježíška naděloval bátuška Stalin. Ponejvíce své
sebrané spisy.Mladí lidé v Husákově Československu jsou lačni slo
va Božího.A Bilak s Husákem to vědí.Proto dávají především zavírat
a pronásledovat duchovní a věřící,obžalovávajíce je podle § 98
a
100.Gumový §98 hrozí blíže neurčeným podvracením,zatím co mírnější
a laskavější §100/my mu říkali §"jubilejní "/zahrnuje v sobě veške
ré pobuřování.Nejvíc pobuřuje Bůh.Víra v Boha je v r.1981 a pláno
vitě pro r.1982 tím nejnebezpečnějším pobuřováním.Už jen
samotné
přiznání se k víře může být považováno za pobuřování a §100 má na
to trest odnětí svobody do 5 let/pokud se použije odst.C,což zna
mená" veřejně"- a čtení bible už pod toto písmeno zahrnout lze, nebot bible je slovo tištěné/.
Primas katolické církve v sousedním Polsku zasedl za jeden
po
radní stůl s komunistickou hierarchií a společně s "kontrarevoluční" Solidaritou/Kontrarevoluční ji nazývá veřejně právě vícegenerální tajemník Bilak!/ ohrožují ateistickou propagandu
českoslo
venských komunistů.
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/Pokračováni na straně 2/
ČSKP zve krajany i letos po Winterthuru, na
MIKULÁŠSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU
Sobota 5.prosince-Sál kostela St.Ulrich-roh Schaffhauserstrasse
/výpadovka na Schaffhausen/ a Seuzacherstrasse.Začátek ve 20hod
K tanci hraje Míla Smetana.Vstupné dobrovolné k uhrazení výloh.
Informace na tel.052/295923 večer po 20hod.____________
DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A BESÍDKA bude v neděli 6.prosince
odpoledne ve 14 hodin v témže sále kostela 3t.Ulrich.
Mikuláš"
rozdělí dětem přinesené dárky a dětský sbor žáků naší školy
v
Curychu zazpívá pod vedením Otce Šimčíka vánoční koledy.
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Nemají to lehké,propagandisté kolem ÚV KSČ. Kam dát dřív peníze,
kterých ubývá/myšleno západní valutv-ne KČS,kterým lid říká Ksč /?
Na mírové pochody, anebo na^boj proti náboženství ? Už aby bylo
v Praze americké zlato,aspoň se na krátký čas ucpou díry v propa
gandistické zdi.
Nejhorší na tom je,že Husák nemá dost kvalifikovaného personálu
na ucpávání děr.Stěžoval si prý na konferenci hlav státu president
Reagan,že dnešní doba už je tak drsná,že president Soojených států
musí mít dvanáct osobních strážců.Jeden z nich však je agentem KGB
a president Reagan neví který.Posteskl si president Francie, že má
v diplomatické pohotovosti dvanáct slečen a jedna z nich je naka
ženi, jenže on neví která.I přidal se dr.Husák.On má v ÚV KSČ dva
ašedesát členů a jen jeden z nich je schopný, ale dr.Husák
vůbec
neví který.
Tak pokojné Vánoce! A jak vždycky dodávám:....a humor lidem dobré vůle!
Váš Vladimír Škutina

+
+
+
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ESJDLICKÁ PODZEMNÍ LITERATURA. Rozšiřující se persekuce náboženství
je především namířena proti podzemní publikační činnosti.V Čechách
a na Moravě vycházejí tři katolické podzemní časopisy:Církevní in
formace, měsíčník, který vychází od ledna 1980;Teologické texty,kaž
dého čtvrt rokuja Vzkříšení,měsíčník určený mladým lidem. Všechny
tři časopisy mají vysokou úroveň a jejich účelem je prorazit stát
ní monopol"náboženské"literatuřy.O vitalitě náboženského
cítění
svědčí skutečnost,že za několik posledních roků vyšlo přes 700 ti
tulů katolické náboženské literatury,jednající o otázkách
teolo
gických,filosofických a liturgických.Je důvodná obava,že stupňují
cí se pronásledování kněží i laiků má za účel tuto publikační čin
nost zamezit.
/RSČ/
NOVÁ AKCIA HUSÁKOVA REŽIMU AKO PRENIKNÚŤ MEDZI KRAJANOV. V tomto
pripadě ide o získanie dSvery krajanov slovenského pôvodu pr o s trednictv m Matice slovenskej. Matica slovenská,oddelenie pre za
hraničných Slovákov,Bratislava-Pugačovova ulica,rozposlalo
na
karjanov časopis Slovensko a vložilo do neho anglicky písanú výz
vu.Vo výzve ponúka zahraničné oddelenie Matice krajanom službu,že
im podá bližšie^informácie o kraji,z ktorého prišli ich predkovia.
Treba len poslat oddieleniu fotografie alebo iné dokumenty, ktoré
budú potom uverejnené v časopise Slovensko s popisom
dotyčného
kraja,jeho minulosti,prítomnosti a tyiúcnosti.Vypadá to velmi ne
vinne ale
aj priezračné.Lebo popis minulosti bude podaný „tak,
aby”smutná" jeho minulost kontrastovala s "krásnú" prítpmnostou a
so"skvelými" vyhliadkami do budúcnusti.Takto chcú získat dôveru,
upútat pozornost a potom ju zneužít pre politickú propagandu ko
munismu. Je to nevinná ale aj nebezpečná akcia s priehladním cielom;vlúdit sa medzi krajanov a ovplyvnit ich politicky.
Dúfáme
však,že krajania akciu lahko prehliadnu a podlá toho sa budú ori
entovat.
/RSČ/
Švýcarská skupina SVU vydala k letošním Vánocům 2 NOVOROČENKY
Jednu s reprodukcí Madony Krumlovské,druhou s reprodukcí slávne
Durerovy Růžencové slavnosti.Cena l,50SFr.Text český a cizoja
zyčný /německý,francouzský,anglický/-nebo bez textu. Objednejte
u Dr.E.M.Bosley, 66 Ch.du Devin, 1012 Lausanne nebo v redakci
ZPRÁV ČSKP.
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KONGRES NAŠEHO CNG - nejvyšší orgán této naší střešní organizace,
který se schází jednou za čtyři roky-se konal letos ve dnech 6. a
7.listopadu v zasedací síni Velké rady kantónu St. Gallen. Kromě
volby předsedy na další období/aklamací opět Dr.Quido Casetti/bylo
na pořadu Kongresu zejména projednání tří témat z oblasti humanisace práce.Pracovní lékařství-Volný čas-Utváření a organizace prá
ce. Na přípravě posledního tématu, které bylo prohlášeno za t. č.
vlastně nejdůležitější,se intenzivně podílel náš ČSKP.
Příslušná
odborná komise dostala za úkol na prohloubení problematiky praco
vat dále. Na závěr Kongresu promluvil čestný host,prezident
Dr.
Kurt Furgler,a po něm hosté obzvláště milí,dva delegáti polské"Solidárnošči"- Jan Samsonowicz a paní Izabela Becker,kteří den před
tím vystoupili na veřejné besedě ve Winterthuru.Mezi delegáty Kon
gresu byli pochopitelně i tři řádní zástupci našeho ČSKP,který je
členskou organizací CNG od svého založení v r.1970.Mimochodem-první křesťanské odborové organizace vznikly ve Švýcarsku již v roce
1899-v Rorschachu,v St.Gallen a Arbonu-a střešní organizace
byla
ustavena ve Winterthuru v r.l9O7.Dnes má CNG celkem asi něco přes
100.000 členů a je druhou největší švýcarskou odborovou 'konfedera
cí.
ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ŠVÝCARSKÉ KD STRANY LIDOVÉ-CVP-se kona
lo v Rapperswilu dne 17.října.Hlavní body jednání:Nová organizace
ústředních svazových financí/Neue Bundesfinanzordnung/- Předběžná
bilance politických výsledků strany po dvou letech čtyřletého vo
lebního období/Halbzeit-Bilanz/-Cíle CVP pro léta 1981 až 1983.
Hlavními řečníky a referenty byli švýcarský prezident Dr.
Kurt
Furgler, Bundesrat-Ministr Dr.Hans Hurlimann,ústřední předseda CVP
Hans Wyer a generální tajemník CVP Dr.Fagagnini.Jako zástupce naší
Čsl.pracovní skupiny při CVP/TACVP/ se shromáždění zúčastnil
náš
Ing.Husák.
120,000,PODPISŮ pro iniciativu na ochranu pracujících I v případě
výpovědi,kterou podává náš CNG,se podařilo sebrat za pouhých
13
měsíců.Je to téměž rekord svědčící o závažnosti předmětu iniciativy-ale též o popularitě našeho CNG a o mocné aktivitě sběratelů mezi nimiž převažovali mladí členové jeho odborných svazů.
ČSL.PORADNÍ SBOR PRO ŽÁPADNÍ EVROPU zasedal v Curychu ve dnech 31.
října a 1.listopadu.Byl na něm zvolen nový předseda-Dr.Ing. Jaro
slav Anděl ze Soloturnu.Dr.Alena Benešová z Mnichova byla zvolena
místopředsedkyní.Na symposiu,které navázalo na vlastní
zasedání,
byl přečten referát onemocnělého Imre Kardashinetze o Podkarpatské
Rusi.O současné situaci v ČSSR pak podal zprávu farář
Svatopluk
Karásek»signatář Charty 77.Zasedání i symposia se zúčastnil pluko
vník Tobyška,který promluvil o současné situaci ve světě a předne
sl svůj návrh na ustaveni exilové representace.
MÍROVÉ MEMORANDUM-”FRIEDESPAPIER”- německých katolíků se zdá
být
konečně světlým bodem v záplavě všech možných akcí svědčících
o
naprosté neznalosti problému.Mezi jiným se v něm jasně vytýká So
větům, že vedou již po léta politickou válku a že usilují o uchope
ní moci nad celou Evropou,především nad jejím hospodářským poten
ciálem.Dosáhnout toho mohou jen tehdy,podaří-li se jim Evropu od
dělit od USA a rozrušit Atlantický pakt.
LÉKAŘKA PANÍ DR.ELISABETH KŮBLER-ROSS.autorka knihy” Rozhovory
s
umírájícími",odpovídala ve švýcarské televisi na otázky o smrti, o
umírání,o přípravě na ně a zejména pak o životě po smrti.Její vě
decká jistota a současně vroucnost přístupu k těmto ústředním té
matům lidské existence vyvolala v celém Švýcarsku hlubokou odezvu.

