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BOJ ZA MÍR
Jakožto odchovanci zprofanovaných hesel,jimiž nás neúnavní krmi
ly režimy Gottwalda,Novotného a Husáka, zahrnujeme do mírové pro
blematiky především to, o čem se v Československu lže- nebo v nej
lepším případě mlčí.
Tím,že jsme na vlastní kůži a z největší blízkosti poznali upří
mnost "mírových snah"SS3R a jeho satelitů,získal i jsme dimensi,jež
je našim dnešním západoevropským či americkým spoluobčanům cizí a
nesrozumitelná i nepochopitelná.
Žijeme v otevřené společnosti,kde žádné vojenské tajemství není
dost 3vaté 3enzacechtivým novinářů či politikům,jimž jde
přede
vším o hlasy voličů a s nimi spojené teple místo.Zatímco
zdejší
spotřebitel tisku a televize denně naráží na nepříjemné údaje
o
nových západních zbraních,jejich smrtonosnosti a hlavně jejich as
tronomické ceně,pronikájí k němu sporadické informace o sovětských
vujensko-politických Špinavostech jako zvuky ze stratosféry, sice
disharmonické,ale velice vzdálené.
Nemůžeme zazlívat zdejším občanům,že blíže nezkoumají
pythycké
výroky Brežněva a jeho spoluběžníku.Faktem zůstává,že SSSR nikomu
nevyhrožuje,naopak předkládá návrhy a kritizuje agresivní a
vr
cholně nebezpečnou politiku USA.
Při vší radosti,že USA konečně zahájily tvrdší kurs proti sovět
ské rozpínavosti,musíme uznat,že velká část zdejšíhu obyvatelstva
se cítí ohrožena politikou presidenta Reagana,jeho průjevy o neu
tronové bombě,o nových strategických zbraních a o atomovém protiú
deru.Mnozí Evropané nevidí,že jde o jejich obranu ale obávají
oe
nové války z popudu USA,války,jež by proměnila Evropu v
obrovsko
zbořeniště.
Nemůžeme podceňoval ani přehlížet západní mírová hnutí, jež jsou
velice široká a různorodá.Důležitou složkou j3ou samozřejmě komunisté-stalimsté, jež se radují,že konečně vzešlo ovuce jejich tak
dlouholetých podvratných snah.Vedle nich 3e ale na mírové práci
podílejí také příslušníci skoro.všech politických stran,
členové
různých organizací,dokonce i tradiční voliči pravice.Evropa , přes
níž se převalily dvé největší války dějin,má strach z ještě daleko
větší katastrofy.Platí to nejen pru státníkyfjež stále více rebe
lují proti Reaganovi a Pentagonu,ale i pro lidi kolem nás , kteří
mají strach o své děti.
Bylo by politicky i lidsky nesprávné šmahem odsuzovat
všechny
mírové organizace a akce jako jednostranně zaslepené vědomé či ne
vědomé přisluhovače Moskvy.Daleko rozumější,správnéjší a účinnější
je se do mírových iniciativ zapojit a snažit se prosazovat to, co
jim z velke části chybí.I my si přejeme mír,ale ne takový mír, je
hož podmínky se diktují z Moskvy.
Predstavitelkyně severského hnutí"Ženy za mír” byly v létě
na
mírovém pochodu v SSSH.Přivezly odtud celou řadu zajímavých poznat
ků.Veřejnost se většinou bud pozdě nebo vůbec nedozvěděla
kudy
povede jejich trasa.
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Sovětští noatitele je vláčeli po různých institucích, kde ae Ko
naly nekonečné průjevy,takže na hovor s licími nezbyl čas. Když se
jim presto podařilo navázat Kontakt,žasly,jak málo suvutské
zeny
veaí o raketách na poloostrove Kola a jinde v SSSR.
