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PODLE SKUTKŮ POZNÁTE JE .... 1
Každý národ má a měl své velikány, ale i menší a malé lidi-lidi,
kteří mají charakter,kteří charakter ztratili a také takové, kteří
ho už ani nehledájí,poněvadž charakter je stejně jen rušil. O tom,
že existují dobráci,měkkoty, surovci ,clytráci,hlupáci a mluvkové,od
važ li vci , straš pytlové ,zbabělci,kulíšci a kulisáci,státečnouři,pil
ní ci,lajdáci,škarohlídi,pomlouvači,udavači,požívači,využívati, as
keti ,šetřivci,zcizovači»povaleči,snaživci a ti,kteiym je to úplně
fuk-se lze denně přesvědčit.Že se to všechno míchána během života
jednotlivce ještě mění,ví koneckonců také každý. Všechno toto lid
ské hemžení se dohromady jmenuje národ či prostě lidi.Může být zle
když se do uniformy vrátného či policajta navlekne udavač,surovec,
zbabělec či prospechár. Moc zlá je i kombinace vzdělání s chytrá
zná
kem provázená nevyvinutým anebo ztraceným charakterem. Každý
ze zkušenosti řadu variací.Hlavně by měl ovšem znát tu svoji kom
binaci osobní,paletu svých vlastních vlastností a sklonů... Zde je
moc slepoty,osobní slepoty.Ale dá se tušit,že ti, kteří spokojeně
usínají,nejsou na tom asi tak zle a budou na tom dobře_
budou-li
moci s tou svoji kombinací a s tím co nahospodařili klidně zavřít
také naposledy oči.
Pokud jde o situaci našich lidí stoji za zmínku,že většina jich
je doma,což je normální, a menší část je roztroušená po světě, což
je také normální.To je prastará methoda,jak poznat,jak to dělají i
jinde.To věděli naší dědové a pradědové a proto chouili rádi
na
vandr.Kádi se také vraceli a v tom je háček.Zkušenost, přemýšlení
a vlastní názor považují úřadující protektoři za nebezpečné.Chtějí
o všem rozhodovat a tedy i o tom,co a jak by měl jeden myslet /za
pomínají, že to není pak už myšlení/ a hlavně jednat a určují veli
ce přísně,kdo smí přísně střežené čs.hájemství opustit či do něho
vstoupit.Výsledkem je přetvářka a někdy bolestná komedie.
Stranická aristokracie prohlásila svůj spolek za neomylný a také
předurčený k nařizování.K tomu se udělala ideologie užívající rá
doby vědeckých irází a samozrejme se musely předělat i dějiny, aby
neodporovaly té ideologii.Všechno to postihlo a změnilo všední den
všech.Narostly řady nepřátel,před nimiž musíš být,naivní člověče,
chráněn.K chránění,dohlížení,vedení,řízení a orientaci lidí a li
diček je třeba mnoho ochránců,dohlížitelů,vedoucích,ředitelů a orientátorů,kteří si svou ostatním vnucenou vedoucí roli nechávají
dobre zaplatit.
/Pokračování na straně 2/

MEZINÁRODNÍ EXILOVĚ SYMPOSIUM

Studijní skupiny našeho ČSKP
a Československé pracovní skupiny KD strany Švýcarska
se koná ve dnech 7.až 9.května opět ve Vzdělávacím
středisku
ve WI3LIK0FEN. nedaleko lázní Zurzach.
Téma: Exily ze Střední a Východní Evropy uprostřed
mezín.situace. Polsko-poslední výstraha pro Zapad i

současné
Východ!?

Mezinárodní účast-Jednací řeč němčina-Z jiných řečí
bude překládáno-Vyžádejte si pozvánky a podrobné informace·

- 2 Nové situace vyjadřuje i nová čeština páchnoucí schůzovními sály,
která asi přivádí učitele českého jazyka tu a tam do zoufalství kon
čícího v otupělosti;dohlížitelé"chrání výdobytky svého socialismu ",
silničářům je dovoleno"rvát se s počasím",zemědělci"bojují o zrno, o
cukrovku či o zasetí ozimů", a nekončícím způsobem" se bojuje s ne
přízní počasí". Příslušníci ministerstva vnitra zase orlím
zrakem
bděle sledují každého doma i venku.Všechny tyto nabubřelé formulace
splňují svůj cíltdodávají pocit mimořádnosti a důležitosti a chtějí
zdůvodňovat existenci dohližitelů.Aby se zabránilo "nedozírným ná
sledkům" , podnikají se opatření,která dovolují nedozírné možnosti rů
stu aparátu.Sledují se vnitřní nepřátelé i zrádná emigrace. Každý z
dohližitelů hraje svou hru,i když sice ví,že všicnni tito
zdánliví
nepřátelé pracujícího lidu jsou úplně obyčejní lidé,kteří jen nazý
vají věci pravými jmény. Zmíněná hra přináší drábům dobré bydlo,pos
tup/ a tedy ještě lepší"dobré bydlo"/,služební cesty v kapitalismu s
dobrými prožitky a hlavně pak prožitek moci,který působí jako droga.
Jsou tedy doma i mezi námi.Co s nimi? Doma je zapotřebí být chytřej
ší než jsou oni.To je nejlepší ochrana před jejich tvrdostí.Rychtář,
soudce i kat musí bezpečně vědět?že i jim budou jejich viny odpuště
ny tak,jak oni odpouštějí svým vinníkům.... Touha lidí je pokoj li
dem dobré vůle.Program do budoucna je tedy náprava napáchaných křivd
a hloupostí,dobrá vůle a nikoliv msta.Stále však zůstává otázka,co s
těmi vykuky,co jsou mezi námi,mluv± naší řečí a referují a referují?
Mebudeme jako oni! Nebudeme vytvářet kontrarozvědkujnemáme na to ža
ludek ani čas a ani peníze.Nemáme co tajit.Nechrne je bez povšimnutí
jako býlí,poněvadž oni" dříve či později odplaty své dojdou". Musíme
přeshě vědět jen to,že nesmíme učinit nic,co by jim umožnilo
doma
pozavírat ty,kterým to není fuk a kteří burcují proti přetvářce, ná
silí , lži, apatii,mravní erosi a korupci,které jako rakovina ohrožují
naší národní podstatu.

+
+
+
+
ENCYKLIKA SVÄTÉHO OTCA JÁNA PAVLA II. 0 ĚUDSKEJ PRÁCI, vyvolala
v
celom svete vefky ohlas a je stále predmetom rozborov,Komentárov
a
diskusií. Vyberáme dva
odstavce z odpovedí na otázky,
ktoré
predložila redakcia Slovenských hlasov z Ríma Mons.F.Škodovi:
"Jadro
učenia
Cirkvi o
práci sa dá zhrnút do dvoch viet:Bohom stvorené veci sú určené pre dobro všetkýcn Íudí. Práca ako čin
nost íudskej osoby má prvenstvo pred vecami a pred hocijakými hmot
nými dobrami."
"Materialistický duch,ktorým je preniknutý kapitalizmus,axo aj roz
ličné formy socializmu,spôsobil,že kapitál a íudSKá práca boli pova
žované za hmotné činitele výroby,medzi ktorými sa vraj nutne vytvá
rali konflikty a opozície.Podfa krestanskej sociálnej náuky
práca
nie je hmotným Činiteíom,ale prejavom ducnovnosti človeka.
pracou
človek zdoxonaíuje samého seba a celú spoločnost.Práca ma tedy
pi venstvo preu vecami,pred hmotnými dobrami a pred výrobnými prostriÍdkami.Aj Kapitál,to jes^. súhrn výrobných prostriedkov,závisí
oa
udskej práce j je ploaom ludskej činnosti.... Výrobné prostriedky
kapitál - boli nauobuunuié prácou všetkých pracujúcich.
To}čo bolo
naaubuunuté úsilím všetkých,má slúžil dobru všetkých.Aj zemské dobrá
dané prírodou a teda Bohom,sú určené pre všetkých Íudí. Vlastníctvo
jednotlivcov, ako aj štátne vlastníctvo výrobných prostriedkov, nie
je absolútnym právom. Kapitál jednotlivcov,ako aj štátny kapitál,ma
jú slúžil človek^,majú slúžil jeho práci,majú umožnit všestranný ro
zvoj a dokonalost človeka.......... ".
VZDĚLÁVACÍ INSTITUT NAŠEHO CNG pořádá řadu zajímavých kurzů.Kdo byste měl zájem napište si o program redakci ZPRÁV.
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TŘICÁTÍ LEDEN 1982 - DEN MEZINÁRODNI SOLIDARITY S POLSKÝM NÁRODEM.
Iniciativa
k němu vyšla od presidenta USA Reagana, organizace v
USA se tam ujaly tamějáí odbory AFL/CIO v čele se svým předsedou
Kirklandem,a jinak se na něm podíleli dobří lide v celém svobod
ném světě.Peněžními sbírkami,projevy,demonstracemi,a především ví
ce než obvyklým zamyšlením. Jsou někteří lidé,ale i celé
národy,
jakoby vybrané k tomu, aby svvm utrpením a svou úpornou obětí sní
maly hříchy ostauního světa. Nemůžeme tu právě v lednu nemysletbylo to letos už 13 let- na našeho Jana Palacha. A toho třicátého
ledna a všechny dny další jsme si nemohli a nemůžeme nepřipomínat
polský národ. Obětiplné usilování o svobodu prostupuje snad celou
jeho historii až do dnešního dne - a nepochybujeme o tom, že pro
stoupí i jeho budoucnost. Alespoň tu blízkou.Jen mu přejeme,aby to
ted nemuselo už trvat tak dlouho- a dělejme sami vse
co je v na
šich silách,a raději ještě víc než to, aby kolem nás už pocnopili
všichni ti,kteří ještě nechápou,a sjednotili své síly v jednu spo
lečnou tak velikou, aby nepřítel byl nakonec rád, že mu bude do
voleno kapitulovat bez boje, t.j. bez porážky a bez jejícn násled
ků.