- 4 DALŠÍ ÚTOKY PROTI KŘESŤANŮM V ČSSR.Ve dnech 27.a 28.října byly přepadeny policií domovy sester dominikánek v Kadani a domov pro pře
stárlé kněze v Moravci okr.ŽSár n/Saz.Do Moravce přijelo 120 .poli
cistů se čtyřmi psy./Přestárlých obyvatel domova včetně
řeholních
sester,které je ošetřují,je 110/.O den později 29.X.vtrhla^ policie
na 4 další místa.Na katolické fary v Bečově,v Hoštce,a ve Štětí na
Mostecku,do bytu dvou'katolických rodin v Mostě. 31 letá Zdena Gálková,knihvazačka,byla vzata do vazby/§132/.Další domovní prohlídka
byla v bytě manželů Kostimových jen proto,že jsou přáteli kněze Ra
dima Hložánka z Hoštky.Rovněž tento katolický duchovní/asi 55 let/
byl po domovní prohlídce na faře vzat do vazby.Policie nevynechala
ani byt manželů Koomanových,kteří bydlí na faře,ačkoliv k této do
movní prohlídce neměla povolení.Všude byly hledány t.zv.protistátní
tiskoviny.Odvezeny byly breviáre,několk lahví likéru,které měli sta
ří kněží, a jejich osobní peníze.Zatčení kněží a laiků je dalším do
kladem pronásledování katolíků v ČSSR a příkladem nedodržování me
zinárodních paktů. /Vídeň - Medek - 10.11./
HLÁSÍ SE VÁM PRAHA.Když se mi někdy zdá,že trpím touhou po ztracené
staré vlasti,zapnu si v 18,3o pražské rozhlasové noviny a hned při
jdu na jiné myšlénky. Začátkem listopadu jsem si tak zásluhou refe
rátů ze 4 zasedání Ustřed.výboru KSČ musel zásadně opravit mylné a
úplně nesprávné představy o tom,že socialistická ekonomika
nepod
lehne krisovým symptonům,že není závislá na kapitalistických zlořá
dech, že čs.hospodářství je v úplném pořádku,že ceny jsou stabilníf
že pověsti o prudkém zvýšení cen benzinu jsou plané tlachy a
že
všichni pracují ze všech sil."Přestože naše celková zadluženost je
úměrná celkové složité situaci,nesmíme podstupovat zbytečná risika"
pravil moudře soudruh Štrougal.Zbožně naslouchaje půlhodinovým vý
tažkům projevů Bilaka a Husáka jsem uvažoval o tom,nakolik
špatně
na tom čs.hospodářství vlastně je,o jaká opatření jde?proč je třeba
je chápat a co je třeba lidem vysvětlovat,jak soudruzi pravili. Ani
znalost dešifrovacích kódů partajní hantýrky na nejvyšší úrovni ne
dá člověku uhodnout,zda se na obyvatele Československa chystá "jen"
další pořádné zdražení potravinfměnová reforma,utažení
pracovních
norem a discipliny ,nová centralizační vlna,či něco ještě
daleko
horšího.Každopádně je jisté,že"celková situace je neobyčejně složi
tá? /I.C. - Dánsko/
DR.JÁN PAPÁNEK se dožil dne 24.října 1981 pětaosmdesáti let. Představitelé krajanských a exilových organizací v New Yorku se sešli v
tento den na přátelské večeři,aby mu vzdali hold za jeho celoživot
ní práci pro svobodné a demokratické Československo. Na večeru byly
přečteny některé z pozdravných dopisů a telegramů,které k této pří
ležitosti Dr.Papánek dostal.Především to byla gratulace z
Bílého
domu od presidenta Reagana a jeho paní.Z členů amerického kongresu
poslali gratulace senátoři Pell,Kennedy,Moynihan a řada dalších.
Zvláště vřelou gratulaci poslal starosta města New Yorku, Edward
I.Koch.Řada dopisů a telegramů byla od představitelů mezinárodních
a amerických organizací pro pomoc uprchlíkům.Paul Hartling , vysoký
komisař Spojených národů pro uprchlíky,ocenil"pionýrskou práci Dr.
•^apánka na poli pomoci uprchlíkům" a^James L.Carlin,ředitel
Mezi
vládního výboru pro emigraci/ICM/ v Ženevě,zdůraznil,že dr. Papánek
má"nepopíratelné zásluhy o to,že mnolio tisíc uprchlíků žije
dnes
lepší život". /Podle RSČ/

KAREL HAŠLER byl umučen v Mauthausenu 22.prosince 1941. Letos
Vánocích tedy uplyne od jeho smrti právě čtyřicet let.

o
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MOSKVA SPEVŇUJE A ROZŠIRUJE BREŽNEVOVU DOKTRÍNU
V letnom sídle Brežneva na Kryme vystriedali sa-ako každoroČnepredstavitelia satelitných krajin.Bol tam aj Husák,ktorého názory
na súčasnú medzinárodnú situáciu-eko hlásila ČTK-sa
zhodovali s
Brežnevovými.Poslední na Kryme boli predstavitelia polských komunistov-generálny tajomník Kania a ministerský předseda gen. Jaruzelski.A po návrate Brežneva do Moskvy zasadalo predsedníctvo KS,
ktorému Brežnev referoval o rozhovoroch.Výsledok Brežnevových po-,
rád a zasedania predsedníctva strany vynieslo spevnenie a rozšíre
nie Brežnevovej doktríny o obmedzenej socialistickej
suverenite
satelitov,vlastne o likvidovaní toho zbytku,ktorý satelitné kraji
ny dosial* mali.Ide o spevnenie v cblasti ideologickej a politickej
a ovjej rozšírenie na oblasť hospodársku..
Dna 23.augusta objavila sa na stránkách moskovskej tlače dekla
rácia,ktorá toto spevnenie a rozšírenie Brežnevovej doktríny dává
na vedomie nielen sovietskemu obyvatelstvu a satelitom.Ale aj tiež
ostatnému svetu.
Moskva kategoricky prikazuje satelitom žil leninským štandartom
straníckeno života,čo znamená prísne dodržovať t.zv. demokratický
centralizmus;pridržovať sa socialistickej demokracie, čo znamená
vynútiť za každých okolností rešpekt k vedúcej úlohe strany
vo
spoločnosti;vychovávať pracujúcich v duchu proletárskeho interna
cionalizmu,čo znamená odváfcat pozornosť ludí od vlastnej histórie
a vlastných národných ambícií a nahradzovať to vernosťou k "neroz
bornému'’ sovietskemu priatelstvujpestovat revolučnú ostražitosť, čo
znamená včas a rozhodne i brutálne žakročit proti antosócialistickým silám.K tomu všetkému,čo vlastne už platilo,pridalo predsedníctvo^povinnosť viesť realistickú hospodársku politiku,ktorá nesmie
viesť k zadlžovaniu na Západe.
Je to teda dokument,ktorý odoberá komunistickým stranám v sate
litných krajinách hociakú možnosť vlastného rozhodovania a postupu.
Je to dokument,ktorý pochoval trvale všetky slávnostné uznesenia z
konferencií o nezávislosti komunistických strán, a ktorý kategoric
ky nariaduje pridržiavať sa sovietského modelu socializmu.
V oblasti ideologickej- a politickej je to len sprísnenie dozoru
nad vedením každej komunistickej strany v satelitných krajinách. A
toto srpísnenie bude mať svoj praktický dopad najma v tom, že Mos
kva nedovolí j aby sa v satelitných štátoch rozširovalo nejaké disi
dentské hnutíe.Nedovolí,aby sa mohlo opakovať to,čo znamenala čes
koslovenská jar a rqjmä nie to,k čomu došlo v Poísku a s čím si te
raz nevie rady.Nedovolí,aby vývoj v satelitných krajinách jej pre
rástol nad hlavu.Prinúti satelitov,aby každé disidentské
hnutie
brutálne potlačili v zárodku.
To znamená,že politický tlak násatelitov bude ešte silnejší ako
doteraz a do sekretariátov satelitných strán dosadí svojich dovernikov-pokiaí tam už nemá-s právom veta proti všetkému,čo sa Moskve
nebude hodiť.Je to zlá^perspektíva.
No,prvoradú pozornosť si zaslúži tá časť uznesenia
moskovského
predsedníctva,ktorá sa týká eonomickej oblasti.A na tomto
úseku
môže mat nedozierne následky.Moskva zakazuje svojím satelitom také
ekonomické vzťahy^so Západom,ktoré by viedli k zadlženiu.To značí,
že Moskva bude grísne^kontrolovať všetky styky vrátane zahraničné
ho obchodu.To môže mať nedozierné následky vo dvoch smeroch:
na
dalšom rozvoji hospodárstva satelitov a na sociálnej úrovni obyva
teľstva satelitných krajín.

6
Je predsa známo,že hospodárstvo všetkých satelitných krajín vrá
tane
Sovietskeho zväzu trpí nedostatkom nových technologických
licencií.Je tiež známo,že ani jedna zo satelitných krajín
nemá
tvrdé valuty,aby si mohla tieto nové technologické pochody»respek
tíve licencie k nim kúpil.Všetky sa snažia si to obstarat na úver.
Zadlžili sa,jedna viac ako druhá.Najhoršie je na tom Poľsko preto
že má nielen velké dlžoby na Západe,ale že nemá možnosť platiť ani
úroky.Ale v tlači na Západe sa vyskytli správy,že relatívne k poč
tu obyvateľstva alebo národnému dôchodku je ešte viac zadlžené Ma
ďarsko.Je však vo výhodnejšej situácii ako Poľsko,lebo môže svoje
splátky platit,jeho hospodárstvo je realívne produktívne. Rovnako
na tom ako Poľsko je Rumunsko.Československo tvorí výnimku preto,
lebo Moskva mu nedovolila už od r.1967 uchádzal sa o úvery na Zá
pade.
Čo však toto opatrenie Moskvy môže znamenal?’ To?, že hospodársky
rozvoj celej oblasti sa spomalí ak vôbec nezastaví.Lebo extenzívny
vývoj je v niektorých krajinách-napr.v Československu-nemožný a na
intenzívny pomyšlat bez spolupráce so Západom nemožno.Českosloven
skí komunisti o tom už hovorili.Snažia sa prejsl na intenzívnu far
mu hospodárenia bez spolupráce so Západom,ale tieto pokusy vyznejú
naprázdno.V celom tábore socialismu je zrejmá vedecká a technolo
gická zaostalost,ktorá sa za obmedzenia stykov so Západom bude eš
te prehlboval.
Za týchto okolností uznesenia sovietskeho predsedníctva
strany
bude mal aj zlé následky na životnej úrovni obyvateľstva.Tá sa ne
môže a nebude zvyšoval.Bude stagnovať alebo sa bude znižovať. Lebo
tam,kde hospodárstvo stagnuje a populácia pribúda,musí stagnovat,
respektíve sa znižovať životná úroveň.Československí komunisti to
povedali otvorene^že to tak bude,lebo v ich dokumentoch nenájdete
ani len slova, o dalšom rozvoji sociálnej úrovne.Vynašli na to floskulu,že ide o zachovanie už dosiahnutej životnej úrovne a o pre
hĺbenie tak zv.sociálnych istôt.
Hlavy komunistov a ich národohospodárov súvv smútku. Moskva sa
vytasila s novou knutou.Budú musiet poslúchal,lebo ináč bude zle..
/NAŠE SNAHY/
+