SOCIALISTICKY PREDSEDA E.P. Po dvou a půl letech prvního předsedy
Evropského parlamentu/Evropské hospodářské společenství, tzv." De
vítka"/, jímž byla Francouzska pí. Simone Veilová,byl zvolen
novy
předseda.Je jím Holandan Pieter Dankert z levého křídla strany prá
ce. Jeno zvolení bylo značným překvapením a došlo k němu při čtvr
tém kole voleb rozdílem 16 hlasů proti kř.demokratickému kandidátu
Egonu Klepschovi/roz.v Podmoklech/. Překvapením bylo jeho zvolení
hlavně proto,že volbu kandidáta socialistické frakce umožnili an
gličtí konservativci .V Kremlu se mohou smát pod vousy,nebot stano
visko britských konservativců vůči SSSR i socialistickému bl ku je
zcela odlišne od stanoviska tohoto levicového holandského
socia
listy.Ovšem není vyloučeno,že nová významná funkce, ke které
byl
povolán v parlamentě,ve kterém socialistická frakce je v menšině
do určité míry ovlivní i jeho další postup. Pieter Dankert,i
při
svém relativním mládí/48 let/, má za sebou už delší
mezinárodňěparlamentní praksi/od r.ly70 je členem Parlamentního
shromáždění
Rauy Evropy,Shromáždění Západoevropské Unie a Shromáždění severní
ho Atlantiku/ a vhodnou jazykovou kvalifikací.Na rozdíl od jiných
levicových socialistů má pověsí přesvědčeného stoupence Atlantické
Aliance.
/E.Ŕ./
KRUTĚ ZÁKROKY REŽIMU V ČSSR proti osobám,z kterých má stracn^ a k
nimž patří nejenom lide politicky angažovaní,ale dnes také, či pře
devším, kněží a lidé pi^ostě věřící,vyvolaly na Západě
intenzivní
odezvu § několik akcí na podporu vězněným a jejich rodinám. Kraja
nům ve Švýcarsku je snad nejbližší "CDUP”/Komitét pro ochranu ne
spravedlivě stihanycn-tj.zahraniční VONS/ se sídlem v Lonuýně,
a
tady zastoupeny Vlauimírem Skutinou. V Paříží pracuje "Co.mité In
ternacionál pour le Soutíei^e la Charta 77" a ve Švédsku organiza
ce profésora„Janoucha "The Cn.arta 77 Foundation". Napište si
re
dakci Zpx-áv ČSKP o podrobnosti a auresy,resp.čísla kont,na něž je
možno poslat příspěvek.
RaDa EVROPY zasedala koncem ledna Ve Štrasburgu a zaujala
velmi
roznodné slanovisko^k situaci v Poisku.Budiž jí za to dík.Příleži
tosti využili nekierí zástupci exilů sdružených v ACEN/ Společen
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ství podmaněných evropských národů/ k pracovní schůzce.Za čsl.sku
pinu byl přítomen evropský sekterář ACEN E.Řehák z Paříže a
náš
Ing.Husák.ACEN je jediná exilová organizace akreditovaná jako po
zorovatel u mezinárodních institucí. Usiluje se o
zintenzivnění
její činnosti.
MADRIDSKÁ KONFERENCE O PLNĚNÍ HELSINSKÉ DOHODY,zahájená 11. listo
padu 1980,se po Vánocích znova schází 9.února. Vzhledem k polským
událostem se počítá od začátku s velkým vzrušením - ale také s tím
že mínění všech 35ti účastníků budou řečena naplno. Švýcarskou de
legaci vede vyslanec E.Brunner,kteremu naše čsl.pracovní
skupina
při švýcarské KD straně CVP/TACVP/ předala již k někdejšímu zahá
jení konference své připomínky.
O ČEM SVĚDČÍ NEJNOVEJŠÍ SENZAČNÍ VZPOURA ITALSKÝCH KOMUNISTŮ PROTI
PORUČNÍKOVANÍ Z MOSKVYYVětšina lidí za železnou oponou by asi řekla,že o nezadržitelném rozpadu celého komunistického či marxistic
kého konceptu mocenského»hospodářského i společenského.
V Polsku
by asi ještě dodali:Kdo nevěří at se příjdápodívat k nám. V němec
kém televizním pořadu" Der internationale Frühschoppen" v
neděli
31.lednajskoro totéž řekl mladý Polák Ryszard Batory. Jenomže vět
šina politiků-ale bohužel i prostých lidí- na Západě jakoby si s
tím nevěděla rady.Do jaxé míry tu můžeme pomoci my,kteří mnozí už
po letech exilu bycnom snaa měli umet vhodně oslovovat
mentalitu
svého politického okolí?!
DRASTICKÉ ZVÝŠENÍ CEN POTRAVIN a dalšího spotřebního zboží v Čes
koslovensku od soboty 30.ledna odpovídá celkem všeobecně negativ
nímu vývoji celé komunistické koncepce.Našich doma se ovšem dotkne
velmi bolestně a nebylo by divu kdyby tu ted podstatně přibylo li
dí k lecčemus odhodlanýcnl
NEZAMESTNANOST je dnes sta±ostí číslo 1 po čelem světě,zejména pak
ve státecn s vyspělým hospodářstvim/Velká Britanie má nezaměstna
ných už přes 3 miliony-celkem na světě je jicn na 25 milionů/, jejicnž občané si zvykli na velmi vysoky životni standard.
Druhou
starostí je INFLACE,jejíž průměrná hodnota je dnes na Západě 13 %.
Podaří se ooě tyhle starosti sprovodit s tohoto
našeho
chorého
světa včas a dost dobře? Na MANAGEMENT-SíMťOSIU v Davosu, na němž
se sešli opravou přední světoví politikove a národonospouári , se
došlo x přesvědčení,že především je nutno bojovat proti inflaci.Upačného mínění je světová komerence svolaná k problému nezaměst
nanosti do Kodaně.ťoxud jde o konxretní předpověui.neočekává se ou
roku 1982 žádné zlepšení .Prognosa pro Švycaisxo je ješuě,
zná se
celkem nejiepši.Sice žádné zvýšení exportu a turismu,ve stavebnic
tví a investiční činfiosti dokonce pokles až 3%-a±e zato nezaměst
nanost stále pod i%. ueny prý tu stoupnou asi o 5,5»·
ZEMŘEL MICHAIL ANDREJEVIC SUSLOV -Velký Inkvisitor komunismu , jak
jej nazval curyšský NZZ ,nejvyšší jeho ideolog a rozhodující
po
stava při všech možných jeho akcích.Naposledy při událostech v Polsku/12.ledna jednal ještě s polským zahraničním ministrem
Czyrekem/.Není přehnané mínění,že především on byl a je zodpovědný
za
vývoj sovětské mocenské koncepce v posledních třiceti letech. Byl
pohřben u Kremelské zdi vedle J.V.Stalina,jehož tělesné pozůstatky
sem byly přeneseny z mausolea Leninova v r.1961.
ZEMŘEL DOBRÝ ČLOVĚK, PAN CARLO WEIRICH, vždy laskavý správce řím
ského "Velehradu" - ve věku 75 let.Vzpomínáme s upřímnou vděčností.
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DOKUMENTY

DOPIS Z ČESKOSLOVENSKA /Došel přes kopečky bez odstavců.Prosíme za
5 LET CHARTY 77
něj o prominutí./
Počátkem t.r. završuje 5 let existence a působení Charta
77,
občanská iniciativa za respektování lidských práv v ČSSR,
volné
společenství lidí rozličnýcn světových názorů,víry,zaměření.i záj
mů, spojených
ochotou angažovat se za plné uplatnění lidských
prav, lidské důstojnosti a tvořivosti v naší společnosti. Vznikla
poté, co na podzim 1976 byla vyhláškou č.120/76 sb. zákonů vtělena
do čsl.právního řádu ustanovení Mezinárodního paktu
o
lidských
právech,vypracovaná
v OSN na základě Všeobecné deklarace
lid
ských práv,schválená vaxným snromázděnim Spojených národů v r.ly66
a podepsaná
čsl.vládou ly6tí£ratifikovaná koncem r.1976},
Sluší
připomenout,že pravě čs.ratifikace,kromé platností uvnitř naší re
publiky^ přispěla k tomu,aby bylo dosaženo účasti potřebného počtu
států k’tomu,aby pakty nabyty mezinárodní platnosti. Tehdy, počátkem
r.1977,pouepsaio 211 čsl.oDčanú,mezi mmi řaua osobností, známých
z oblasti kultury,náhoženskeho i politického života,
prohlášeni,
jež uvítalo skutečnost,že čsl.stát uznal ustanovení paktu
jako
součást svéno právního řadu a zároveň upozorňovalo,že v našem do
savadním zákonodárství,a zejména v prakxi,existuje mnoho jevů, od
porujících těmto ustanovením.Své prohlášení adresovali jak kompe
tentním ústavním orgánům republiky,tak celé veřejnosti. Vyjádřili
svou ochotu působit k tomu,aby ustanovení paktu byla u nás plně uvedena v platnost a nabídli svou spolupráci jak státním orgánům za
to zodpovědným,tak všem občanům,jimž tato otázka není
lhostejná.