+

+

+

+

VO*VOŽBÁCHI,DŇA 5. a 6.JÚNA boli-ako sa samozrejme dalo,
v systéme
reálného socializmu očakával-všetci kandidáti "zvolení".
Zvolili
teda občania,vo skutočnosti KSČ-2OO poslancov do Snemovne ludu
a
150 do Snemovne národov.KSČ sa pri tom rozhodla previesl čistku
medzi starými poslancami a tak 68 poslancov vo Snemovni ludu
na
hradila novými a vo Snemovni národov nahradila 41 poslancov. Podlá
oficiálnej správy bolo z celkového počtu poslancov
federálneho
parlamentu/tedy z 350/92 robotníkov,51 družstevných rolníkov, 63
inženiersko-technických a hospodářských pracovníkov, 113 politic
kých a verejných pracovníkov a 31 ostatných.Najsilnejší je
teda
blok aparátčikov strany/113/.Podlá Dohlavia je vo federálnom par
lamente 99 žien.
Je iste zaujímavé,že oficiálna správa neuviedla roztridenie po
slancov podlá národnosti. Do Slovenskej národnej rady bolo zvolené
150 poslancov,z čoho je 130 slovenskej národnosti,jeden českej, 16
maďarskej
a traja ukrajinskej národnosti.Vo voľbách funkcionárov
SNR bol za predsedu SNR znova zvolený Viliam Šalgovič,ktorý si zá
sluhy a kvalifikáciu na tuto funkciu vydobil v Moskve/ako agent NK
VD/ a medzi zvolenými podpredsedami SNR je aj príslušník madarskej
národnosti Matúš Benyo.V slovenskej vláde nastala len jedna zmena:
ministrom stavebníctva sa stal Ing.Dušan Miklánek,rodák z Dolného
Srnia,okr.Trenčín. Vo federálnej vláde nastali tieto zmeny: minis
tr
hutníctva a lažkého strojárenstva Ing.Ed.Saul , podpredseda
Št.plán.kom.Ing.Svat.Potápač , a min.zahr.obeh.Ing.Boh.Urban.
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I.Cuhra
SOVĚTSKÉ FIASKO NA MOŘI MÍRU
Na Baltu,jemuž sovětští ideologové před několika lety začali ří
kat More míru,vznikl právě zásluhou SSSR incident,jenž nemá obdoby
ani v nejchladnějším poválečném období studené války.
Aféra kolem sovětské ponorky,jež při špiónování hluboko v zálivu
před důležitou vojenskou základnou Švédská,uvázla na mělčině,
je
daleko horší,než zápletka při sestřelení amerického výzvědného létadla U 2 nad územím SSSR v r.1960. Tentokráte šlo o hrubé poruše
ní svrchovanosti a neutrality neutrálního státu ze strany sovětské
velmoci,prohlásil premier Falldin. Skandál je o to horší,že na pa
lubě bylo zjištěno radioaktivní záření... Švédsko okamžitě__zaslalo.
Kremlu druhou velice ostrou protestní notu,spolu se žádostí
pro
vést prohlídku torpédové komory,odkud záření vycházelo.
Sovětská
odpověň šokovala celou Skandinávii:"Na palubě lodi 137 jsou,stejně
jako na všech ostatních sovětských ponorkách,takové zbraně, jakých
je zapotřebí".
Zdvihla se bouře protestu,v níž pozvedli hlasy všichni
zdejší
čelnířpolitikové,včetně vedoucích komunistů.Shodně konstatovali,že
SSSR je daleko nebezpečnější a zákeřnější než se dalo očekávat, že
se nelze spoléhat na žádné sovětské záruky a že je třeba se co nej
lépe připravit,aby ae takováto hrubá infiltrace již nemohla
opa
kovat.
Všeobecně se vědělo,že sovětské ponorky již po leta zcela neru
šeně a nestydatě"navštěvují"norské a švédské fjordy;ohromující je
ale poznání,že mají při tom na palubě atomové zbraně. Až do ztros
kotání ponorky"Whisky" se předpokládalo,že na Baltu je 6 zcela no
vých sovětských ponorek typu Golf.TeS musejí vojenští
stratégové
vycházet z toho,že i nejstarší ponorky nesou atomové hlavice a že
jich může být až 60. Od propuštění ponorky pátrají potápěči
na
mořském dně po stopách její činnosti.Předpokládá se totiž,že zane
chala odposlouchávací sondy,či naváděcí zařízení pro lodi nebo pro
torpéda.Odborníci ae dokonce obávají,že šlo o pokus preventivně za
blokovat nejdůležitější vojenskou základnu Švédska atomovými časo
vanými náložemi.
Neplodné diskuse o nutnosti či zbytečnosti obrany nahradila jis
tota, že je podstatně třeba zvýšit obranyschopnost Norska,Dánska i
Švédska,možná že i Finska,které ale zůstává ve stínu mocného
vý
chodního souseda.
Mírová politika SSSR se jasně ukázala jako humbuk,jenž kamufluje
skutečné agresivní cíle Kremlu. Mírová hnutí Skandinávie
utrpěla
navíc těžkou ránu,když se zjistilo,že jsou financována z peněz KGB.
K odhalení došlo v Dánsku,kde byl vypovězen diplomat
sovětského
velvyslanectví a zatčen levicově orientovaný spisovatel Arne H.Petersen.Petersonovi se podařilo získat spolupráci celé řady
Dáns
kých umělců»spisovatelů a politiků k podpisu apelu za Sever bez atomových zbraní.Inserci platilo sovětské velvyslanectví.
Špion Petersen,nad jehož osudem se musí zamyslet mnoho Seveřanů
aktivních v"boji za mír",má již v mladém věku z&sebou pozoruhodnou
kariéru;koncem šedesátých let začal sérií pornografických knih,ty
to však neměly úspěch.Pak se vrhl na překlady sebraných děl _severokorejského Kim-Ir-Sena.Korejskému velvyslanectví,které tuto čin
nost plně financovalo,se odměnil tím,že jim za drahé peníze prodal
fingované materiály CIA o nepřátelských úmyslech Číny vůči severní
Kořeji.Padělané"dokumenty" získal od sovětského velvyslanectví,jež
bylo jeho hlavním zaměstnavatelem.Ve službách SSSR a jeho " mírové
politiky "pak organisoval podpisovou kampaň za severské bezatomové
pásmo,proti neutronové bombě a USA vůbec.
Sovětští"Herrenvolk"/jak je nazval dánský ministr zahraň.Olesen/
vsítili dva velice důležité vlastní góly.Doufejme,že to otevře oči
těnr. naivním a důvěřivým lidem,kteří si až dosud mysleli,že křikem
proti Reaganovi a nátlakem na vlastní vládu mohou jednostranně při
spět k odzbrojení.
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František Schwarzenberg
NÁŠ STÁTNÍ SVÁTEK- Předneseno v Curychu dne 28.října 1981.
Ve výročí dne, kdy vznikla svobodné,svrchovaná,mírumilovná a po
kroková republika Československá,scházejí se Češi a Slováci vždy a
všude,kdekoli jsou dnes po celém světě roztroušeni.
Tak jsme se i my zde unes sešli. Snad bychom si směli- či spíše
měli -položit otázku,proč se pravidelně scházíme v den, který pro
nás pro všechny zůstává navždy svátkem státním.
Tož proč se scházíme ?
V prvé řadě chceme vydat svědectví o nezvratné skutečnosti,že Češi
a Slováci i Podkarpatští Rusíni mají nezadatelné právo na
svůj
vlastní stát;že mají tento nepromlčitelný nárok,založený na odvě
kém právu historickém a na novodobém právu sebeurčení;že mají prá
vo na svobodu jednotlivce,na sebeurčení národa a na
svrchovanost
státu. Někdo by snad namítl,že by tak samozřejmou skutečnost sta
čilo říci jednou provždy.Pravda; ale svět zapomíná a snad i někte
ří z nás by mohli zapomenout v ruchu každodenních starostí- či ve
víru světových událostí.Proto svůj nárok na vlastní svobodný stát
musíme světu i sobě samým rok co rok znovu připomínat.
To není vše.Jsou tu i pohnutky jiné,které nás nutí ke každoroč
ním oslavám 28.října.Jsou to především: láska k vlasti a národu,
vděčnost domovu a věrnost národnímu odkazu. Promluvme si o těchto
třech pohnutkách. Hybnou silou všeho života na nebi i na zemi
je
zajisté láska.Naší nejpřednější pobídkou k činu je věru především
láska;v záležitostech časných je to láska k vlasti a láska k náro
du.Zdůrazňuji obojíj vlast i národ.To není totéž.
Pojem vlasti je obsažen v naší odpovědi na otázku Kde domov můj?
Je to ta země,"kterou jsme musili opustit a kam se chceme vrátit".
Tak to píše Radimský,což ovšem platí především o politických exu
lantech,kterých je zde dnes většina. Neplatí to o našich krajanech
v Americe,kteří si našli nový domov,"novou vlast",aniž by se
tím
jejich láska ku staré vlasti zmenšila.
Vlastí nazýváme zeměpisně vymezený celek,posvěcený v našem pří
padě hostorií své vlastní,samostatné státnosti.S Janem Čepem bych
řekl,že vlast je ta země?"která se stala zemí mých snů,ale zůstala
zároveň útočištěm nezcizitelným;země,jejíž hlína přilnula navždy k
mým chodidlům".Vlastenectví,tak jak bývalo chápáno za stara,
je
láskou k zemi celé se všemi obyvateli,bez ohledu na jejich jazyk tedy k národu,definovanému politicky a nikoli etnicky. Věru nevím,
kdo z nás by nemiloval každou píň té země,kde jsme vyrůstali, onu
zemi,kde jedině jsme byli vskutku"doma",i když dnes,jistě ale ne z
vlastní vůle,žijeme jinde. Snad přemnozí dnes žijeme štastněa zce
la jistě vděčně,ale přec"v cizině" a nikdy ne jako"doma". Snad by
někdo řekl,že jsme tedy bezdomovci.Dle úředního výkazu jimi snad i
po nějakou dobu můžeme být.V pravdě a v duchu však bezdomovci ne
jsme a nikdy být nemůžeme,protože svůj pravý domov známe a stále v
srdci nosíme. Nejsme bezdomovci,jsme exulanty.Ladislav
Radimský
píše:"Exulant.. je exulantem při svém odchodu z domova a je jím i
v zemi nové.Málo záleží na tom,že v nové zemi je úřady i ostatními
pokládán-má-li takové štěstí-za přistěhovalce,nebot ofociální svět
status exulantství,ač je exulantů na milióny,kupodivu neuznává
a
právně nebere na vědomí."Jakkoli jsme si jinde zvykli- at už jsme
úředně nazývání bezdomovci či přistěhovalci-máme jen jedinou pra
vou vlast a tu jistě milujeme nade všechny země celého okrsku zem
ského.Tato naše vlast zůstává pro nás zemí ze všech nejpůvabnější,
vskutku jediným"zemským rájem".
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Další pohnutkou je láska k národu,tedy k ethnické skupině,k velkorodině.Miloš Marten vyjádřil podstatu národa takto:
"Národ je společenství živých i mrtvých, i nenarozených,v hlu
binách jeho leží dědictví staletých úsměvů,polibků,vroucnosti,
neznámých heroismů,sepětí rukou,odkaz kletby a krve. Po zemi,
šarlatové staletými boji,blíží se k nám z věků světelné posta
vy svátých šílenců,kteří i skrze dým nad spálenými městy
do
vedli vidět jinou,slavnější zemi, a hlásat k jejímu
dobytí
křížovou výpravu lásky".
My patříme k tomuto společenství a proto chceme vykoupit sebe, své
potomky a celý národ z odkazu kletby a krve.Proto jsme se dali do
křížové výpravy lásky; lásky k bratřím a sestrám doma,k sobě
na
vzájem a ku všem lidem na světě.
Svůj národ chápeme jako společenství duchovní a mravní. Nerozho
duje o příslušnosti k národu toliko krev,ale mnohme spíše
osobní
ztotožnění s duchem národa.Ztotožňujeme se s národem,v jehož středu
jsme vyrůstalijs jehož náboženskými,politickými,kulturními, hospo
dářskými a společenskými zájmy a úkoly jsme se sžili; ztotožňujeme
se s národem,jehož velikány z minula jsme se naučili ctít;
jehož
jazyk,dějiny,dobré a třeba i špatné povahové rysy jsou nám. vlastní
bez ohledu na to,kolik české či slovenské krve v našich žilách opravdu koluje.
My všichni,kteří jsme se zde dnes sešli,hlásíme se k národu, po
važujeme se za nedílnou součást českého či slovenského národa. Ani
politické zvraty nemohou přervat náš pocit sounáležitosti s poko leními zašlými,dnes žijícími či dosud nenarozenými.Dočasné mocen
ské změny nemohou odčinit naše citové pouto s těmi,kteří dnesvdoma
trpí a ve své veliké většině setrvávají v pravdě. Dnešní neštastný,byt jistě jen dočasný stavvěcí ve vlasti,nemůže v nás umlčet
naši radost z každého úspěchu,z každého ulehčení,kterého se doma
dopracují;nemůže v nás utlumit bolest z jakéhokoli zhoršení jejich
postavení;nemůže zmenšit naši hrdost na postoj většiny našich lidí
doma.Prostě ve svém myšlení a cítění jsme stále u nich stále s ni
mi. Hlavně však naše bývání v cizině nemůže odčinit náš pocit na
léhavé spoluzodpovědnosti za minulé,současné i budoucí osudy náro
da.Jsme jeho neodlučitelnýmijhrdými příslušníky se všemi závazky a
povinnostmi z toho plynoucími.
Taková je tedy naše láska k vlasti a národu;láska.která překoná
vá čas,vzdálenost i dočasné odloučení.A v této lásce chceme v den
státního svátku se vždy znovu utvrdit.
Nezavazuje nás však pouze láska,zavazuje nás také vděčnost. Věru
vlast a národ našeho zrodu-tedy domov-nám dal tolik,že i z
pouhé
vděčnosti jsme ve svědomí vázáni vykonat pro dobro svobodného Čes
koslovenska vše,co je v naší omezené moci,abychom tak alespoň
z
části splatili dluh,kterému uniknout nemůžeme.V očích každého
by
byl nevděčníkem ten,kdo by činem neprokazoval vděčnost svým rodi
čům za všechno dobro,kterým ho rodiče na cestu životem vyzbrojili.
Stejným nevděčníkem by jistě byl i onen4který by v cizině zapomí
nal na vše,zač dluží^vlasti a národu,byt dnes dlel v cizině.Odchod
z vlasti nás nezproštuje tohoto závazku.
Jistě jsou mezi námi mnozí,kteří do ciziny přišli až po nás,kteři>pvé mládí ve vlasti prožívali již za doby nesvobody,za času bí
dy mravní a hmotné.My starší musíme pochopit,že proto nemají a ani
mít nemohou takový stesk,jako máme my,že nemají na domov tak krás
ných,věru pohádkově krásných vzpomínek,jako máme my. Ani tito poz
dější, snad domovem zklamaní exulanti však nesmějí zapomínat, že to
byla předchozí staletí a předešlé generace,že to byl domov, který
je vybavil mravním a duchovním bohatstvím;nemohoi přehlížet,že jen
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toto bohatství způsobilo,že jsou dnes tím,čím opravdu jsou.Nemohou
zapomínat,že především tímto bohatstvím se mohou v cizině chlubit
a případně vyniknout.
Nevděk je jistě z nejodpornějších hnutí mysli.Doufám,že by snad
nikdo z nás nechtěl být nevděčníkem.
Řekl jsem,že nás dále zavazuje věrnost národnímu odkazu.Radimský
kdysi napsal:
"Lidé,kteří svou rodinnou a národní tradici zaměnili za auto
mobil,kteří místo srdce,obyčejně bolestivého,mají - bankovní
konto.... do exilu nepatří."
/Promiňte mi prosím,že stále cituji Radimského,ale stále se .mi
zdá,že Radimský je nejspolehlivějším svědomím politického exilu./
Zachovávání tradice rodinné je soukromým úkolem každého z nás.
Zachovávání a předávání naší tradice národní je však naším úkolem
společným,který společně splnit chceme a musíme.V čem ale spočívá
tento náš národní odkaz? Tak zní naše dnešní otázka.U příležitosti
podobných setkání,jako je naše dnešní slavnost si vždy znovu a zno
vu slibujeme,že"věrni zůstaneme".Ale čemu to vlastně chceme věrni
zůstat? Všichni ovšem víme,kdy a za jakých okolností vznikl tento
tak často opakovaný výrok:"tvému odkazu věrni zůstaneme". Byla to
závěrečná slova smutečního projevu druhého presidenta republiky nad rakví Tomáše G.Masaryka.Vztahoval se tedy tento výrok na věrnosfepdkazu Masarykovu-myslím,že v podobném asi duchu,jak to myslil
Jan Masaryk,když mi ve dnech únorového puče řekl,že s námi do exi
lu nepůjde,že zůstane doma a pokusí se zachraňovat,co se ještě za
chránit dá z "tátova odkazu".Tož by se snad zdálo,že tento
odkaz
znamená především jen samostatnost,demokratické zřízení a jednot
nost státu.Pravda,to vše je jistě v tomto odkazu zahrnuto, ač to
dle mého přesvědčení představuje spíše jen vnější projev a odlesk
pravého,hlubšího jeho obsahu.Je ovšem více než samozřejmé,že bude
me především věrni této předůležité části svého odkazu v přesvěd
čení, že samostatným Čechům a Slovákům bylo a bude nejlépe v bratr
ské spolupráci,zakotvené ve státoprávním uspořádání jejich vzájem
ného poměru. Vždyt dnešní den 28.října,náš státní svátek,připomíná
uskutečnění tužeb mnoha generací po kulturní a politické autonomii
a pojí se ke vzniku státu,který v době mezi válkami byl záviděníhodným vzorem demokracie a humanismu v příbojí^iutoritářských režimů;byl mezi všemi svými sousedy jediným státem,který nikdy nezmě
nil či nesuspendoval svoji svobodymilovnou ústavu a byl před dru
hou válkou útočištěm mnoha politických psanců.
Věrnost myšlence
státu,ustaveného dne 28.října 1918,považujeme za samozřejmost i u
těch,kteří nejsou vázáni ani doktorským či úředním slibem, ani vo
jenskou přísahou,kterou jsem např.já shodou okolností složil právě
dnes před padesáti léty.
Je však zapotřebí plněji si ujasnit a upřesnit pojem celého dě
dictví otců,abychom lépe pochopili,jaký je vlastně jediný ten po
klad,který jsme si do exilu odnesli;abychom věděli,co nás sdružuje
všechny bez rozdílů stáří,vyznání,dřívějšího politického přesvěd
čení a povolání či doby odchodu z vlasti,abychom poznali,