Název Charta 77,jejž zvolili pro své společenství,navazuje na his
torický proces,jímž respektování lidských práv,základních svobod a
důstojnosti člověka dosáhlo uznání jako neoddělitelná součást po
litiky míru, bezpečnosti a spolupráce mezi národy od
Atlantické
charty,zakládající protinacistickou alianci na podzim r. 1941,
k
Chartě Spojených národů, měnícíhsvou válečnou alianci v universál
ní organizaci mírového uspořádání světa 1945, sč k jejímu
dalšímu
rozvedení a konkretizaci v závěrečném aktu Konference o bezpečnos
ti a spolupráci v Helsinkách 1975.Jde tedy o akci plně odpovídají
cí čsl.právnímu řádu.Článek 29.Ústavy ČSSR opravňuje každého obča
na,ať jednotlivce či ve spojení s jinými.předkládat návrhy»podněty
či stížnosti ústavním orgánům. Obsah pronlášení i ohlášené činnos
ti Charty 77 je v souladu s článkem 17 o povinnosti občanů i orga
nizací dbát o plné uplatnění socialistické zákonnosti
životě
společnosti a řídit se právním řádem?do něhož,jak uvedeno, včlenil
stát ustanovení obou paktů,jež ratifikoval a jež navíc
podpisem
Závěrečného aktu z helsink slíbil důsledně dodržovat. Existence a
činnost Charty 77 je uznávána přímo závěrečným aktem,jenž konsta
tuje, že respektování lidských práv je jednou z podmínek opravdové
ho míru,bezpečnosti a spolupráce národů,a přiznává každému z obča
nů a obyvatel států,zúčastněných na Konferenci o bezpečnosti
a
spolupráci v Evropě právo znát svá práva a povinnosti v této ohlasti/Rok lidských a občanských práv a svobod/ a postupovat
podle
nich.To zahrnuje i právo posuzovat do ja,ké míry jsou
jeho prá
va respektována státní mocí a podávat,at jednotlivě či kolektivně,
své podněty a návrhy.Toto mezinárodní uznání práva občana domáhat
se na státní moci respektování práv zaručených národní dohodou či
smlouvou je podstatným pokrokem ve vývoji mezinárodního práva. Mo
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rálně-politicky znamená uznání takové akce
příspěvek plnění cí
lů vytýčených závěrečným aktem.Ostatně přímou výzvu k takové akci
podepsal i president republiky CSSR ve funkci generálního tajemní
ka KSČ v závěrečném dokumentu Konference evropských komunistických
a dělnických stran v červenci 1976»volajícím k boji za prohloubení
demokratického obsahu evropské spolupráce,zahrnující výslovně do
držování Paktu o lidských právech vypracovaného v OSN všemi evrop
skými státy.Také zveřejnění prohlášení Charty 77 z 1.1.1977 a dal
ších podnětů a návrhů a stížností,adresovaných kompetentním orgá
nům,je v souladu s čsl.právním řádem.Článek 28 Ústavy zaručuje svo
bodu projevu ve všech oborech života společnosti,zejména
svobodu
slova a tisku.Ratifikací Paktu o občanských a politických právech
doplňuje ae to ustanovením článku 19 tohoto paktu, zahrnujícím do této
svobody právo přijímat i sdělovat informace a myšlenky všeho druhu
bez ohledu na hranice.Proto i zveřejnění textu Prohlášena
Charty
77 z 1.1.1977 jakož i dalších podání,z hlediska čs.přátního
řádu
nezávadných ,je zcela v souladu s tímto právním řádem,a to i
zve
řejnění v zanraničí.Občanská iniciativa usiluje o dodržení právní
ho řádu státu,jenž ve svém názvu se prohlašuje za socialistický.Už
skutečnost,Že tento stát považoval za slučitelné se svým charakte
rem vtělit do svého právního řádu ustanovení Paktu,prokážuje
ab
surdnost názorů,jakoby snaha o jejich dodržování byla antisocialistická.Přes plný soulad s právním řádem i se zásadami často vyhla
šovanými oficiálními místy,setkávala se Charta 77 od počátku s ne
gativní ba nepřátelskou reakcí těchto míst.Rozsáhlou a dramatizo
vanou policejní akcí bylo zabráněno osobnímu předání
prohlášení
Charty 77 1.1.Federálnímu shromáždění a vládě.
Pxoti signatářům
prohlášení byla podniknuta řada zákroků,omezujících jejich svobodu
a ztěžujících jejich^život. Policejní zásahy,právně i věcně těžko
zdůvodnovatelné ^doplňovaly vyhazovy ze zaměstnání odporující záko
níku práce i mezinárodním dohodám čs.vládou podepsaným.Aniž
bylo
dovoleno seznámit veřejnost s textem prohlášení,byly zmobilizovány
sdělovací prostředky k jeho odsuzování a pomluvám,proti kterým se
napadení signatáři prohlášení nemohli bráňit.Existenčním nátlakem
byly statisíce,ba snad miliony občanů nuceny hlasovat za rezoluce
zavrhující text,o němž nic nevěděli.1 prokuratura,mající podle ustanovení dbát na dodržování zákonnosti»pokoušela se právně
po
chybným stanoviskem podepřít nezákonné zákroky a štvanice
proti
těm,kdo jednari plně v souladu se zákonem a žádali jeho dodržová
ní .Ani orgány,jímž bylo prohlášení a další podání Charty 77 adre
sováno »nepostupují podle Ústavy,jež jim ukládá odpovědně a
včas
vyřizovat podněty»návrhy a stížnosti občanů.Přestože takovýto pos
tup je jedině zákonný,a též rozumný a schopný řešit problémy Char
tou 77 předkládané a odpovídající životním zájmům podstatné části
společnosti bez zbytečnýcn zostřování»dramatizací a vzrušení
ve
řejnosti, volila státní moc postup zcela opačný.V rozporu s vlast
ními zákony a závazky,převzatými v zájmu politiky uvolňování a mí
rové spolupráce,zmobilisovala nesmírné prostředky a podnikla řadu
akcí k umlčení a rozdrcení občanské iniciativy»požadující na ní,
aby dodržovala
zákony a závazky.Sotva někdo spočte,kolik de
sítek milionů korun bylo utraceno,jaké množství pracovního
času
promarněno,jaké plochy lesů padly na papír pro kampaň proti Chartě
77,kolik pohonných látek spotřebováno pro policejní nájezdy v rám
ci štvanic,šikan a represí proti jejím účastníkům v době, kdy
se
ozývaly všude výzvy k šetření zdroji a hodnotami našeno hospodář
ství.Sotva někdo změří míru i množství nezákonnosti»urážek,ponižo-

vání,surovosti a bezpráví proti těm,kdo žádali a žádájí,aby plati
lo skutečně to,co státní moc vyhlásila jako zásady, normy a mezi
národní závazky.Dlouhá léta vězení,k nimž byly desítky lidí odsou
zeny v procesech s faktickým vyloučením veřejnosti,byla na ně uva
lena na základě obžalob rozpačitě konstruovaných a nesnášejících
objektivní posouzení .Vystihují jen malou část množství represí a
persekuci.
Jsou zde
i případy krutého fysického násilí a obětí na životech.Lze však konstatovat,že kampaň štvanic, rozvinutá
především v počátečních měsících roku 1977 a pokračující v i-ozličnýcn formácii a s různou intenziuou,nedosáhla svého cíle. ObrovsKé
zdroje a prostředky pro ni zmoDilizované byly promarněny.Chartu í7
se nepodařilo zničit.Do značné míry ji kampaň štvanic zpopularisovala doma i ve světě.Iniciativa,která při zákonném,ústavou přede
psaném postupu orgánů,mohla zůstat omezena na úzký kruh přímo za
interesovaných osob,byla nesmyslnou reakcí moci uvedena do vědomí
společnosti jako politická událost prvního řádu.O prohlášení Char
ty 77,nepřinášející žádné senzace nýbrž jen konstatující,co každý
věděl už dávno před tím,se díky příchuti zapovězeného ovoce začaly
zajímat miliony lidí.Jen stovky z nich připojily své podpisy k pů
vodním 240,a to přes přehradu šikan,diskriminačních a represivních
opatření.Jen několik jednotlivců přinutila tato opatření k odvolá
ní podpisu.Několik desítek bylo ovšem přinuceno k odchodu za hra
nice.Díky ohlasu,který celá kampaň proti Chartě vyvolala ve světě,
měla mezinárodní mírová a pokroková veřejnost možnost posoudit zá
konný , konstruktivní a věci mírové spolupráce v Evropě odpovídající
charakter Charty 77.Ne náhodou jí sympatii a solidaritu vyjadřova
ly od počátku především tý osobnosti,kruhy,hnutí a organisace,kte
ré v současné době stojí v popředí mohutných akcí za denuklearizaci našeho kontinentu,za opravdové odzbrojení a uvolnění napětí, a
proti jakýmkoli pokusům o obnovení atmosféry studené války.
Není
vinou Charty 77,existuje-li právě v těchto kruzích^pod dojmem persekučních štvanic u nás,pochybnost o upřímnosti oficiálních míro
vých prohlášení čsl.míst.Ve svých podáních na to mnohokrát Charta
77 poukazovala a navrhovala státní moci,jak vyvrátit, tyto pochyb
nosti či tyto argumenty.Účastníci Charty 77 jsou samozřejmě vděčni
svým přátelům v zahraničí za jejich sympatie a projevy solidarity,
vedené poctivou snahou přispět k dílu Helsinek a vyvracející
ha
nebné pomluvy,jakoby Charta 77 byla podporována a dokonce řízena z
jakýchsi imperialistických centrál.Nejsou při tom zvláště potěšeni
nad tím, že zásahy a nezákonné persekuce proti nim a jiným nekonformním občanům dělají špatnou službu jménu i zájmům CSSR ve svě
tě.Ve svých podáních,na něž naše orgány nereagovaly,či jen reago
valy dalšími,policejními výslechy,sledováním,zadržováním a předvá
děním., upozorňovali mluvčí Charty 77 opětovně na to,že tyto
nezá
konné kroky proti nim se dostávají na pořad o tom,jak jsou plněny
závazky z mezinárodních dohod,at šlo o schůzku účastníků KBSE
v
Bělehradě 1977 a v Madridu 1980,či o Mezinárodní konferenci práce
1979.Podávali při tom konstruktivní návrhy,jak
takovým sřttiacím
čelit.Není jejich vinou,ani jim nepůsobí potěšení,že se na těchto
jednáních zástupci naší republiky dostávali do trapných situací a
sotva mohli obhájit jméno i zájmy republiky.Přestože 5 let Charty
77 znamena 5 let perzekuce,šikan a ztěžování života těch, kdo se k
ní hlásí,nevyčerpavá se tím její aktivita v odrážení těchto útoků.
Její těžiště leží nadále v konstruktivních pozitivních postojícn.
Jde jí o to,aby u nás platilo v oblasci lidských a občanských práv
to,co naše vedoucí orgány podepsaly a vyhlásily.Podala o tom řadu
konkrétních důkazů v návrzích na legislativní a
administrativní
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úpravy jak je vyžadují oba pakty v článku 2 svého textu. Komplexní
návrh toho druhu předložili mluvčí Charty už počátkem 1978. Kromě
toho podali podněty a návrhy k problematice pracovního práva,
k
praxi přijímání na strední a vysoké školy,k uplatnění odboráŕskýcn
práv,k problematice svobody víry a náboženského vyznání, k respe
ktování lidské důstojnosti v nápravnýcn zařízeních, k uplatňování
hospodářských práv občana jako spotřebitele,! k aplikaci práva na
zdravé životní prostředí vyhlášeného konferencí OSN k této otázce
v r.1972.Tyto návrhy a podněty byly vypracovány odpovědně za účas
ti odborníků věcně znalýcn.Ignorování kompetentními místy a poli
cejní zásahy proti mluvčím Charty 77
lze jen
stěží považovat za jejicn věcné vyřizovaní podle článku ?9 ústavy,
či za odpovědný přístup adresáta k problematice,jež
se
dotýká
zájmů celé společnosti.Charta 77 tedy překonala 5 let soustavného
úsilí o své zničení.Prokážala tím svou životnost, jako neformální
společenství lidí rozličnycn životnícn přístupů,zájmů, názorů
i
temperamentu,spojených
vědomím společenské od
povědnosti a odhodláním angažovat se za vec lidské důstojnosti, za
hodnoty opomíjené jak mechanismy moci,tak spotřebním životním sty
lem,do něhož značnou část naší společnosti vtlačily tyto mechanis
my po roce 1968.Tímto postojem aktivního demokratického občanství,
vůli žít v pravdě,navazuje na dobré národní tradice,které jsou též
podstatnou součástí naší národní intensity od staletí.Tím má blíz
ko ke všem různým skupinám,proudům nekonformního myšlení i tvorby
umělecké,vědecké či technické.S nimi navazuje dialog, jenž se
ostatně rozvíjí uvnitř jí samé.Aniž si osobuje nárok mluvit jménem
kohokoli jiného než svých účastníků,odráží a snaží se
vystihnout
zájmy a společenské potřeby mlčící většiny naší společnosti. Pře
konával její rezignaci,působit na občanské svědomí, odpovědnost a
statečnost právě v této mlčící většině,zůstává stálým úkolem spo
lečenství Charty 77.Toto působení zůstává nadále kladne, konstruk
tivní ve smyslu prvního prohlášení z 1.1.1977. Kdo myslí
opravdu
vážně výzvy k boji proti nekvalitnímu a neefektivnímu řízení, lho
stejnosti a neodpovědnosti vedoucích,ale i netečnosti vedených
a
řízených,jimž je stále připomínána jejicn bezmocnost proti zkorumpovanosti všech možných oborů našeho života,musí dřív či
později
pochopit,že apelre uvědomění lidí může být néco platný jen tehdy,
je-li doprovázen konkrétními zárukami respektování osobnosti, důs
tojnosti,práv a názorů toho, na něnož se apeluje.Politicky vyspělá
společnost,o niž se stále tolik mluví,nebude uskutečněna,ani nebu
de fungovat bez respektování
záruk člověku a občanu,
platných pro všechny její členy.To je i podstatným poučením
ze
současného bouřlivého vývoje u našich severních sousedů,jsř spole
čenství Charty 77 sleduje s napjatou pozorností as neskrývanými sym
patiemi vůči tem,kdo usilují o uznání a uplatnění této tak prosté
pravdy při řešení společenské krise statečného a nám tak blízkého
bratrského polsxého národa.Charta 77 žije tedy dál.Protože je jí v
naší společnosti dále zapotřebí,protože problémy,na které při svém
vzniku upozornila nejsou řešeny a protože
nákladné
pokusy
zničit ji
jen podaly další,ještě přesvědčivější důkazy o její
naléhavosti.
Je
jednod z realit našeho současného živo
ta, jejíž význam uznávají nepřímo1iniciátoři a organizátoři štvanic
proti ní«Je vážnou výzvou k axtivní demokratické občanské odpovědno
sti,odvaze a angažovanosti a zároveň společenstvím,byt
nevelkým,
jež tuto výzvu bere vážně a na jejím základě utváří i své vzájemné
vztahy,pochopení a toleranci při respektovaní názorů a
postojů
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Každého ze svých účastníků.Poněvaaž je ji zapotřebí,bude žít a pů
sobit dál,i přes všechny další pokusy o její potlačení.
Stálou
platnost zacnovávají její úvodní prohlášení,její další dokumenty.
V jejich dueňu bude nadále zaujímat stanoviska k jevům bránicím po
zitivnímu vývoji naší společnosti a bude predkladal své konstruk
tivní návrhy k jejich překonání.Bude nadále protestovat proti ne
spravedlivým persekucím,jež postihuji nejen své oběti?jejich nejbližší okolí,ale poškozují také zájmy naší společnosti. V tom bude
solidární se všemi,kdo kdekoli u nás i v zahraničí usilují o oprav
du lidské vztahy v míru,založené na svobodě a spravedlnosti všech.
V Praze 7.1.1982-Dr.Radim Palouš,Anna Marvanová,Ladislav Lis, Dr.
Bedřich Placák,Dr.Jaroslav Sabata,Václav Malý- mluvčí Charty 77·
+
+
+
+
+
SDĚLENÍ VONS 284 ze 4.1.1982
ZÁSAHY STB PO VYHLÁŠENÍ VÝJIMEČNÉHO STAVU V POLSKU.
Souběžné s vyhlášením výjimečného slávu v Polsku začaly
orgány
StB vyvíjet v nedelx 13.prosince 81 aKtivitu,a to především v Pra
ze a v Brně.Policejní zásahy byly zaměřeny především proti
akti
vistům hnutí Charta 77,členům VONSu a proti miaué inieligenci.
V
neděli lj.12.byl z bytu Anny Sabatové odveden její bratr Jan Šaoata,signatář Charty 77,na 24 hodin byl zadržen a pote vyhoštěn
z
Brna.Tentýž den ve 22 hoa.oyl před svým Dytem zadržen jedenz mluv
čích Charty 77,Dr.Beaxich Placak a po avou hodinách ,Děném nicnž mu
bylo vysloveno vyrovánl,Dyl propuštěn.Obdobné piubehio zadrženi a
výslech Člena VONSu Dr.Martina "Hýnlerájk němuž došlo v nedeli poz
dě večer.ulen vOnSu a člen koleKtivu miuvčicn Ch 77,Dr.
Ladisiav
Lis byl též v neděli večer zadržen na 4o nudin.V Brne oyl
ténož
ane zadržen na 24 hoa.hr.Jaroslav Sabata.Při propuštění musel ode
jet z Brna.Za svého nuceného pobytu na venkově i po opětovném ná
vratu do Brna byl denně kontrolován StB až do 22.prosince.V pondě
lí 14.prosince večer několik mužů StB vedených nadporučíkem Karba
nem pozatýkalo v bytě filozofa Er.Ladislava Hejdánka,člena kolek
tivu mluvčích Charty 77,účastníky filozofického semináře,který tam
právě probíhal.Zadrženi byli:Dr.Ladislav Hejdánek/na 24.hod./,Mar
kéta Němcová a Tomáš Vlasák/na 48 hod./Po kratším či delším
vý
slechu ve večerních a nočních hodinách byli propuštěni další zadr
žení návštěvníci semináře Daniel Kumerman,Jan Kozlík,Aleš Havlíček
Markéta Hrbková.Ve středu 16.12. byl v době své pracovní
směny
předveden ze svého nynějšího pracoviště,kotelny hotelu Meteor v Hy
bernské ul.v Praze,poslední z mluvčích Charty 77,katolický duchov
ní Václav Mály.Předvedla ho skupina devíti uniformovaných i neuniformovaných příslušníků SNB vedených důstojníky StB,kapitánem Pos
píšilem a kapitánem Pokorným.Václav Mály byl potom pět dnů zadržo
ván v celách předběžného zadržení v Konviktské ul.v Praze 1. Pro
puštěn byl na příkaz prokurátora pro Prahu 1. JUDr.Turka až v pon
dělí 21.prosince. Prvních 48 hod.zadržení bylo zdůvodněno jen povšechně/§ 23 zák-40/74 o SNB/.V nočních hodinách dne 16.12. , tedy
již první den zadržení,byl Václav Malý vyslýchán vyšetřovatelem VB
podplukovníkem Simůnkem na technický stav parního kotle na
jeho
pracovišti./K vyřazení kotle z provozu došlo již v pondělí 14.12.,
v den,kdy nekonal službu./ Současně byl podroben nočnímu výslechu
ve vedlejší místnosti budovy hlavní správy vyšetřování VB v
Kon
viktské uloč.14 i jeho spolupracovník z kotelny,člen VONSu Andrej
Stankovič5a to na stejné téma.Třetí topič hotelu,spisovatel Karol
Sidon,rovněž signatář Charty 77,byl vyslechnut následujícího
dne
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odpoledne. Kotelna hotelu Meteor je v naprosto nevyhovujícím tech
nickém stavu,kotle mají prošlou záruční lhůtu a kotelna je udržo
vána v provozu jen proto,že zavřením hotelu by podnik Restaurace a
jídelny v Praze 1.utrpěl značné finanční ztráty.Vbrzku se
údajně
připravuje její rekonstrukce.Přesto byl Václav Malý v pátek dne 18.
12.81 po výslechu na StB odveden vyšetřovatelem kapitánem Pospíši
lem na místní okrsek VB v Benediktské ul.v Praze l,kam hotel Mete
or územně přísluší,a tam mu bylo přečteno obvinění,že v souvislos
ti s přerušením provozu zmíněného kotle· se dopustil trestného činu
podle § 137/1 tr.z.,že z nedbalosti způsobil větší škodu na majet
ku v socialistickém vlastnictví a že se návrhuje,aby byl vzat
ao
vazby.Pak byl odvezen nazpět do.cely předběžného zadržení a potom
po třech dnech propuštěn.Při výsleších na StB,na rozdíl od výsle
chu na VB,který proběhl korektně,se vyšetřovatel kapitán Pospíšil
dopouštěl hrubých urážek a invektív,zejména v souvislosti s
pol
ským vývojem.V celém tomto případu se zračí trvalá snaha StB
o
vmanévrování angažované veřejnosti Charty 77 do kriminálních sou
vislostí , jako tomu bylo např. už v případě jiného mluvčího Charty
77 ing.Rudolfa Battěka.V této snaze není pro StB nic nemožného, a
žádná absurdita,jak ukazuje i tento případ,kde se evidentní zaned
bání erárni vydává za nedbalost,dokonce i v kritickou chvíli
ne
přítomného zaměstnance.Že ryco snahy StB v současné době zesilují
lze usoudit z toho,že dne 17«12.81 byl zadržen na 96 hod. historik
Dr .Karel Bartošek,rovněž signatář Charty 77? a během zadržení
ob
viněn z trestného činu výtržnictví podle § 20Ž tr.z. Žádáme jménem
angažované veřejnosti,aby podobné praktiky byly StB kontrolními a
nadřízenými orgány znemožněny. Zapsal ve Vídni 5.1.82 I.Medek.

+
+
+
+
TELEGRAM REAGANOVI. Rada Svobodného Československa zaslala presidentu Reaganovi telegram,v němž s povděkem kvituje jeho"pevné sta
novisko vůči vojenské diktatuře v Polsku".V telegramu se dále pra
ví: "Boj polského národa za svobodu a lidskou důstojnost považujeme
za zápas všech ujařmených národů střední i vjchodní Evropy."A pre
sident Reagan je žádán,aby"zaujal stejně pevný postoj vůči česko
slovenskému režimu,který stupňuje útlak a připravuje procesy pro
ti českým a slovenským vlastencům a bojovníkům za lidská
práva ,
kteří žádají dodržování helsinských dohod.