čemu
chceme věrni zůstat a co máme zachovat pro další pokolení.
Za národní odkaz bychom měli považovat jen to,co kdy v našem ná
rodě sloužilo pravdě,dobru,kráse,spravedlnosti,svobodě,lásce a míru-tedy člověku pod zorným úhlem věčnosti.Do národního odkazu dále
patří především jen to,co je společným dědictvím nás všech.
Naše
chyby do národního odkazu nepatří.
Během dřívějších generací jsme si vytvářeli celou řadu
dílčích
tradicí a říkali jsme jim"národní".Dnes však potřebujeme
tradici
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jen jednu, na které bychom se všichni shodli, Starou roztříštěnost
si již dovolit nesmíme.Ostatně dnes již víme lépe,co kdy
národu
sbužilo a co mu škodilo,co bylo plodné a co jen plané.
Tož jak se toto srovnává s často opakovaným výrokem "tvému odka
zu věrni zůstaneme"? Masaryk sám se spíše sice přikláněk ku tradi
ci jedné z oněch dřivějších,údajně"národních" tradicí,a stavěl se
často záporně ku tradicím jiným.Zvláště pro ty,kteří nesdíleli Ma
sarykovo protiklerikální zaujetí či jiné jeho předsudky, by však
mělo být směrodatným,že v době jeho smrti mnoho lidí spatřovalo v
Masarykovi souhrn všeho kladného ze všech našich dílčích " národ
ních" tradicí .Tak se stalo,že jeho jméno bylo přijato mnohými
za
symbol všeho ušlechtilého,co je nám všem společné a co nás všechny
sdružuje.den o tuto synthesi se nám dnes jedná a pouze tomuto souhrnému odkazu chceme věrni zůstat.
Mělo by to být snadné pro každého z nás.Vždyt v každém úseku na-r
šich dějin najdeme jistě něco,k čemu se všichni můžeme s
hrdostí
hlásit,od"Chorálu" po "Kšaft umírající matky",od "Slávy dcery", od
Sukova"V nový život",až po Nechanice»Kunětickou horu, a Chartu.Ta
ké u všech velikánů naší historie-pravím u všech-každý z nás
na
lezne něco obdivuhodného;něco,z čeho by si mohl vžiti vzor. A ne
hledejme příklady pouze na vrcholcích.Kdo hledá,nalezne \
snadno
přemíru duchovní velikosti a krásy u nejskromějších neznámých
či
zapomenutých příslušníků národa-vzpomeňme třeba jenom na"Babičku".
Zdroje národního odkazu najdeme věru v průběhu svých dějin;v my
stickém vypětí světců i v pokorné písni poutníků na Svatou Horu,na
Hostýn,na Velehrad či na Kozí Hrádek a Růžový palouček; ve veledílech básníků,v"Hudbě sfér" i v mudrosloví lidových pořekadel; v úsilí našich náboženských myslitelů o autonomii lidské duše , i v
rozhodujících slovech kardinála Berana o svobodě svědomí na druhém
vatikánském koncilu; v hrdinství našich bojovníků pod hradbami Mi
lána,u Baltu,na Magistrále či v bitvě o Britanii i ve vězeňské mo
dlitbě Milady Horákové; v ozvúcich Smetanova"Tábora"i"Blaníka" a v
lidovém nápěvu děvčat na Slovácku; v dovednosti kameníků huti sva
tovítské i v Křižíkově vynálezu obloukové lampy; v Balbínově " Ob
raně"^ úsilí buditelů o záchranu jazyka i v péči slovenské mamin
ky o zachování krásy národního kroje; v péči o udržení půvabu naší
krajiný,at se jedná o krásu danou přírodou či vytvořenou
lidským
dílem; v chodské obraně hranic,v beji předků o naše státní právo,v
budování nového státu i ve Slovenském národním povstání;
v kráse
maleb Mistra třeboňského a v líbeznosti velikonočních kraslic;, v
Sibylinu proroctví i v dopisech"prosté české ženy" Zuzany Černíno
vé z Karasova; v evokací dnů zašlých od Dalimila,Stránského a Břežana až po Palackého,Pekaře,Kalistu a Šustu; v duchovní zbrojnici
všech,kteří vyznávají Krista z mrtvých vstalého či věří v Boha Ab
rahamova i v zamyšlení oněch,kteří hledají pravdu jedině rozumovým
poznáním; ve snaze sv.Vojtěcha zabránit prodeji válečných zajatců
do otroctví i v Chartě 77; v odporu Droti každému zneužívání moci
světské,at jeho obětí byl sv.Jan A*-epomucký,mistr Jan Hus, Jan Amos
Komenský,lidický chalupník,generál Eliáš,docent Matoušek,architekt
Grégr,inžených Sochorec či Heliodor Pika; ve snaze o lidskou důs
tojnost a lidská práva každého jednotlivého člověka a I v odporu
proti jakékoliv totalitě,jak včerejší tak i dnešní. V tom ve všem
se totiž obráží péče o člověka pod zorným úhlem věčnosti.
Myslím,že dnes již jasněji vidíme,co tvoří odkaz našeho národní
ho odkazu,než jsmě^viděli v dobách,kdy nám jako národu nebylo tak
zle.Marně však hledáme stručný slovní výraz,který by přiléhavě vy
stihl jeho plnost při tak velké šíři a hloubce.Víme,že se jedná o
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starost a péči o člověka,stvořeného k obrazu a podobenství Božímu,
o zodpovědnost za osudy národa nejen před dějinami ale před Abso
lutnem. A tak snad přeci nejvhodnější slovní zkratkou zůstává výraa-křesťanský humanismus- důraz kladu na obě slova.
Křesťanský humanismus byl po tisíc let osou našeho národního cí
tění a chtění,pokud směřovalo vzhůru.Křesťanství a humanismus vtr
vale ovlivnily myšlení a chtění také těch,kteří se ani ku křestan
ství ani k humanismu vědomě nehlásili.Křestanský humanismus je na
ším dědictvím,které musíme odevzdat příštím pokolením. Tož to je
ten odkaz,kterému věrni zůstaneme.
Povězme si nyní,co do národního odkazu nepatří a co jsme snad z
části již překonali.S pokorou si přižnejme,že všechno v naší his
torii i v našem konání nesloužilo jen hodnotám,tvořícím náš národ
ní odkaz.Napáchali jsme se mnoho zla a dopustili se přemnohých též
chyb.Ty chyby sice patří do naší minulosti ,ale nepatří do národní
ho odkazu.Jsou onou kletbou,ze které se chceme vykoupit. Jsou pro
nás vyrováním,abychom se jich více nedopouštěli-tak třeba, abychom
nikdy více nejednali dle mravně nepřijatelného bludu o kolektivní
vině či abychom nikdy více neubližovali nejvěrnějším a nejušlech
tilejším synům národa,jakým byl mezi mnoha jinými např. president
Hácha.
A pňece si snad při vší lítosti nad spáchanými křivdami smíme s
dávkou vděčnosti říci,že jsme mnoho záporu v sobě již překonali.
Více než tisíc let uplynulo od boleslavské bratrovraždy a dnes
přežívá jen mučednická sláva dědice České země. Ty tam jsou časy,
kdy se naší předkové bili hlava nehlava pro rozdílnost v pojetí a
ve výkladu všem tehdy společného křestanství.Dnes již víme,
že
bloudili všichni,chtějíce násilím šířit Kristovo poselství míru a
lásky.
Konečně jsme se naučili náboženské toleranci a vzájemné úctě.Již
dnes snad všichni lidé dobré vůle uznávají význam křestanství, neli pro jeho vnitřní pravdu,tož alespoň pro zušlechťující vliv kul
turního prostředí»oplodněného tisíciletou křesťanskou tradicí mi
losrdenství k bližnímu.
Ty tam jsou také výkřiky.pryč od Vídně,pryč od Říma! Vídeň, kte
rá přijala a přijímá tolik našich uprchlíků již dnes nikomu
ne
překáží a Řím se i pro dřívější odpůrce stal zdrojem naděje v lid
štější svět míru a svobody. Z vlastní své vůle mariánské
sloupy
více nekácíme. My a naši sousedé jsme také již snad překonali nená
vistný šovinism,onen neblahý zmetek ušlechtilého národovectví,kte
rý nás sváděl k^opovrhování každým,kdo mluvil jiným jazykem. Vždyt
to bylo ono nešťastné,též námi převzaté dědictví nekřestanské fi
losofie devatenáctého století,které v minulostí ztěžovalo či zdán
livě znemožňovalo soužití a spolupráci různých národností, usaze
ných v našich hranicích či v širším povodí Dunaje,Labe a Odry. Pod
společně sdíleným útlakem jsme si snad konečně osvojili
zásadu
bratrství všech lidí bez rozdílů,všech dítek Božích,aťsi
třeba
mluví jinak,než mluvíme my.
Spatřuji v tom důvod k naději,stejně jako se můžeme radovat
z
toho,že janepod dojmem národních a státních katastrof konečně v exilu poznali poměrnou malichernost dřívějších sporů a všech dávno
přežitých předsudků,rozdílů a dělítek. Vždyť v době,kdy se jedná o
bytí či nebytí národa a státu,nesmí již nic stát v cestě soustře
děné spolupráci všech lidí dobré vůle o úkolech nám všem
společ
ných. Tož to jsme snad konečně pochopili.Proto pravím,že jsme již
mnohý zápor v sobě překonali.
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Svoje pocity lásky, vděčnosti a věrnosti, o kterých jsem mluvil,
chceme a musíme ovšem vtělit v čin.Neodešli jsme do ciziny,abychom
si jen vydělávali na živobytí.Odešli jsme do ciziny především pro
to,abychom sloužili vlasti a národu, což by nám za dnešních poměrů
doma možno nebylo.
Co tedy musíme dělat?
Musíme uspíšit den,kdy národ bude opět svrchovaným pánem vev své
vlasti a proto musíme vydávat svědectví o nezadatelném právu-Čechů
a Slováků na svobodu, sebeurčení a vlastní státnost.
Musíme připomínat,co se nám stalo v letech 1938- 39~ 48 a 68,aby
svobodný svět nezapoměl na svoji spoluvinu na osudu Československa
a napravil svoje dřívější chyby. Nesmíme připustit, aby svět zapo
mínal na náš minulý i současný přínos ku všeobecnému rozkvětu vědy
a umění. Musíme připomínat,že naše vlast je v samém srdci křestanské Evropy;že je prosycena kulturními proudy Evropy západní i vý
chodní , severní i jižní;že bez svobody našich národů nemůže ani ostatní Evropa kdy splnit svoje poslání strážkyně pravé lidskosti a
právního řádu mezi národy.
V této souvislosti nesmíme připustit dnes rozšířené zdání,že ná
rody a země za železnou oponou jaksi nepatří k Evropě.
Skutečnou
jednotnost Evropy ostatně znovu zdůraznil papež Jah Pavel II. pro
hlášením slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje za spoluochránce
Evropy,Evropy celé.
Nikdy nepřipustíme,aby ve světě zavládlo ticho a mlčení o Česko
slovensku jako o tužbě nevyplněné a snu nedosněném či o nedopovězené pohádce. Budeme pioto jednotlivě i prostřednictvím svých or
ganizací , spolků a sdružení vydávat svědectví,budeme ovlivňovat ve
řejné mínění a vládní činitelé těch zemí,ve kterých žijeme. Mějme
při tom stále na paměti,že jsme představiteli svého národa v cizi
ně a že dle našeho konání či nekonání bude souzeno o národu doma.
První a hlavní náš úkol tedy je snaha,aby v Československu byly
co nejdříve obnoveny svoboda jednotlivce,sebeurčení národa a sku
tečně opravdová samostatnost státu.
Musíme si však také uvědomit,kam by Československo mělo směřovat
v politice zahraniční,v úpravě poměrů domácích a ve svém duchovním
vývoji.Klade se tedy otázka konečných cílů.Poraňme se tedy i tu s
Masarykem.Na otázku,zda připravuje politický testament, řekl:
"...Máme přece politický testament Palackého a velmi dobrý, v
stručnosti,abychom se vzdělávali a jednali podle
vzdělaného
rozumu. A vzpomínám podobné improvizace Tomkovy: Aby nás Pán
Bůh zachovati ráčil při^zdravém rozumu! A tak tedy politiku
rozumnou a poctivou. Tot vše."
Co si tedy vezmeme z Palackého? Romantickou představu o holubičí
povaze raději škrtneme.Spíše si připomeneme,že Palacký varoval
před rozpínavostí německoůa ruskou - a že tu mluvil věru prorocky.
Oprávněnost této jeho výstrahy jsme poznali tak dokonale, že o ní
netřeba ani mluvit.Palacký proto radil ku spolupráci malých stře
doevropských národů ve službách zájmů společných všem. Za jeho do
by byla tato spolupráce ztížena zaslepeností Vídně a Budapešti,
přebujelým nacionalismem a neochotou některých
středoevropských
národů jednat s ostatními národnostmi téže oblasti dle zásady " já
pán,ty pán".
Po hrůzách posledního půlstoletí bude spolupráce
středoevrop
ských národů a států při opravdové svobodě a rovnosti jistě snad
nější a proveditelnější než byla kdy za uplynulých věků od doby úpadku středověkého ideálu křestanského universalismu. Na základech
společného dědictví nábožensko-kulturního i politicko- historické
ho musíme připravovat středoevropské sblížení a dobrý poměr
ku
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všem svým sousedům, když tak očividně selhaly všechny pokusy o za
jištění bezpečnosti národa a státu spoléháním buč na smluvní
zá
vazky se vzdálenými spojenci ze Západu,nebo spoléháním na meziná
rodní řád,vybavený mocí jen pomyslnou,či dokonce spoléháním na po
moc a ochranu z Východu. Zde tedy Palackého rady platí dodnes
a
určují náš program.
Při všech svých úvahách o budoucí úpravě poměrů domácích i v za
hraničních musíme především pamatovat,že náš veřejný řád za štastného období mezi válkami byl budován na zásadě svrchovanosti lidu.
Věříme ovšem,že tato zásada bude platit též v budoucnosti.
Proto
náš dnešní úkol spočívá pouze v tom,dopomoci usilovnou prací v ci
zině lidu samotnému,aby si mohl sám určit svoje zřízení politické,
hospodářské a společenské a mohl si sám vyhranit svoje postavení v
budoucí»doufejme svobodné a snad i sjednocené Evropě.Podrobné ře
šení těchto otázek,o kterých můžeme a máme uvažovat,není naším úkolem,ale lidu samotného,až se vláda věcí vlastních vrátí do rukou
národa.
Z toho nám však vzniká další naléhavá povinnost.Pravíme, že si o
zmíněných otázkách musí rozhodnout v budoucnosti svobodný, svrcho
vaný lid sám.Aby se však lid mohl rozhodnout správně,musí znát ne
měnné zákony mravního řádu o kterých nemůže "rozhodovat většina" ,
jak mezi jinými říkával též Masaryk.Lid musí dále znát svou vlast
ní minulost dle historické pravdy a musí znát plnost svého národ
ního odkazu.
To vše je dnes lidu v Československu upíráno. Mravní zásady jsou
nahražovány marx-leninistickým pseudonáboženstvím.Minulost je pře
krucována a zkreslována dle^požadavku stranických předsudků a
opravdový národní odkaz křestanského humanismu je vůbec popírán. A
proto musíme tyto pravdy zachovat my,abychom je ve vholrém
času
mohli odevzdat příštím pokolením.
A náš bezprostřední i vzdálený cíl duchovního vývoje a pokroku?
Prostě,jak říkával Masaryk:"Ježíš,ne César je náš program".To pla
tilo včera,platí dnes a budéplatit i zítra. Tak nějak si předsta
vuji cestu,kterou máme v exilu jít,nechceme-li být služebníky neu
žitečnými.
Snad by se někomu zdálo,že se ve svém snažení opíráme pouze o zá
sady staré,neřku-li zastaralé.Pravdajnaše zásady jsou staré a to z
toho důvodu,že mravní zákony jsou neměnné a skutečnosti geopolitické jsou dány. Dobře při tom ovšem víme,že po všech nastalých změ
nách budoucí politický,hospgdářský a společenský řád bude jiný,než
býval za času našeho mládí.Úsilí obnovit dřívější uspořádání
ve
všech jednotlivostech by se podobalo snaze "napít se včerejší vody
z dnešní řeky",smím-li použít těchto slov Jiřího Škvora.
1Mení třeba hledat nové zásady či nějakou novou,údajně samospasi
telnou ideologii.Zásady národního odkazu dostačují k určení našeho
dnešního postupu i vzdálených cílů.Podrobnosti si pak-doufejme že
v duchu těchto zásad-určí svobodný lid sám.
Jsou ovšem v našem středu také škarohlídi,kteří by každou
naši
Činnost považovali za marnou v domnění,že civilizace věků,tak jak
ji známe,je odsouzena k zániku. Do budoucnosti však nevidíme. Ne
víme, zda se trestající ruka Páně nezdrží a zda snad lidstvo nepři
jde ještě včas k rozumu.Je proto naší povinností jednat za předpo
kladu, že záchrana světa,Evropy a tedy také Československa je nejen
žádoucí,ale také možná,pravděpodobná a jistá.Kdybychom složili ru
ce v klín,zradili bychom tím Prozřetelnost a odsoudili bychom tím
navždy k zániku sebe samy i svůj národ.Určitě by pak nadešel den,
kdy bychom si s lítostí a výčitkou opakovali slova Viktora Dýka po
matčině smrti:"Dluh chce platit,není už věřitele...".
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sešli,či jen pro to,abychom spolkařili jako samoúčel.Sešli jsme se
proto,abychom se utvrdili ve svém rozhodnutí sloučit národu v ci
zině,uspíšit den jeho svobody a zachovat pro další pokolení nepo
rušený poklad národního odkazu.
A nyní dovolte jen jednu připomínku na ukončenou. Do Dokladu ná
rodního odkazu patří také dar nad jiné vzácný;dar, který je vedle
naší hudby jistě nejdokonalejším projevem všeho našeho myšlení,cí
tění a chtění.Je to náš jazyk. Vzpomínáte,jak to napsal Pavel Ja
vor?
"Snad jenom Luna - Luna Poběhlice
je svůdnější,
snad jenom Hvězda - Hvězda Večernice
je krásnější,
snad jenom Láska - Láska Slitovnice
je mocnější,
nad tebe, rodná řeči."
+

+

+

JAROSLAV SEIFERT Vladimírovi Škutinovi: "Necítil jsem se
kolem
své osmdesátky zvlášl dobře.Byly to Vaše knížky, které' vylepšily
mou náladu."Tak už jsem tady s tím vápnem,pane Werichu!" čtu jako
lék. Někdy trpký.Ale účinný.Je to KNIHA. A když na mne
dolehne
stařecká melancholie,beru"Máš na^hlavě zahrádku,řekli moji
roz
košní spolužáci" a radostně zjištuji?že se pořád ještě dokáži ja
ko studentík smát. A za to Vám děkuji»" ...................
Podle zprávy,která došla do Vídně 5.listopadu,byl básník Jaro
slav Seifert převezen do nemocnice se srdečním kolapsem. Podrob
nosti zatím nejsou známy.

HLUK A NERVOVÁ SOUSTAVA.Povzdechnutí"Já se z toho rámusu zblázním"
má své opodstatnění.Americký psycholog S.Cohen z Oregonské university/USA/ porovnával chování a reakce občanů,bydlícxh v blízkosti
letiště,s chováním a reakcemi jiných městských obyvatel. Obyvatelé
čtvrtí při letišti se museli podrobit psychiatrickému
vyšetření
mnohem častěji než obyvatelé jiných částí velkoměsta.
AGENTI HUSÁKOVA REŽIMU V AKCII ROZVRACANIA EXILU. Okrem periodik v
češtine,ako je napr.Nový proud,vydávajú agenti husákova režimu poovratné pamflety aj v slovenčine. Jedním z nich je Obzor,označovaný
ako časopis"Združenia Slovákov v exile".
Časopis sa vraj tlačí vo Švajčiarsku,ale rozposielajú ho z rož
ných západ9europskych krajín. Posledné číslo označujú za" náš kra
jec k dialogu: Útek a vyhnanie."

Krajané z Winterthuru si mohou koupit čerstvého,živého
VÁNOČNÍHO KAPRA

jako každý rok v potravinářství
GIOVANELLI
^Marktgasse 56 - Telefon 052^221622
Nezapomeňte si kapry laskavě včas PŘEDOBJEDNAT !