/RSC/
SOLIDARITA S POLSKEM V LONDÝNE. Dne 4.ledna se konala velká mani
festace v londýnské Albert Halí jako projev solidarity s
polským
národem.K více než dvoum tisícům přítomných promluvili
předseda
"Solidarity s Polskem" Sir Bernard Braine,MP,další členové parla
mentu, Dennis Healey,Geoffrey Rippon a William Rodgers,zástupci od
borů, J.Josten,Vladimír Bukovský a jménem Raay svobodného Českoslo
venska její předseda Dr.Mojmír Povolný.Jménem Poláků
promluvil
člen polské viády v exilu Kazimierz Sabbat a byl přečten
vzkaz
Solidarity z Varšavy.President polské vlády v exilu Edward Raczynski poslal Dr.Povelnému dopis díků za jeho projev,v němž
pravil:
Vždy jsem usiloval o úzke přátelství a možno-li unii obou zemí ja
ko obránců demokracie v naší části Evropy a jako siředi,kolem něhož
by se seskupili naši sousedé,stejně ohrožení jaxo my."
/RSC/
PROFESOR JAN MILÍČ LOCHMAN byl zvolen rektorem basilejské univer
sity? Je to veliká čest nejenom pro něj ale pro celou naši evange
lickou theologii - a pro celý čsl.exil ve Švýcarsku.Jeho rektorská
řeč na téma "Wahrheitseifer und Toleranz"/Hledání pravdy a
tole
rance/ se setkala s mimořádným ohlasem.
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POLSKA KRIZE V TISKU SOCIALISTICKÝCH ZEMI
/Červenec 1980 až prosinec 1981/
V pondělí 14. prosince, necelých 48 hodin po vyhlášení stanného
práva v Polsku,vysílala francouzská televize interview, který její
moskevský zpi-avodaj natočil s Leonidem Zamjatlnem,šefem informač
ního oddělení na UV KSSS.Zamjann rozhodně popřel, že by Sovětský
svaz vykonával,v minulosti či v přítomnosti,nějaký tlak na Polsko
a kategoricky dementoval,že by Moskva stála v pozadí nynějších událostí.
Náš spolupracovník Stanislav Kříž se řadu měsíců zabýval mraven
čí prací-srovnáváním,tříděním a chronologickým uspořádáním polské
ho vývoje,jak ho viděly,posuzovaly a interpretovaly sdělovací pro
středky socialistických zemí.Retrospektivní pohled na více
jak
patnáct měsíců krize je poučný.Je antitezí Zamjatinova prohlášení.
V chronologickém přehledu vyniká kontinuita,vytrvalost,harmonizace
protipolské kampaně,její premeditace a taktika. Uvědomíme si , že
právě sdělovací prostředky"bratrských zemí" bloku přispěly
velmi
významnou měrou k zostření a vyhranění situace v dnešním Polsku.
o
"Polské léto" začíná počátkem července 1980,kdy na 10.000 dělní
ků varšavské továrny na traktory"Ursus" vyhlašuje stávku na
pro
test proti zdražení cen masných výrobků.Následují další stávky ve
Varšavě,v Poznani,v baltských přístavech.Domácí tisk dlouho mlčí,
jakoby se vůbec nic mimořádného nedělo,potom oznamuje,opatrně bez
komentářů,hlavní události,rozsah stávkového hnutí však tlumí. Tisk
"bratrských zemí" mlčí ještě déle a o situaci v Polsku
informuje
až v polovině srpna.
Polské sdělovací prostředky,zejména rozhlas, televize a orgán
varšavské sekce Polské dělnické sjednocené strany- Rasza Trybunaprojevují odměřené sympatie-ale přece jen sympatie- se stávkující
mi dělníky a interpretují jejich sociální požadavky jako " vcelku
spravedlivé" a "pochopitelné", a kritizují»umírněně ovšem, " určité
nedostatky" ve vedení oficiálních odborů.Stávkám se z
opatrnosti
říká"zastavení práce".Týž termín,doplněný adjektivem"dočasný" pou
žívá též Rudé právo a sovětský Tass.První.kdo mluví o " antisocia
listických živlech", je východoněmecká agentura A.D.N.koncem srpna.
Od 20.srpna Sovětský svaz po sedmileté přestávce začíná opět rušit
vysílání stanic BBC,Hlasu Ameriky a Deutsche Welle. Týž den polská
agentura P.A.P. poprvé používá obávaného výrazu"stávka",o dva dny
později se polská televize rozhořčuje nad požadavkem stávkujících
osvobodit politické vězně."U nás,s výjimkou válečných zločinčl »po
litičtí vězni nejsou" »tvrdí.Sovětská media citují projevy Edwarda
Gierka,ale jeho slib dovolit uspořádání svobodných voleb v
odbo
rech přecházejí mlčením.Situace v Polsku je prý složité ale překo
natelná a těžkosti nelze prý v žádném případě srovnávat"s hlubokou
ostrou a nevyléčitelnou krizí na Západě".27.srpna mluví taKé Tass
o"protisocialistickych živlech",které těží z hospodářských potíží,
avšak ujištuje,že jde o vnitřní záležitosti Polska. Současně se ohražje proti údajné"pomlouvačně kampani",kterou rozpoutaly
proti
Polsku západní, zejména pak západoněmecké sdělovací prostředky, jež
propůjčují slovo revanšistům .V Polsku samém se podle obsahu i užívaného tónu začínají rýsovat tři proudy v tisku: deník
Zycie
Warszawy představuje liberální směr,ústřední stranický orgán Trybuna ludu stojí více méně uprostřed a armádní deník
Zolniercz
wolnoscT" se stává tribunou tvrdého křídla.Společně však,ale s ne
stejným důrazem,kritizují K.O.R./Výbor na ochranu pracujících/
a
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jeho hlavní představitele Jacka Kurona a Adama Michnika,stejně tak
jako K.P.N./Konfederaci pro nezáviské Polsko/a jejího předáka Moczulského. l.září Rudé právo poprvé užívá slovo "stávka" místo "do
časného zastavení práce".Gdanské dohody z 31.srpna jsou v socia
listických mediíchvzmíněny jen okrajově,neříkájí celkem nic o je
jich obsahu,zdůrazňují naproti tomu,že dělníci na Baltu opět zahá
jili práci. Jen jugoslávská Politika dohody vítá.Počátkem září Tass
obvinuje prezidenta Gartera a republikánského kandidáta Reagana z
"vměšování do polských záležitostí";brzy nato jsou na pranýři zá
padní odbory,zejména americká centrála AFL/CIO
a její předseda
Kirkland,potom západoněmečtí politici Carstens,Ertl,Kohl,Strauss,a
následují stanice Hlas Ameriky»Deutsche Welle a ovšem
nejhorší
epiteta jdou na adresu Svobodné Evropy a Rozhlasu Svoboda. Odchod
Gierka z politické scény a jeho nahražení Stanislawem Kaniou jsou
v socialistickýcn zemích oznámeny bez komentářů. Sovětská
Pravda
mluví «.září poprvé o tzv."nových odborech"v Polsku,ale podává in
formace tak,ža vyznívá jakoby šlo o jakousi obrodu v rámci ofici
álního odborového hnutí.Orgán sovětských odborů Trud přináší
po
dobnou zprávu až o tři týdny později. 15.září konfiskují na letiš
ti Schonfeld ve východním Berlíně všechny polské listy včetně tý
denního vydání Zycie Warszawy v němčině.Oficiální vysvětlení ‘.novi
ny prý nedošly.Skutečnost:polský tisk se kriticky zabýval otázkou
cenzury. Až do poloviny září se socialistický tisk úzkostlivě vy
hýbal jekémukoliv srovnání polského vývoje s událostmi v Českoslo
vensku v r.ly68.'iabu porušila pražská Tribuna:V CSSR prý také antisocialistické živly postupné organizovaly kontrarevoluci. Napadá
Walesu,jemuž vytýká,že nerespektuje vedoucí úlohu strany ve státě.
Vasil Bilak,nebot právě on je v článku Tribuny podepsan,tvrdí, žex
CesKosiovensko nemůže zůstat lnostejné k tomu,co se deje v Polsku;'
"Polští vlastenci a internacionalisté se mohou na své
spojence
spolehnout "píše někdejší krejčí,tono času vsak hlavní ideolog KSČ.
V říjnu 19b0 se socialistické sdělovací prostředky nepřestávají
strefovat do"Soliaarity" a Walesy,ale též do kapitalistů a revansistů;nrubostí vynikají zejmena media Československa. Moskva, Hra
na, výcnoaní Berlín se stále nemohou smířit s gdaňskými dohodami a
interpretují je zásaune negativné.R> měrně objektivní je pouze tisk
maďarský.
v' listopadu 1^8u si Neues Ueutscnland a nude pravo berou na musku Solidaritu,K.O.R. a západní novinaře.Orgán KSC podává Walesovu
charakteristiku,z níž vyplývá,že předseda nezávislých odborů
je
člověk hrubý,nafoukaný,velikášský,opovrhující spojenci své
země.
Koncem měsíce Tass znovu napadá antisocialistické živly v Polsku i
v zahraničí a obviňuje je,že prý chtějí"vyloučit polskou stranu z
politické arény" a "podrýt základy socialismu" a "zmocnit se vlá
dy". Rudé právo z 27·listopadu připouští eventualitu vnějšího zá
sahu.Zdůrazňuje , že existuje určitá mez,kterou nelze překročit.Při
pomíná Dubčeka a"socialismus s lidskou tváří"-pravdaže ironicky i nutnost,že v r.1968 věrným komunistům nezbyla jiná alternativa,
než požádat o internacionální pomoc.V Polsku reaguje na tyto úto
ky deník Zycie Warszawy a 28.listopadu obhajuje"právo Polska
na
vlastní cestu k socialismu."A dodává:"Polsko neohrožuje nikoho,ne
ní tedy důvod,aby se mu vyhrožovalo."
Nadchází prosinec r.1980 a s ním nové,nebezpečné napětí mezi War·
šavou a jejími socialistickými spojenci.Zatím co se polská
media
snaží uklidnit zvířenou hladinu polemiky,Moskva a její věrní nema
jí v úmyslu odzbrojit. 8.prosince například Tass obvinuje Solida
ritu a zejména její"kontrarevoluční křídlo" ze stupňovaného nátla-
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ku na Polskou sjednocenou dělnickou stranu. Ani ta však neuniká
kritice; je prý slabá a příliš podléhá vlivům nezávislých odborů.
Je zajímavé,že několik hodin na to Tass tuto zprávu stáhl;
Podle
informovaných kruhů prý Varšava protestovala a depeší 1’assu ozna
čila za"nepřesnou".Sovětská tisková agentura v příštích dnech ob
rátila ostří svých výpadů na Západ.Panuje tam prý " protisovětská
hysterie”,zejména ve Spojených státech a v NATO,lety
radarových
letadel"Awacs"poblíž hranic NDRjaou" provokací".Přesto však konec r.
1980 končí spíše smířlivou notou;Pravda s ulehčením konstatuje, že
stávek v Polsku ubylo,a že při vzpomínkové manifestaci k 10.výročí
tragických událostí na Baltu převládly klid,disciplina a vážnost.
o
Hned na Nový rok 1981 agentura Tass zahajuje útok proti" antisocialistickým živlům kamuflovaným v tzv. Solidaritě" a mluví o hroz
bě hospodářského chaosu.Celý leden tyto útoky pokračují v různých
variantách.Rudé právo se koncem měsícě zabývá cestou Lecha Walesy
do Říma a nechutně napadá Svatého otce;podle orgánu ÚV KSČ
papež
prý dal Walesovi"tajné instrukce",samozřejmě podvratné.Koncem led
na Tass označuje předáky Solidarity za"osoby nakažené
politickou
vzteklinou".
V únoru 1981 začínají socialistická media používal termínu"dvojí
moc"; Solidarita prý chce vytvořit paralelní mocensky aparát
v
Polsku s protisocialistickým zaměřením.V tomto smyslu píší Nepszabadsag,Rabotničesko delo.Neues Deutschland,nejhrubším tonem
však
vynikají sovětská Pravda a československé Rudé právo. 0 Polsku se
mluví také na 26.sjezdu KSSS a tisk zdůrazňuje zejména projevy L.
Brežněva a G.Husáka,v nichž oba tvrdí,že bratrské státy socialis
tické Polsko v nouzi neopustí a že polští komunisté se mohou
na
své spojence plně spolehnout.Naproti tomu Janoš Kadar je umírněný;
Ceacescu je jediný,kdo se staví proti jakémukoli vměšování a Kania
opakuje na sjezdové tribuně,že Polsko je schopno vyřešit své pro
blémy samo.
Počátkem března Tass vyzývá polské předáky,aby"dali
energickou
odpověď" vnitřním i vnějším nepřátelům?jejichž podvratná aktivita
se prý stupňuje.Z kritického článku o"izraelském expansionismu" ,
který uveřejňuje polský armádní deník Zolnierz wolnosti, čiší an
tisemitské nálady.List mluví o "světovém židovském spiknutí"^"ka
pitálu v rukou světového židovstva" a podobně;jsou to obraty hodné
Goebbelsovy propagandy.0 několik týdnů později uveřejnila obdobnou
antisemitskou úvahu Litěraturnaja gazeta.Ovzduší sociálního napě
tí,nepokojů a stávek v celém Polsku označuje Tass 29.března za"téměř povstalecké" a tvrdí,že nepřátelé socializmu přecházejí k ote
vřenému boji proti socialistické moci.O den později přináší hrubý
a pomlouvačný komentář také Rudé právo;semílá v něm dohromady So
lidaritu, Walesu^Spojené státy a NATO.
Počátek dubna 1981 je v Polsku ve znamení relativního klidu. To
však,jak se^zdá,bratrským tiskovým orgánům zřejmě vadí. Rudé právo
tedy zdůrazňuje,že"klid je šalebný" a že politicko-ideologická kon
frontace pokračuje.Sovětská Pravda a později i Rudé právo zastřeně
kritizují Polskou sjednocenou dělnickou stranu a její vedení,
ze
nejsou dostatečně energické v boji s podvratnými silami. Bouřlivou
schůzi studentů na Varšavské univerzitě označuje sovětský deník za
"antisocialistické orgie" .14.dubna Krassna.ja zvezda pateticky pro
hlašuje, že"kontrarevoluce v Polsku neprojdetéhož dne se Pravda
rozhořčuje nad vzpomínkovým mítinkem ve Varšavě k výročí katynského masakru.
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Také v květnu 1981 sotva uplyne den, aby nekde v socialistickém
tábore,at je to už v Praze,v Berlíně,v Sofii či v Moskvě, si risk
nezaryl do Solidarity.Litěraiurnaja gazeta mluví o celém"dešti do
larů,liber a franků”,které prý nezávislé odbory dostávají ze Zápa
du, aby mohly pokračovat v podvratné činnosti proti polské straně a
státu.Solidarita,sdružující polské rolníky,je zase podle
Rudého
práva prolezlá bývalými agrárníky a latifundisty.Magyar Hirlap ho
voří o"plánovité dezorganisaci" a o nebezpečí návratu k " režimu
plukovníků"z doby těsně před drunou světovou válkou,pro Trud jsou
členové Solidarity"dobrodruhy,kteří vrhají Polsko do propasti",nerespektujľ'ani zákon,ani morálku".Bratislavská pravda tvrdí, že uz
prý v roláku došlo k více než tisiei případům agresi vůči pořádKovým organům a že se tam množí protisovětské provokace.
V červnu ly81 dochází k novému zvýšenému napětí mezi Varšavou a
Moskvou,které vrcholí pověstným dopisem ÚV KSSS polské straně
o
nebezpečí narůstajícího antisovetismu.V Polsku se mezitím rozprou
dí polemika kolem tzv."katowickeho fóra".Přesto,že jde o
výlučně
vnitřní záležitost,media socialistických zemí nenecnávají
Poláky
na pokoji,ustavičně do diskuse zasahují a přirozené podporují or
todoxní Křxdlo polské strany."BraxrsKe státy"kritizují
opouštění
pozic marxismu-leninismu,sociální kvas a přirozeně Solidaritu,kte
rá je vinna tím vším..Ob jevu jí se termíny"revizionismus" a "oportunismus",jimiž se míří na polské stranické a státní orgány,množí se
trpké vyčítky,že partaj ztrácí svou vedoucí úlohu.Kritice neuniká
ani kultura,jako kupř.film Ondřeje Vajdy”Železný muž", vyznamenaný
na festivalu v Cannes první cenou.Podle Izvěstijí jde o"film s antisocialistickou tematikou",podle Rudého prava neřídila se porota
uměleckými,nýbrž politickými kriterii.Trud informuje o
letácích,
které prý vyzývají Poláky k obnovení sociálnědemokratické strany a
bulharské Rabotničesko delo kategoricky odmítá polský " sociálreformismus".
Brežněvův dopis polskému vedení4o němž jsme se zmínili,měl zůs
tat tajným dokumentem? Možná,nebot Tassu trvá plný týden, než o
něm podává zprávu,a to teprve tehdy,když byl mezitím text zveřej
něn ve Varšavě.Ale pak se dostává ke slovu sladěný orchestr;v roz
mezí dvou dnů uveřejňují dopis KSSS všechny ústřední stranické or
gány ve všech socialistických zemích,včetně Viethamu,Rumunska
a
Kuby,a vyslovují mu-jak jinak-naprostý souhlas.Situace v Polsku je
opět v ohni soustředěné palby a slovník sahá po alarmujících výra
zech.Tak 14.června sovětská Pravda tvrdí,že situace v Polsku je"na
pokraji katastrofy".Týž den maďarský Nepszabadság obviňuje " neod
povědné síly",že"vrhají Polsko do propasti".Bulharský deník Rabot
ničesko delo mluví o chaosu v zemi a rovněž užívá obrat "na pokraji propasti".Bulharská Na rodná armija označuje situaci za " mimo
řádně nebezpečnou a kritickou".Komsomolskaja pravda ji má pouze za
"zneklidňující", ale sovětská televize za"katastrofální", agentura
Novosti za"velmi kritickou,východoněmecká egentura A.D.N. za
na
nejvýš vážnou";Izvěstije ji srovnávají s lodí,která se žene na útes a jejíž posádka,místo aby se chopila kormidla,pokračuje v ne
užitečné diskusi.Bulharský tisk používá termínu,který budí tristní
vzpomínky na události v Československu před třinácti lety- "plíživá kontrarevoluce".A veškerý tisk pak začíná rozlišovať'poctivé a
věrné komunisty" od "dobrodruhů";obrat"zdravé jádro" však
zatím
použit není.
Červenec 1981,měsíc 9.mimořádného sjezdu PSLS.Tři dny před jeho
zahájením Rudé právo kritizuje slabost polské strany a nepřímo se
přimlouvá za personální změny v jejím vedení.Jméro Stanislava Ka-
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nii není doprovozeno slůvkem "soudruh" ani označením jeho funkce
prvního tajemníka.0 bouřlivém průběhu sjezdu,tajném hlasování,o otázce důvěry stranickému vedení atd.,tedy o něčem,co se na
komu
nistických sjezdech ještě nestalo,referuje socialistický tisk vel
mi opatrně,zastřeně,spíše okrajově,často vůbec ne.Teprve po
čty
řech dnech se začíná o sjezdu psát trocnu víc,sovětsxá Pravaa kuprxK.iadu nepovažuje za nutne oznámit svým čtenářům,že Edward Gierek byl z PSDS vyloučen;přednesené projevy procházejí pečlivým sítem;některé nejsou ani zmíněny,jiné podány ve zkratce, zato však
jsou citovány všechny ty,které kritizují Solidaritu.
Sjezd PSDS končí,do Varšavy docházejí blahopřejné telegra:ny
ke
znovuzvolení Kanii a Jaruzelského,delegáti se rozjíždějí. A Moskva
vypaluje další salvy.Pravda si stěžuje,že k"četným chybám uplynu
lých let" došlo prý proto,že polští předáci nevyužívali v plné mí
ře" výhod ,které vyplývají z příslušnosti Polska k
socialistickému
táboru";tak se prý stalo,že se Poláci zadlužili v západních
ban
kách.Trud zdůrazňuje,že tváří v tvář"proradnému nepříteli"-tím rozumí"západní imperialismus"-"Sovětský svaz nemůže zůstat lhostej
ným" .