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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Dr.Jan Štěpánek
ČESKOSLOVENSKO 1968- ÚLOHA ODBORŮ A"KAN" /K1ub angažovaných
nestraníků/ - POLSKO 1981
Kolébkou odborového hnutí, které si v 19. a zejména ve 20.stol,
proklestilo cestu Evropou byla Anglie. Vývoj probíhal s určitými
časovými a národními modifikacemi, ale výsledek byl stále tentýž.
Prakticky každá evropská země měla po 2.svět.válce vlastní odbory
s více či méně zkušenými předáky. To platilo pro Československo i
pro Polsko. Přes různou světonázorovou a politickou orientaci byly
/či měly být!/ odborové orgsnisace sdružením zaměstnanců usilují
cími o ochranu a zabezpečení, zlepšení hospodářského sociálního a
kulturního postavení svých členů.
Z podstaty existence odborů vyplývá i jejich jistá politická
spoluúčast v řízení společnosti,což vedlo v Československu a Pol
sku zákonitě ke střetu se zájmy komunistických stran,které se brzy
po 2.svět.válce uchopily moci v obou státech. Komunistické strany
sovětského impéria postupovaly podle obecného schématu tzv. Národ
ní či Lidové fronty.Národní fronta byla,a nadále v obou státech je
tolerovaným seskupením všech,'často velmi různorodých organizací,
které uznávají vedoucí roli komunistické strany jako
objektivní
společenskou zákonitost.To je základní podmínkou jejich existence.
Taková organizace za to obdrží právo a povinnost přitakávat roz
hodnutím vlastního centra moci,kterýnje vedení kom.strany. Do to
hoto přísně kontrolovatelného politického prostoru jsou vtěsnány
zbytky nekomunistických stran resp.jejich bývalých a s komunisty
spolupracujících frakcí,různé zájmové organizace,a především odbo
ry. Některé organizace si podržely jisté specifické funkce, které
jim kom.strana přidělila.Odborům není de facto dovoleno stávkovat.
Toto právo se obnovuje pouze v obdobích maxim, liberalisace, pod
vlivem všenárodního tlaku,jak tomu bylo v r. 1968 v ČSSR či nyní v
Polsku.Je však dovoleno starat se o plnění a překročení/závazky,t.
zv. soc.soutěžení aj./státního hospodářského plánu, pořádat polit*
školení Či protestní akce proti zlořádům kapitalistického světa anebo i proti těm osobám, které právě upadly v nemilost vládnoucí
kliky. K důležité funkci patří i prvomájové oslavy, které se staly
institucionalisovaným pompesním holdem stranickému vedení. K svět
lejší činnosti patří péče o odpočinek a dovolené zaměstnanců ve
vlastních,většinou velmi dobře vybavených domech a zotavovnách.Od
bory mají jisté možnosti starat se o bezpečnost práce,méně o mzdy.
Členství v odborových organizacích či zastávání nejnižších od
borářských funkcí bylo a je pro mnohé kritické občany projevem
ještě únosné loyality k stávajícímu režimu, která umožňovala urči
tou formou soužití s komunistickou diktaturou.
Odboráři od uchopení moci komunistickými stranami nemohli rozho
dovat a proto celkem po právu nemají a neměli pocit kolektivní vi
ny za současný politickohospodářský stav obou zemí, který se tu a
tam oprávněně zmocňuje některých soudných komunistů; byli to přece
oni,kteří více jak 30 let žárlivě ovládali a ovládají všechny mo
censké a hospodářské posice.Srovnání role odborů v západní Evropě
s odbory v komunisty ovládané Evropě východní,vede k jasnému závě
ru, že východní odbory jsou převážně propagandistickým
přívěskem
komunistické strany,jehož existence pomáhá vyvolávat zdánlivou ilusi politické plurality; odbory nemohou plnit svůj hlavní úkol t.j.
zabezpečení a zlepšení hospodářského, sociálního a kulturního po
stavení svých členů.Pražské jaro a současné Polsko jsou a byla ale
mimořádnými obdobími,která prokázala životnost a nevykořenitelnost
odborů.
Rok 1968 v Československu začal aktivisací kritiky režimu, která
zprvu přicházela převážně ze strany inteligence. Polsko prožilo v
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jeho pádujkritický kvaa byl ještě výraznější na konci vlády Gierka. Někdy se může zdát, že kritičtí jsou jen intelektuálové a stu
denti, zatímco dělníci a rolníci jakoby jen pasivně přihlíželi. To
je podle mého soudu nesprávná a povrchní interpretace.Dělníci jsou
nedůvěřiví,déle či dokonce dlouho vyčkávají i když s věcnou kriti
kou režimu vnitřně hluboce souhlasí.Prověřují slova a osobnosti. A
neprojevují hned bouřlivé nadšení a nedají se lehce zapálit inte
lektuální jiskrou,jak tomu např.bývá u studentů. Jistá inerce děl
níků vede· k tomu,že-dlouhodobě nahlíženo- jejich politické postoje
jsou vyzrálé,realističtější,důslednější a pevnější. Rozhodli-li se
pak již jednou,jsou v daleko větší míře ochotni k materiálním
i
osobním obětem.Nelze nevidět,že jistý rozdíl mezi československými
a polskými dělníky je v tom,že hospodářská situace polských pracu
jících byla a je mnohem tíživější, což má samozřejmě důležitou po
litickou funkci;je totiž osvědčenou zkušeností,že tzv.gulášový so
cialismus umožňuje celkem pohodlnou vládu komunistické straně.
Krisová období v komunistických státech východní Evropy jsou mj.
charakterisována i tím,že občané,kteří neváhají riskovat a usilují
o společenskou nápravu, hledají společnou akční platformu,která je
dána organizací a programem.Zmíněnou akční platformu je možno hle
dat v existujících organizacích,což je obtížné,nebo se lze pokusit
založit organizace nové,což je ještě mnohem nesnadnější.Chtěl bych
se krátce zmínit o zkušenostech z období Pražského jara,které jsem
získal ve vedení nově vzniklé organizace - Klubu angažovaných ne
straníků.Tato nově vzniklá organizace,která nikdy neuznala vedoucí
roli kom.strany ve společnosti jako objektivní zákonitost spole
čenského vývoje, měla výhodu v tom, že nebyla zatížena minulostí a
navíc se mohla učit z četných politických chyb posledních 3^ až 50
let.Zájem občanů byl velký,nebylo myslitelné tento zájem organisačně zvládnout,což nebylo z počátku ani důležité.Ve vedení příprav
ného výboru byli na poč.1968 zastoupeni převážně intelektuálové.
Mnozí z nich se po prvních ostrých restrikcích ze strany Dubčekova
vedení zlomili a začali se pod různými záminkami vzdávat sv^ch ú.kolů.Je samozřejmé,že mohli okamžitě odejít. U mnohých tento krok
vedl k těžkým konfliktům mezi svědomím a touhou neučinit nic,co by
mohlo ohrozit jejich soukromou profesionální posici a kariéru. Do
šlo k emocionálním okamžikům, že takový se slzami v očích a na ko
lenou se vyznával ze svých strachů a z touhy být"z toho venku".Od
chod těchto lidí byl lidsky pochopitelný a pomohl,poněvadž se hlá
sili jiní,pevnější a často zkušenější. Bylo radostné, že se hlá
sili dělníci,že vznikaly organizace Klubu v závodech, a že to byly
továrny,které ve stále větším počtu zvaly k zakládajícím schůzím a
k politickým diskusím,které se vyznačovaly kritickou věcností.Obě
tavost občanů a dělníků byla dojímavá.Nabízeli i části svých bytů
jako sekretariát,což bylo třeba v československé nouzi o byty kva
lifikovat jako hrdinský čin. Peníze na zaplacení sálu, v němž se
konaly schůze, se scházely spontánně po ukončení schůze"do klobou
ku" .Nezapomenu na prosté lidi,kteří se dožadovali jakékoli
práce
ve prospěch Klubu a v ruce žmoulali ušetřenou stokorunu jako první
příspěvek. Továrny posílaly auta pro členy přípravného výboru, aby
je přivezly a opět odvezly z diskusních setkání, která se
často
protáhla hodně přes půlnoc. Překvapující byla politická zralost a
chytrost dělníků,kteří demokratickým způsobem,t.j, otevřenou kri
tikou a hlasováním vymanévrovávali neschopné dosazené komunistické
funkcionáře. Represe proti Klubu,ze strany KSČ vedené ještě před
srpnovou intervencí vojsk Varšavského paktu,spolupráci se
závody
jen utužovaly."Nepovolí-li nám Klub, schováme svoje legitimace a
přihlášky do šuplíku a pojedem dále v odborech.Nevidíme zatím
žádnou možnost,jak zakáží odbory ve fabrikách", prohlásili
mladí
dělníci z pražských závodů v červenci 1968.Pro tehdejší situaci by-
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netiskly nic o činnosti Klubu,a na druhé straně tiskařští dělníci
samozřejmě a zdarma tiskli sami nejnutnější materiály pro Klub.
Komunistická strana žárlivě a netolerantně střeží a i v Pražském
jaru střežila svůj mocenský monopol. Pečlivě rozlišovala mezi kri
tiky z vlastních řad,k nimž občas projevovala překvapivou shovíva
vost, a mezi nekomunistickými kritiky, kteří na tom byli podstatně
hůře.Mnozí lidé,zejména na Západě,se domnívájí,že Pražské jaro by
lo obdobím svobody a demokracie;bylo jistě obdobím nadějí,obdobím,
v kterém komunistická strana v praxi nepoužívala ostrých represiv
ních ogg^ření vůči jednotlivcům/zatýkání,monstrprocesy/. Dubčekovo
vedení zachovávalo"bdělost a ostražitost”
a dočasně taktisovalo
pod tlakem veřejnosti.Všechny schůze Klubu v Praze byly zakázány a
teprve krátce před zahájením/na osobní odpovědnost předsedy Klubu/
podmíněně povoleny.Tento stav se tehdy příhodně nazýval”demokracie
na čestné slovo”. Denním chlebem byly desinformace. Městský výbor
KSČ v Praze neváhal např. poslat jménem předsedy Klubu fingovaný
telegram.oznamující odvolání velkého politického,shromáždění v Pra
ze, tajemník téhož výboru svévolně odvolal pokynem Čs.tisk.kancelá
ři tuto schůzi tiskem a pod·, Vedoucí funkcionáři KSČ v rozporu se
skutečností prohlásili v srpnu 1968,že vedení Klubu se usneslo resignovat na politickou činnost. Nezřídka přicházely i hrubé
ano
nymní dopisy,které vyhrožovaly fyzickou likvidací.Časté bylo stří
dání metod.V delegaci Ústředního výboru Národní fronty,která vedla
jednání o legalizaci Klubu,ceděli m.j.Z.Mlynář a F.Kriegel. Mlynář
hrozil mocenským postihem neuznáme-li vedoucí roli KSČ,Kriegel na
bízel mezi čtyřma očima automobil. Mezi neprogresivními a progre
sivními komunisty bylivovšem lidé jako Šabata/bývalý tajemník Ji
homoravského výboru KSČ/,který patřil k čistým lidem a neváhal in
formovat o machinacích"svých"soudruhů. Nelze zapomenout, že mnozí
komunisté nabídli a podali pomocnou ruku i v pohnutých okupačních
dnech. Je příznačné,že tentýž Šabata pak bohatě okusil komunistic
kých kriminálů,podobně jako R.Battěk, bývalý místopředseda Klubu,
který byl před nedávném odsouzen k sedmi a půl letům vězení.
Po 21.srpnu byl Klub zakázán. Mnozí jeho členové pokračovali ve
své činnosti dále v odborech poněvadž závody a odbory se srpnovou
invazí nezlomily,ba právě naopak se dostávaly do plného tempa.Děl
níci stávkovali,podporovali hmotně a psychicky studenty/ listopad
1968/ a vůbec všechny ty, kteří neztratili rozvahu a odvahu
před
namířenými hlavněmi sovětských tanků. Okupantům nevyšel ani prů
hledný trik s dělnickorolnickou vládou; nepodařilo se jim jednorá
zovým úderem srazit národ na kolena.To se podařilo až hodně pozdě
ji a jen částečně.V r.1968 se celému národu po řadu dní a snad i
týdnů podařilo vytvořit solidaritu století, která vlastně také za
chránila nakonec tehdejším komunistickým předákům život.Tato soli
darita ovšem nezabránila,aby titíž předáci/jedinou Čestnou výjim
kou byl Dr.F.Kriegel/nepodepsali tzv.moskevský protokol,který lze
srovnat jen s mnichovským diktátem před druhou svět.válkou.
Přes
tato fakta se někteří čsl.exilový komunisté snaží vyvolávat dojem,
že opět oni a jen oni byli hybnou silou Pražského jara.Je to nejen
v nejlepším případě manipulovaná polopravda,především je to křivda,
a ti ukřivdění jsou prostí lidé,dělníci,odboráři,kteří zůstali do
ma a kteří zůstávají nadějí do budoucna.
Situace Polska je a zřejmě delší dobu zůstane obtížná.Polští od
boráři ze"Solidárnošči" mají a budou mít ve své KS co činit se zkušeným+taktisujícím a mocným protivníkem.Budou muset čelit pomluvám,
polopravdám,provokacím,korupci i násilí.Přejeme jim,aby si drželi