Začátkem srpna 1981 socialistický tisk znovu kritizuje stávky a
"pochody hladu" polských pracujících»veškerou vinu ovšem
svaluje
na Solidaritu.Rudé právo se opět překonává a právě v den 21. srpna
připomíná"internacionální pomoc,která zachránila Československo
před reakcí".List tvrdí,že"prolďářský internacionalismus je
nej
mocnější zbraní komunistického hnutí".Pochopitelně,že také
útoky
proti"vnějším nepřátelům Polska" neztrácejí na intensitě.Rudé prá
vo z 25.srpna obviňuje zastupitelské úřady kapitalistických
zemí
ve Varšave ze špionážní činnosti a hrubého vměšování,namířených prý
nejen proti polskému režimu,ale celému socialistickému táboru.
Září 1981.Koná se první sjezd Solidarity,jejíž vedoucí jádro se
štepí na umírněné a radikály.Kongres v Gdaňsku probíhá
ve stínu
sovětských manévrů na výcnodních hranicích Polska a v Baltském mo
ři.Sovětský tisk se snaží Poláky uklidnit.Podle Izvěstijí sice ma
névry probíhají v"podmínkách blízkých válečnému stavu", avšak so
větští vojácľ'vypalují jen mírové salvy".List mluví o 25.000
mu
žích,ale Tass o dva dny později o téměř 100.000 vojácích.
Sjezd
svobodných odborů je sousedům Polska trnem v oku,nejvíce pak , po
věstná výzva Solidarity k pracujícím socialistických zemí. Žádný
list tuto výzvu neuveřejňuje,ale všechen tisk ji ostré a nevybíra
vě odsuzuje.Pro Rudé právo je to"provokace" a pokus o "vývoz kontrarevoluce",pro Tass"hnusný dokument" a jeho autoři prý
tvoří
"konglomerát kontrarevolucionárů všeho zrna včetně agentů imperia
listických rozvědek".Neues Deutschland jde ještě dál a píše,
že
výzva Solidarity se rovnájaKémusi"vyhlášení války". Pravda tvrdí
že vedoucí nezávislýcn odborů si "strhli masku" a ukázali se
v
pravé podobě,vyhledávájí prý konfliktní situace a rozpoutávají"antisovětskou psychózu".Rabotničesko delo dospívá k podivnému závě
ru, že totiž dokument"ohrožuje bezpečnost a stabilitu v kvropě".
Je zajímavé,že rumunský tisk se k polským událostem až
dosud
cnoval zdrženlivě a jeho kritikám chybělo patřičné ostří.Tento po
stoj Bukurešti končí 22.srpna,kdy Scinteia přejímá argumenty tisku
jiných socialistických zemí a účastní se honby na polské Čaroděj
nice.List vytýká Solidaritě její údajnou"touhu hrát ve
světovém
odborovém hnutí mezinárodní úlohu,ačkoli je její činnost škodlivá,
protidělnická a kontrarevoluční".Koncem měsíce Tass znovu
špiní
Solidaritu tvrzením,že její představítelé-zejména prý"někteří extrémisté"-usilují o úplnou decentralisaci hospodářství a likvidaci
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státních průmyslových podniků, vedou rovněž pomlouvačnou kampaň
proti spojencům Polska. Pravda napadá
stanici Svobodnou Evro
pu a obvinuje ji,že prý formou kódovaných vzkazů vysílá instrukce
polským kontrarevolucionářům.Stanice Hlas Ameriky sleduje prý po
dobný cíl.Rozpuštění K.O.R. hodnotí Rudé právo jako manévr určený
k oklamání,nebot jeho členové mezitím získali pevné postavení
v
Solidaritě,inspirují ji a působí jako poradci ve vedení
nezávis
lých odborů.
Nadchází říjen 1981.Sjezd Solidarity končí,Walesa je potvrzen ve
funkci jejího předsedy,Kania podává demisi a generál
Jaruzelski
kumuluje funkce prvního tajemníka strany,předsedy vlády a ministra
národní obrany.Československá Tribuna v prvním říjnovém čísle
z
trojnásobné paralely Madarsko 1956,ČSSR 1968 a současné Polsko vy
vozuje závěr,že ve všech případech šlo o kontrarevoluci, o falešná
hesla o nezávislosti ,jimiž se kryjí nepřátelé socialismu.
Článek
Tribuny je hojně citován v sovětských sdělovacích prostředcích.
Komsomolská pravda se zabývá polskou mládeží,kterou prý nepřáte
lé chtějí odtrhnout od strany a zneužít k provokacím;tzv. nezávis
lý studentský svaz vyhledává kontakty s podvratnými skupinami
v
zahraničí jako kupř. s čsl.Chartou 77 anebo se západními trockysty, a v této činnosti je povzbuzuje,inu,kdo jiný než opět Solida
rita.Ve sdělovacích prostředcích socialistických zemí pak dochází
k pozoruhodnému jevu;Lech Walesa přestává být hrubě napadán, napa
dáni jsou představitelé radikálního křídla Solidarity,zejména Modzelewski a Rulewski.Zdá se,že Moskva i Varšava-po vzájemné dohoděpočítají s Walesou jako umírněnou a přitom vlivnou osobou,schopnou
sehrát v případě zostření krise úlohu regulátoru napětí. Ale Soli
darita jako celek zůstává nadále terčem nehorázných útoků.Izvěstije píší,že nezávislé odbory spolupracují se zrádnou polskou emi grací a reakčními kruhyvna Západě a zaplavují Polsko pomlouvačnými
tiskovinami.Tass zdůrazňuje,že Solidarita se staví nad Stranu,vlá
du i sejm a chce se stát opoziční organizací s cílem strhnout
na
sebe moc.Kaniova demise se v tisku obráží jen stručně,ba okrajově,
bez komentářů. 24,října-v den 25.výročí madarského povstaní- bra
tislavská Pravda srovnává Budapešt 1956 se současným Polskem a pí
še, že agrese proti policii ve Vratislavi a v Katovicích připomína
jí scény násilí z budapeštských ulic.Koncem měsíce se dává slyšet
Vasil Bilak a navrhuje Solidaritu jednoduše zakázat,nebot
její
kontrarevoluční charakter prý takové opatření právně Ospravedlňu
jep
Listopad 1981 je v rolsku ve znamení novjch stávek,schůzky Jaruzelského s arcibiskupem Glempem a Lechem Walesou;vláda upozorňuje,
že v případě nutnosti uplatní mimořádné opatření.Je to snad před
zvěst 13.prosince? V Praze si Rudé právo stěžuje,že Solidarita ochromuje především chod těch podniků,které v rámci dělby práce Ra
dy vzájemné hospodářské pomoci pak neplní své závazky vůči
jiným
socialistickým zemím. Lit ěraturna ja gazeta napadá Jana Rulewského,
jednoho z čelných představitelů Solidarity„a označuje ho za"fašistu."O několik dní později Tass srovnává činnost^některých
buněk
Solidarity s chováním Rudých gard v Číně a obviňuje syndikát z po
užívání násilí a nátlaku vůči těm,kteří se prý nehodlají přizpůso
bit jeho linii."Mez trpělivosti je dosažena",píše Tass;a
dodává:
"Je dosažena rovněž hranice ústupků a shovívavosti vůči zločinným
akcím politických dobrodruhů a nepřátel polského lidu."Je toto va
rování dalším symptonem blížící se explozeTMoskevský tisk ve stále
větší míře uveřejňuje"rozhořčené dopisy" sovětských
pracujících,
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kteří se pohoršují nad činností Solidarity a připomínají sovětskopolské přátelství zpečetěné krví ve druhé světové valce. V někte
rých takových dopisech se setkáváme s výrazy jako"političtí chuli
gáni Solidarity","Solidarita závisia na C.l.A." atd. Naprosto neliterární tón čiší z článku Literaturnaja gazety.18.listopadu
tvr
dí, že Solidarita připravuje"převrat v Polsku" a že její"provokaxéři zahájili ofensivu na všech frontách",její představitelé že prý
jsou"žoldnéři Washingtonu placení v dolarech.... prosáklí šovinis
mem a antisovétismem... připravení zaprodat PoIsko Spojeným
stá
tům".Walesa už není hájenou osobou,jak se mohlo ještě počátkem mě
síce zdát,aie někým,kdo prý chce v rolsku nastoliť'demokracii po
dle amerického vzoru".
13.listopadu uveřejňuje Pravda zásadní ideologický článek o vý
voji v Polsku.Autorem je Pjotr Fedosjejev,ředitel ústavu marxismuleninismu v Moskve.Vyvozuje tyto závěry:polsxá krize je
plodem
změklého přístupu polských předáků vůči soukromému
vlastnictví,
nacionalismu a náboženství;chyby polského vedení sanají už do prv
ních poválečnýcn let a hlavní z nich bylo to,že nebylo dosti tvr
dé. Jsou-li nepřátelé dělnicKe třídy rozdrceni v otevřeném boji nezmohou se,aby socialisticKý systém onrozili,píše Fedosjejev,a po
kračuje,že v zemích,kde se komunismus dostal k moci relatívne ne
násilnou cestou,je nebezpečí,ze někdejší vládnoucí třída opět po
zdvihne hlavu,mnohem reálnejší.proto je třeba neustale
posilovat
city nesnášenlivosti vůči přežitkům minulosti a vést rozhodný boj
proti všemu,co bráni pokroku.Nacionalismi^není-li rozdrcen, Časem
přerůstá v antisovětismus a je tudíž třeba Klást uiéně důrazu
na
tdev.národní zvláštnosti a naopak větší důraz na
internacionální
aspekt komunistického hnutí.Pokud jde o náboženství,je to jedna z
hlavních zbraní reakce.a Vatikán je baštou konzervativních
sil,
tvrdí Fedosjejev v listu Pravda.
Nadešel kritický měsíc prosinec 1981.Tajný záznam Walesova
vy
stoupení na schůzi Solidarity v Radomu a zveřejnění jeho údajných
výroků v tisku,samozřejmě že vytržených z kontextu,rozvířilo
po
čátkem prosince hladinu.Zolnigcz wolnosei zahajuje 8.prosince
na
Walesu frontální útok a označuje ho za lháře a provokatéra.Trybuna
ludu nabádá Solidaritu poněkud smířlivějším tonem^k sebekritickému
přiznání omylů;ještě je čas k nápravě chyb,zdůrazňuje list. V Mos
kvě Krasnaja zvezda tvrdí,že Polsko je v"začarovaném kruhu"- srov
nává situaci v zemi s poměry v Chile v r.1973,kdy byl při státním
převratu svržen president Allende a moci se chopila junta generála
Pinocheta.Tass vytýká Solidaritě,že porušuje Gdaňské dohody, mluví
o přiostření situace,která prý může mít velmi vážné následky. Ex
trémistické síly v odborech podle Tassu rozpoutaly ^demagogickou
kampaň proti straně.Ve Varšavě agentura P.A.P. uveřejňuje text po
selství Leonida Brežněva a Nikolaje Tichonova vedení P.S.Ľ.S.,
v
němž se zdůrazňuje"naprostá podpora Sovětského svazu polským komu
nistům a vlastencům v jejich boji za zachování socialistického zří
zení a vedoucí úlohu strany".10.prosince týž Tass mluví o rozpou
tání kontrarevoluce.Spojenecké svazky Polska k Sovětskému
svazu
jsou prý ohroženy,socialismus rovněž.Katolická hierarchie se při
pojila k protisocialistické kampani,z kazatelen zaznívají prý pro
tivládni a protistranická hesla.Provokatéři usilují o revizi
vý
chodních hranic a špiní tak památku těch,kteří pro osvobození Pol
ska položili své životy.Dramaticky tón Tassu nenechává na
pochybáchjněco se musí udělat,protože situace v Polsku se vymyká
kon
trole a kontra přešla do ofenzívy... Dva dny nato je tu Tass s no
vým hrubým útokem proti Solidaritě.Její předáci dávají
pít zemi

18
hořký kalich krize až do dna, píše agentura pateticky a tvrdí, že
Solidarita se připravuje k bezprostřednímu převzetí mocijgenerální
stávka má zemi ochromit.Solidarita cynicky zneužívá nedostatku po
travin ve prospěch kontrarevolučních zájmů,usiluje o vytvoření si
tuace hladu a masových nepokojů,aby jimi podkopala polské zřízení.
Tahle tassovská zpráva vyšla v sobotu 12.prosince. a 13.prosince
ráno byl v celém Polsku vyhlášen výjimečný stav.
o
Viděli jsme,jak bratrsky se tisk socialistických zemí staral
o
osud -^olska od počátku kvasného procesu v létě 1980 až do předve
čera nastolení vojenské diktatury generála Jaruzelského. Ale než
tuto studii ěarřeme- k vývoji v tisku po 13.prosinci 1981 se ještě
v budoucnu vrátíme-podívejma se ještě několika slovy na to,jak se
v tisku obrazil vývoj odborového hnutí,které je v Polsku nositelem
obrody a jehož symbolem se stala Solidarita.
Tr.ybuna ludu ještě tři dny před uzavřením gdanských dohod napsa
la, že odborové hnutí nesmí být v rozporu se socialistickým systé
mem, připustila však,že v krajních případech,kdy ztroskotají možno
sti dialogu,se mohou dělníci uchýlit ke stávce.Ale už den nato vý
chodoněmecká agentury A.D.N. a československé Rudé právo
citují
prohlášení generálního tajemníka KS USA Gusa Halia,žp stávka je v
socialisticKém státě jevem reakčním.Sovětský tisk brzy hle horlivě
připomíná leninské zásady o "nerozborné jednotě strany a odborů ·'.
Pravda z 25.září 1980 píše,že"tzv.svobodné odbory" jsou "buržoasní
provokací".V Sovětském svazu,zdůrazňuje list,"odbory dbají
na
správné plnění plánu".Rudé právo dne 3.října poučuje své
čtenáře
o tom,že role odborů v socialistickém státě musí být zásadně kon
struktivní a že odbory se mají vystříhat všech"nerozumných" mzdo
vých požadavků.Současně se v tisku východoevropských zemí stupňuje
kritika nápadních,zejména amerických odborů.Trud si bere na mušku
i údajně bezprizorní poměry v odborovém hnutí čínském.
V březnu 1981 Pravda připomíná,že"odbory musí být školou
komu
nismu" a agentura Novosti zdůrazňuje,že musí být oporou strany me
zi pracujícími masami a spojkou mezi dělníky a budovaním komunis
mu. Konečné o několik měsíců později Trud navrhuje,aby se
polské
Solidaritě upřel název"odbory"..........
r
J
Stanislav Křiž
+
+
+
KŘESŤANSKO SOCIÁLNÍ SKUPINA Křesťansko demokratické strany Švýcarska se po určité stagnaci začíná znova aktivizovat.Zakládají
se
místní a kantonální organizace,které chtějí prosazovat intenzivně
ji nežli v poslední době zásady křesťanské sociální nauky, základu
to a počátku celého kd.hnutí.Předpokládá se,že se podaří zaktivizovat brzy i druhé křídlo ve straně, zaměřené zase a problénqy mana
gementu a podnikatelské iniciativy,a že z diskuse obou probláravých
okruhů bude profitovat nejenom CVP ale i Švýcarsko jako celek.
SITUACE VE STŘEDOAMERICKÉM SAN SALVADORU je nepřehledná a nedobrá.
Neni tu bez zajímavosti,že odborové organizace v USA /AFL-CIO/jsou
pro podporu vlády,která se prý poctivě snaží provést reformy v ze
mědělství a rozdělení půdy.Povstalci,extrémní marx-leninisté, jsou
prý proti těmto reformám a proti připravovaným demokrat, volbám.
ZEMŘEL EDUARDOFREI,který byl v letech 1964 až 1970 prezidentem v
Chile.Byl kresťanským demokratem.Podle ústavy nesměl kandidovat po
druhé.Je všeobecně známo,jak pak zkončil jeho nástupce.Proti potom
ní juntě Pinochetově vystupoval Frei velmi ostře.V roce 1976 vydal
proti ní obžalovací spis.Pohřbu v Santiagu,kterého se
zúčastnilo
přes půl milionu Chilanů,využili odpůrci režimu k mohutné demonst
raci své nevůle.
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o NA VÝCHODNÍM OKRAJI KÁHIRY, je velký hřbitov, zvaný Město mrtvých.
Ve svých desetitisících hrobkácn a hrobech skrývá asi čtvrt milio
nu žebráků a lidí bez domova.
Úzké uličky a labyrinty hrobů jsou
hlavním sídlem zločinu ve městě.V tomto podivném království
prý
panuje nejbohatší muž Egypta.Jeho jméno se však dosud
nepodařilo
vypátrat.Se svými pomocníky ovládá armádu asi 25 tisíc lidí, kteří
na žebrotě vydělávají miliony dolarů.Tento"král" žije z
vyžebra
ných peněz svých’’poddaných’’ a patří prý k nejobávanějším mužům ze
mě.
o MÍSTO BRÝLÍ OPERACE OKA. 2300 krátkozrakých sovětskýcn občanů vidí
znovu normálně bez brýlí či kontaktnách čoček.Ruský oční lékař Dr.
S.N.Fjodorov z Moskevské university odstraňuje krátkozrakost paci
entů následujícím operativním zákrokem:oční rohovka je paprskovi
tě naříznuta v kruhu kolem zřítelnice.Tím se oko roztáhne a
jeho
čočka změní svou polohu tak,že pozorovaný objekt či světel.paprsek
dopadají přesně na sítnici.Dr.Stáhl z Freeportu/USA/odhaduje,
že
takto bude možno vyléčit 90% krátkozrakýcn lidí.
o VLASY DĚLAJÍ CLOVEKA.Psycholog D.Clayson dospěl při
své . .analysa
různýcn předsudků o ženách k následujícím závěrům:Světlovlasé ženy
jsou na prvý pohled považovány za"feminin’’ a za značně atraktivní.
Často se o nich předpokládá,že jsou zámožné.Tmavovláskám se připi
suje otevřenost a inteligence.Rudovlasé/rezavě/ ženy jsou Claysonem klasifikovaný jako energické,a to jak v zaměstnání tak i v sou
kromém životě.
o LEKY A POHLAVÍ. Při používání tablet proti bolesti či
nespavosti
jsou muži daleko váhavější než ženy,které po nich sahají při každé
příležitosti.Rovněž projímadla a vitamínové preparáty
používají
ženy častěji než muži.„Zjistil to Dr.J.M.Binder z Universitní psy
chiatrické kliniky v Zurichu.
o DEPRESE A SPÁNEK.Ženy,majícl sklony k trudnomyslnosti,mají obvykle
špatný spánek.Z výzkumu Dr.H.Schulze z mnichovského Max- Planckova
institutu vyplývají následující závěry:Zatím co zdraví lidé v prv
ní hodině spánku spějí klidné,upadají depresivní pacienti inned po
usnutí v nluboký spánek,charakteristický rychlým pohybem očí / pod
zavřenými víčky/.Dr.Scnulz budil depresivní pacienty- převážně ženy-nned krátce po usnutí.Důsiedkem tohoto probuzení byl lepší noč
ní spánek aotyčných pacientů a oslabení jejich depresí.
Odnětí
spánKu/jaxo takové/ není žádným léxem,zvyšuje však působení užíva
ných léků.
o ZUBNÍ PASTA S MEDIKAMENTY.Jak oznámil čínský časopis"Peking Information",prodejním šlágrem podzimu 1980 se staia zubní pasta s pří
měsí leků proti chřipce a rýmě.Jax se tato profylaxe osvědčila, se
uvidí po uplynutí letošní zimy.
o JE LIBO SŇUPECEK? “Nic proti šnupání"-říká mnichovsKý profesor Dr.
Bcnievelbein.Nikotin,obsažený ve šňupacím tabáku,se sliznici duti
ny nosní vstřebává tak pomalu,že takřka do krevního oběhu neproni
ká.
o CIBULE A ČESNEK chrání proti mozkové mrtvici.Zjistili to američtí
biochemici A.N.Makheja a J.Y.Vanderhock z University G. Washingtona.Uvedené druhy zeleniny obsahují látky zabraňující srážení krve
a tvorbě tzv.krevních vmetků.
+
+
+
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Der Mensch
Bei Sulzer arbeiten auf vielfältige Art und an
unterschiedlichen 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.
Die Werkstücke haben hohen Anforderungen in bezug auf die
Sicherheit zu genügen; deshalb kommt der Tätigkeit des Kontrolleurs
große Bedeutung zu. Hier prüft er die Maßgenauigkeit eines
Peltonrades, das für ein schweizerisches Kraftwerk bestimmt ist.
Gebrüder Sulzer, Aktiengesellschaft,
fl
8401 Winterthur
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