a udrželi solidaritu,onu velkou sílu,která činí národ
nepřemoži
telným a utlačitele zbavuje možnosti zasévat strach,nejistotu é^edůvěru,což jsou hlavní pilíře jejich vlády.
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Vážení přátelé,dne 19.srpna 1981 uveřejnil západoněmecký deník Die
WELT můj článek k anglickému televiznímu filmu"INVAZE", natočenému
podle knihy dr.Z.MLYNÁŘE "Mráz přichází z Kremlu".Vinou předlohy a
jejího autora je líčení událostí v této hře mnohdy povrchní,ba do
konce místy silně nepravdivě zkreslené.Ve svém článku jsem v zájmu
pravdy a objektivity poukázal na skutečnou roli a postoje Dr. Mly
náře v r.1968 a v letech následujících.
Dr.Mlynář reagoval v Die Welt 8.září 1981.Některá z mých tvrzení
se snažil popřít a některá vůbec bez zmínky přešel.Soudím,že zále
žitost má pro náš exil zásadní význam a jsem proto nucen se touto
formoui k ní znovu podrobněji vyjádřit.
Prokazatelná fakta svědčí o tom,že dr.Mlynář se v období ledensrpen 1968 v očích Rusů diskreditoval podstatně méně než
většina
vedoucích představitelů"Pražského jara".Zastával totiž v řadě zá
važných otázek pozice sympatické SSSR.Konkrétně:
-Zaujímal negativní postoj ke vzniku nových politických stran,
o
pluralitě ani nemluvě,a obhajoval hegemonii KSČ.
-Rozhodně odmítal odstranění cenzury neboli, jak to on nazývá,"há
jil právo státní moci zasahovat i do svobody tisku".
-Podílel se z hlediska své kompetence a funkce tajemníka UV KSČ na
jmenování V.Šalgoviče do funkce náměstka státní bezpečnosti.
-Podílel se aktivně na odmítavém stanovisku k výzvě 2.000 slov
z
27.června 1968 vyjádřeném v oficiálním stranickém usnesení, které
koncipoval.
-Obhajoval na městské konferenci KSČ v Praze v červenci 1968
A.
Jindru atd..
Fakta dál§ dokazují,že dr.Mlynář se zúčastnil porady promoskevské
skupiny v UV KSČ/Bilak,Indra,Kolder,Jakeš,Lenárt, Švestka ,Pilier,
Barbírek,Rigo,Rytíř,Pavlovský/,která jednala o ustavení
kolaborantských vedoucích orgánů KSČ i státu.Její jednání proběhla na ÚV
KSČ ,na sovětském velvyslanectví a na pražském Hradě.Dr.Mlynář dal
těmto jednáním přednost před účastí a vystoupením na sjezdu KSČ ve
Vysočanech.Ve své knize"Mráz přichází z Kremlu" Mlynář sám uvádí,
že velvyslanec Červoněnko prohlásil na shromáždění této
skupiny,
že pokud jde o revoluční dělnicko-rolnickou vládu"0n osobně se do
mnívá, že právě zde přítomní soudruzi by měli tvořit její
základ,
nebot mají jak dosavadní legální funkce,tak i důvěru
sovětských
soudruhů".Z uvedeného jednoznačně vyplývá,že v politických kalku lacích Rusů měl Mlynář závažnou roli.
Dr.Mlynář se koncem srpna 1968 aktivně zúčastnil jednání v KremluTuto osudovou událost však ne náhodou popisuje ve své knize ve
lice povrchně a v rozporu se zveřejněnými stanovisky jiných účast
níků.Zejména však nepravdivě líčí svoji roli a postoje
jednotli
vých aktérů.
Od samotného počátku těchto"jednání"přesvědčoval účastníky,
že
národ očekává řešení situace, odtud,a pokud budou členové delegace
"stát jednotně za řešením k němuž se v Moskvě podaří dospět,příj
me je i velká většina lidí doma".V interních rozhovorech mezi čle
ny delegace argumentoval tím,že souhlas s dohodou jako s kompromi
sem není beznadějný,aleže v Československu lze vytvořit lepší
a
perspektivnější situaci než v Mačarsku po intervenci v r.1956. Dr.
Mlynář se tedy účinně zasadil o podpis kapitulace.
Po demisi ze všech funkcí ve vedení strany v listopadu 1968 zvo
lil dr.Mlynář vyčkávací taktiku.Vycházel z předpokladu,že do pěti
až sedmi let dojde k určitému smíření mezi vládnoucími a bývalými
funkcionáři vyloučenými z KSČ.V jistém smyslu pak k jeho rehabili
taci s možností podílu na formování politiky strany. Tomu Mlynář
plně přizpůsobil své chování a jednání a ani náznakem
nepozvedl
svůj hlas proti politice"normalizace" .
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Teprve po roce 1975,tj.po XV.sjezdu KSČ,který s touto iluzí skon
coval, dr.Mlynář pochopil,že naděje na jeho návrat do KSČ jsou mar
né.Od této doby se datují jeho pokusy o novou politickou profila
ci.Pro ilustraci je možno uvést jeden z prvních,který se
odehrál
během diskusí a procesů kolem "undergroundu"v r.1976. Mlynář se ve
skutečnosti nehlásil k tomuto uměleckému směru,ale oslovil mladou
generaci a pokusil se u ní získat vliv a autoritu.Jinak mu
tyto
kruhy byly však bytostně zcela cizí.Využít pro své osobní cíle
a
ambice čehokoliv-je pro něj typické.Podnikal a činí i dodnes po
kusy o zakotvení v některém z politických proudů jako vedoucí či
nitel.
Proč se dr.Mlynář uchýlil ve své knize k povrchnímu popisu či ne
pravdivým tvrzením a pokračuje v těchto intencích i nadále? Příči
na je prostá.Jde o snahu zatajit svoji skutečnou roli a zakrýt své
vlastní defekty.Budovat i za cenu překrucování a lží svoji image,
pozici.Svědčí to však také o tom,že se svojí komunistickou
minu
lostí se poctivě nevyrovnal.
Dr.Mlynář se již v minulosti a zejména v r.1968 projevil
jako
vysoce ambiciózní politik,který si rychle a bez jakýchkoli skrupu
lí zvykl na svět moci.Chorobně touží po privilegiích a vůdčí roli
i dnes.V jádru je však nesnášenlivý»arogantní elitář a kariérista,
který se snaží jakýmikoliv prostředky dosáhnout svých osobních cí
lů. Pozorný čtenář knihy"Mráz přichází z Kremlu" a poučený a vní
mavý divák televizního filmu"Invaze" má plnou možnost se o tomto
přesvědčit.
Luděk Pachman
+
+
+
+
V MADRIDU OPĚT 0 ČESKOSLOVENSKU. Po letní přestávce bylo 27. října
zahájeno v Madridu další kolo Konference o bezpečnosti a spoluprá
ci v Evropě/KBSE/ za účasti delegací 35 států.Zahajovací plenární
zasedání nepřineslo žádné překvapeníjřečníci v podstatě opakovali
svá,dobře již známá,stanoviska a nezdá se,že by se bylo
podařilo
během přestávky protichůdná stanoviska přiblížit.To ostatně potvr
dilo i prvé pracovní zasedání,které se konalo 29.října; trvalo jen
několik minut,poněvadž žádný z delegátů se nehlásil o slovo.V dal
ších zasedáních byl zajímavý projev britského delegáta John
Wilberforcea,mluvícího jménem deseti evropských delegací/EHS/. Velmi
ostře kritizoval Sovětský svaz pro invazi a trvající okupaci
Af
ghánistánu,neustálou persekuci bojovníků za lidská práva,
rušení
zahraničních rozhlasových vysílání a konání vojenských manévrů ko
lem hranic Polska-vše v zásadním rozporu s ustanoveními
helsin
ských dohod.Velvysl.Wilberforce se plně postavil za kanadský návrh
na konání zvláštní konference expertů pro lidská práva.
Sovětský
delegát Iljičev odmítl kritiku sovětského porušování
základních
lidských práv jako"lacinou propagandu" a konstatoval s
uspokoje
ním, že nedávné masové demonstrace pacifistů v řadě evropských měst
dokazují,že"duch détente je stále živý".Na to reagoval velvyslanec
Wilberforce poznámkou,že kdyby sovětský svaz prováděl a plnil
ustanovení helsinských dohod,měli by sovětští občané rovněž možnost
demonstrovat. Nelidská persekuce bojovníků za lidská práva v Čes
koslovensku byla též předmětem jednání,jak v plénu tak i v kuloá
rech.U.S.Helsinki Watch Commitee,nevládní americká organizace pro
minentních osobností veřejného života,sledující plnění helsinských
dohod,apelovala v předvečer zahájení zasedání na všechny delegáty,
aby"velmi rozhodně odsoudili brutální potlačování lidských práv a
svobod v Československu".V memorandu,které zástupci této organisace v Madridu předali osobně všem delegátům,poukazuje
president
Helsinki. Watch,Robert L.Bernstein,na stále vzrůstající persekuci v
ČSSR a cituje na důkaz"jeden z nejpochmůrnějších dokumentů,který z
ČSSR v posledních letech^došel",dokument Č.264 VONS/byl otištěn v
minulém čísle našich ZPRÁV/.Memorandum Dředané delegátům obsahuje
plný text tohoto otřásajícího dokumentu,jakož i podrobnosti o ne
dávném zatýkání a přípravách na nadcházející monstrproces/Dle RSČ/
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AŤ ŽIJE DOBRODRUŽSTVÍ
Únik ze zamořené technické civilizace a konzumní společnosti,
touha dosáhnout vynikajícího sportovního výkonu,pokuát se a něco
originálního,co se vymyká jakékoliv normě anebo podat vědecký dů
kaz; společným jmenovatelem toho všeho je dobrodružství.
Neuznává
hranice jiné než odvahu a fysickou výdrž.Touha po dobrodružství je
nezkrotitelná a nedbá žádných národnostních či politických překá
žek.S chutí roste apetit a lidí,jejichžkousky usedlá
společnost
ráda nazývá”bláznivými",stále přibývá.Podivejme se na několik do
brodružných výkonů v uplynulém roce.
Překonat světové oceány na veslici-to zní takřka neuvěřitelně. A
přece tohle v r.1896 dokázala dvojice Američanů norského původu
George Harbo a Frank Samuelson- kteří za 55 dní překonali Atlantik
od západu na východ.Loni se však totéž podařilo Francouzi Gérardu
Aboville;zcela sám a na kocábce dlouhé jen5,6O metrů,vyplul z Newportu ve Spojených státech a odvesloval přibližně 5200 km do fran
couzské Bretaně za 73 dní;vydatně mu ovšem pomáhal Golfský proud.
Šest japonských vědců se vydalo na jedenáctimetrové plachetnici z
japonského přístavu Shimoda přes Pacifik do chilského Arica a
to
se zastávkami v San Franciscu,Acapulco a Callao.Za celou
plavbu
použili výlučně plachet a vesel.Jejich cílem bylo dokázat spojení
mezi civilizacemi staré Ameriky- a starého Japonska v době už před
10.000 lety,jak tomu nasvědčují četné keramické nálezy překvapují
cí tvarové podobnosti.Hornův mys vždy býval snad tím nejobávanějsím koutem moří,pohřebištěm tolika lodí a jejich posádek. A přece
se právě tudy vydali čtyři Angličané-na kajacích! Za 17 duí
byl
nebezpečný mys překonán směrem z Argentiny do Chile.
Američan
Charles Potter naproti tomu zdolal Hornův mys sám na malé veslici.
Tři Kanaúan^ se vydali malým člunem napříč oběma Amerikami; vyplu
li z Winnipegu v provincii Manitoba po Červené řece k horní Missi
ssippi, potom přes Mexický záliv k ústí Orinoka,dále proti
proudu
této řeky a Rio Negra k Amazonce a po ní do města Manaus k jejímu
ústí. Dva američtí vzduchoplavci,Max a Chris Andersonové,překonali
v balonu vzdálenost 5200 kilometrů,která dělí západní pobřeží se
verní Amerikyod východního.Letěli podél americko-kanadské hranice,
většinou ve výšce 8000 metrů a rychlostí až 75 km/hod. Hodně zku
sili zimou,nebot teplota klesla často až na minus 30 stupňů; jednu
chvíli dokonce uvažovali o tom,že pokus vzdají. Připomeňme, že Max
Anderson je jedním ze tří Američanů,kteří v r.1978 poprvé v baló
nu přeletěli Atlantický oceán z Ameriky do Evropy.Jedenáct badate
lů, většinou lékařů a meteorologů-z toho 4 Angličané, 3 Australané,
2 Francouzi, 1 Argentinec a 1 Novozelanňan-se v brzku vydá do
An
tarktidy na motorových lyžích.Urazí asi tisíc kilometrů
ledovou
pustinou,budou přenocovat jen^pod stany při teplotách,které nikdy
nevystupují nad minus 20 stupňů a potáhnou za sebou sáně jako
to
dělali první objevitelé Antarktidy.^ejich cílem je zkoumat pomocí
elektronických přístrojů odolnost lidského organismu
v těžkých
podnebných podmínkách,hranice fyzické únavy a psychologický stav.
Američan Summer-ale to už jsme vám jednou loni oznámili- se vydal
na cestu kolem světa"osmdesáti různými způsoby";
jsou mezi nimi
prostá chůze,autostop,lehké čluny,kluzák,kolečkové brusle.velbloud
a osel a pštros;v Africe napodobí proslulého Tarzana tím., že. bude
prý přeskakovat se stromu na strom.Sleduje snad tímto výkonem do
datečný důkaz,že lidé povstali z opic?
A takhle bychom mohli pokračovat do nekonečna výčtem jak serioz
ních podniků,tak i doslova bláznivých kousků.Ne vždy se úmysl zda
ří,někdy končí dobrodružství i tragicky. Tak britský fotograf Pe
ter Bird hodlal přeplout na obyčejné veslici a zcela sám Tichý oceárr,ale sotva vyplul na moře,bouře ho donutila zakotvit v Dolní

- 22
Kalifornii a pokus vzdát.Měl původně namířeno do Australie,vzdále
né asi 13 000 kilometrů. Před šesti lety se mu podobným způsobem
podařilo překonat Atlantik.Osamělý belgický mořeplavec - François
Erpicum se vydal na malém člunku z Evropy do střední Ameriky ces
tou tropických pasátů,ale na Azorách ho taktak zachránili z převr
ženého člunu;trosečník tvrdil,že prý ho potopila"ponorka
neznámé
národnosti". Francouzský mořeplavec-samotář Yves Pestel-nabral na
devítimetrové bárce kurs kolem světa.Umínil si,že uskuteční " non
stop" plavbu,ale na úrovni severního argentinského pobřeží ho strhl
proud,unášel 38 dní a poblíž Hornova myslu překotil bárku; Pestela
včas zachránil vojenský vrtulník. A konečně Steve Kurachi,Američan
japonského původu,vyplul sám. přes Atlantik na čtyřmetrové skořáp
ce, poháněné jen vesly.Deset dní po startu vypustil do éteru SOS a
byl^zachráněn. Před třemi lety se pokusil o totéž a dopadl stejně,
tísňový signál však tehdy vyslal až po 48 dnech plavby. /S.M.K./

PhíFKAVY K "UVÍTÁNÍ" HALLEYOVY KOMETY
Pověstná Halleyova kometa se objeví na obloze teprve za pět let,
avšak přípravy k jejímu "uvítání" jsou již v plném proudu.Když se
objevila naposledy,to bylo před 71 lety,pozorovali ji hvězdáři te
leskopy,dnes má věda k disposici četné vesmírné sondy.
"Evropská agentura pro kosmické výzkumy" připravuje
vypuštění
sondy "Giotto",která má"zkřížit" dráhu komety a proletět
jejím
plynným ohonem.Hlavním úkolem sondy bude analysovat pomocí citli
vých spektroskopů prvky,z nichž je kometa složena. Je to velmi dů
ležité zejména proto,že Halleyova kometa-jak se domnívá většina astronomů-patrně vznikla ve stejné době jako planety naší sluneční
soustavy.Sonda"Giotto",která bude vážit asi 750 kg,má být vypuště
na v r.1985 pomocí nosné rakety typu Ariane.Po osmi měsících letu,
tedy v březnu 1986,má protnout dráhu komety;tehdy poletí" Giotto "
rychlostí přibližně 70 km ze vteřinu.Pro zajímavost:jméno obdrže
la sonda podle středověkého toskánského malíře Giotto di Bordone,
který pozoroval kometu v r.l301;nebeský jev na něho zapůsobil tak
mohutně,že když mu pak svěřili uměleckou výzdobu jednoho florent
ského chrámu,namaloval místo tradiční betlémské hvězdy .... přesný
obraz Halleyovy komety!
Americká N.A.S.A.,pochopitelně,toto kosmické "rendez-vous" také
nepropásne a připravuje speciální průzkumnou sondu,o jejíchž tech
nických parametrech i úkolech nejsou zatím známy žádné podrobnos
ti. Jisté je,že Američané využijí zkušeností,které nabyli a nabudou
během dvou velkých kosmických programů-"Voyager",kterým
zkoumali
planety Jupiter a Saturn v r.1977, a"Galileo",jehož úkolem bude v
r.1984 průzkum planety Jupiter a jeho družic.
Sovětský svaz ve spolupráci s Francií připravuje vyouštění dvou
sond k Venuši,které umístí v jejím"vzdušném" obalu dva francouzské
balony s měřícími přístroji ; jedna sonda zůstane pak na Venušině oběžné dráze,druhá poletí k Halleyově kometě.Také Japonci se chys
tají na setkání s nebeským tělesem,ale zatím víme jen to,že k vy
puštění sondy použijí americkou nosnou raketu.
Objevení komet na hvězdné obloze vždy budilo mezi lidmi strach a
bývalo neblahým znamením,zvěstujícím války,epidemie a přírodní po
hromy .Začátkem 18.století anglický hvězdář Edmund Halley propočí
tal dráhy 24 komet,které se objevily mezi lety 1337 a 1698 a dos
pěl k názoru,že nejde o různá vesmírná tělesa,nýbrž o stejná, kte
rá se ke Slunci,a tudíž i k Zemi,periodicky přibližují
a
zase
vzdalují.Kometa,která se zjevila v letech 1531,pak 1607 a konečně
1682 byla rovněž stále táž a později obdržela hvězdářovo jméno.Ta
to kometa nás navštěvuje periodicky v obdobích 76,1 roku.
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Při setkání pozemských sond s Halleyovou kometou v r.1986 bude
velmi záležet na absolutně přesných výpočtech času, rychlosti a
dráhy.Planety slunečního systému totiž obíhají kolem naší stálice
proti směru hodinových ručiček,to znamená,že zemská rotace
kolem
Slunce dodá každému předmětu,vypuštěnému stejným směrem,
určité
zrychlení.Jenže...Halleyova kometa letí právě opačně,tedy ve smys
lu hodinových ručiček a vypouštět vesmírné drůžice"nazpátek" ještě
naše technika nedokáže.Setkání sond s kometou se tudíž uskuteční v
podmínkách obrovské rychlosti-kometa poletí jedním a sondy opačným
směrem;kdyby došlo k případné kolizi,nezbude ze sond doslova nic,
protože rychlost v okamžiku nárazu by se blížila 220.000 km/h .Na
proti tomu až se kometa znovu po 76 letech objeví,to bude v
roce
2062,bude už mít věda jistě k disposici zdokonalené vesmírné lahoratoře a energii,schopnou vyvinout zrychlení tou měrou,
že bude
možno umístit sondy do paralelní dráhy s kometou; poletí "vedle sebe1'
a přístroje budou mít možnost vesmírné těleso průběžně studovat.To
je ale ještě hudba budoucnosti
Obyčejný divák-pozorovatel noční oblohy-nebude mít v r.1986 pří
znivé podmínky;Halleyova kometa se přiblíží ke Slunci z " opačné
strany",takže bude pozorovatelná pouze v časných ranních hodinách.
Stanislav Kříž
DR03NIČKY Z NĚMECKÉHO TISKU
MQST Z ITÁLIE NA SICÍLII chtějí postavit italské koncerny
Montedison, Fiat a Pirelli.Zákon o stavbě mostu přes mořskou úžinu,kter dělí Kalábrii od Sicílie,byl vydán již v r.1971.' Most jenž má
být nejdelším na světě,spojí oba břehy jediným obloukem ve výši 70
metrů nad hladinou moře a bude dlouhý 3.300 metrů.Dva betonové pi
líře,které most ponesou,mají být vysoké 300 metrů. Na moste má být
šest jízdních pruhů pro automobily a dvě železniční tratě. Stavba
je plánována na 7 let.
POČET JEDINCŮ A DRUHU ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠE na naší planetě se
vymyká
lidským představám.Existují sice vymírájící druhy,kde lze stanovit
počet jedinců jen několika sty nebo tisíci.Tak např. počet goril,
žijících na celé zeměkouli,činí pouhých 6 až 8 tisíc.Existují však
i takové živočišné druhy,u nichž je počet jedinců nespočítatelný.
V jediném mraveništi může být až milion jedinců,v jedné kapce vody
mohou být tisíce prvoků.Ročně se vyloví skoro čtvrt bilionu slečů
a jiných mořských živočichů a přece jich v celku neubývá.
Počet
známých živočišných druhů činí přes milion.Kosmopolitní druhy/ so
vy jkormoráni/ jsou rozšířeny po většině zems.povrchu.člověk samot
ný se přičinil o rozšíření mandelinky bramborové,kraba
říčního,
potkana,vrabce,divokého králíka a jiných živočichů.
PODLE NEUROLOGU A PSYCHOLOGU existuje silné pouto mezi Měsícem
a
člověkem.Vědci se domnívájí,že každá změna magnetického pole naší
planety tak či onak zasahuje do lidské psychické rovnováhy. Takové
termíny jako"náměsičný",náměsíčník "/v n^kt.jazycích"špatně nalo
žený" např.ve francouzštině"mal luné"/ jen dokazují,že naše pova
ha se mění a že v tom má"své prsty" Měsíc.Soudobé lékařské výzkumyukazují,že existují určité vztahy mezi měsíčními fázemi a např.
tlakem močoviny v krvi nebo zápalem plic.
SLUNCE A POMOC 3LIŽNÍMU. Většina lidí je daleko ochotnější poskyt
nout pomoc potřebným spoluobčanům v jarních a letních měsících,při
blankytné obloze a zářícím slunci.Je-li zataženo a deštivo,stahují
se lidé do sebe a spoluobčanů si nevšímají.Ukázaly to
dlouhodobé
pokusy prováděné amer.psychologem M.Cunninghamem z Elmhurstovy ko
leje v US-státě Illinois.Uvedený psycholog testoval za nejrůzněj
ších povětrnostních podmínek několik stovek"pokusných"osob.
Dr.M.Červíkova
ZPRÁVY ČSKP - Schlosstalstrasse 54 - 8406 Winterthur/CH
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Oirina Sasek
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pro Vas odborne upraví, opraví neb zrenovuje
Vaše milé véci kůží vonící. T.j. kabelku,
peneŽenku, aktovku, cestovní artikl
a kožené oděvy.
Rovněž švýcarské suvenýrové zvonky pro Vaše
přátele zde i mimo Švýcarska vyrábím
vlastnoručně, kvalitněji než jinde.
Od’12.-vdo 110.- SFr. s vyšíváním,
kalendářem neb věnováním.

Vyber vlastnoručně vyrobených peněženek
8 monogramem na přání.

Bei SULZER arbeiten auf vielfältige Art und an unter
schiedlichen Produkten Vertreter unzähliger Berufe.
(Das Bild bietet nur einen einzigen, winzigen Einblick
ins Ganze.) Ein Gemeinsames aber gibt es: Was, wo
und wie auch immer gearbeitet wird, wie eindrücklich
und modern die vorhandenen Mittel und Methoden
zum Erreichen technischer Spitzenleistungen auch
sein mögen (und müssen) - am wichtigsten ist der
Mitarbeiter, der Mensch.

211.22

Der Mensch

Bei Komponenten zu Kernkraftwerken stehen Sicherheit und
Zuverlässigkeit im Vordergrund. Dieser Maschinenoperateur
bearbeitet die in genauen Abständen zueinander stehenden mehr
als 150 Bohrungen des Reaktordruckgefäß-Unterteils zu einem
700-MW-Kernkraftwerk.
Gebrüder Sulzer, Aktiengesellschaft
Cfl II *3FEK3
8401 Winterthur