Strany a vluay sovětského tábora se za pomoci největšího propa
gandistického aparátu světa se samozřejmou nestoudností vydávají
za jediné právoplatné zástance míru .Zatímco lidová masa
pokoře
ných zemí resignovaně mlčí,neváhají tisíce statečných Poláků ris
kovat svobodu i život v demonstracích,jež ^sou především zaměřeny
proti sovětské mocenské politice. Polský lidový protest má
nená
silný charakter.Vzdoruje hrubému násilí,současně se však ale snaží
vyhnout zásadní konfrontaci,jež by mohla roznítiti požár.Z tohoto
hlediska navrhla švédská strana Umírněných udělit letošní Nobelovu
cenu míru Lechu Walesovi.
Stejně jako Polská katolická církev se i církve v NDR hluboce
angažují ve věci míru a oboustranného odzbrojení. Na. Pflugenbergu
se před nedávném sešlo 10.000 mladých východoněmeckých křesťanů k
mírové debatě .Někteří měli emblém"Místo mečů pluhy"jiní ,
jímž
Statssicherheitsdienst odznáčky zabavil,si symbolicky připnuli bílý prázdný emblém.Řečníci z řad církví kritizovali prušácký postoj
vedení NDR a vyzvali mládež k aktivnímu pacifismu hodnému pravých
křesťanů.
Východoněmecký režim odsuzuje a všemožně potírá toto křesťanské
mírové hnutí,jež se vymklo stranické kontrole a jež navíc i ostře
kritizuje skutečnost,že NDR se pod pláštíkem boje za mír vyvíjí v
jeden z nejvíc militarizovaných států světa.Předvojenská
výchova
začíná už ve školce,kde se děti učí skandovat,že vojáci jsou také
dělníci; šestiletí pak v branných hrách hledají agenty,brání svůj
tábor a hrají si na partyzány.Čtrnáctiletí jezdí na branné prázd
ninové tábory a v 9. a 10. třídě se předvojenská výchova
dostala
do učebních osnov.Vojenská připravenost se pak dále zdokonaluje v
paramiliterní organizaci GST.
V Československu samém není situace o nic lepší.Zatímco strana a
vláda pevně třímají prapor mírového tažení do celého světa,bojí se
lidé,že nové vojenské prostory,podzemní letiště,rampy/jež se budu
jí/ a strategické dálnice,nemohou vést k ničemu jinému než k nové
ničivé válce.
V Kodani se koncem léta konala konference o míru a bezpečnosti ve vztahu mezi Západem a Východem. Tajemník Světové rady míru Ka
rel Lukáš z ČSSR veřejně odhalil Radu míru coby nástroj SSSR, za
měřený proti USA.
Existuje dlouhá řada podstatných informaci z východoevropské he
misféry, jež je třeba-v patřičném kontextu-prezentovat co největší
veřejnosti.
Kdyby se podařilo dodat západnímu mírovému hnutí"východní"dimensi,dostavalo by se mu jistě postupně stále větší odezvy v
zemích
sovětského bloku.Masové mírové hnutí by podstatně narušilo existu
jící strukturu stranické kontroly a paralyzovalo by vojenskou moc,
jež drží sovětské impérium pohromadě.
Metody pasivního mírového odporu jsou vlastní nejen Polákům, ný
brž i všem ostatním porobeným národům střední Evx-opy. Dokázal
to
m.j. Srpen b8. Kdyby se pasivní opozice polského typu rozrostla po
celém, sovětském impériu ................
Je to opravdu jen utopie ? !
+
+
+
SPRAVEDLIVÁ HNĚV NEEXISTUJE - žádný hněv nemůže být spravedlivý - alespoň pro křesťany ne. A přece ňe dnešní svět plný
hněvu
a
hněvů, které se za spravedlivé vydávají.
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ČINNOST NAŠEHO ČSKP byla ještě v červnu zaměřena především na vy
řizování záležitostí úspěšného květnového symposia.Pak zaměstná
vala jeho dobrovolné pracovníky převážně tato trojice problémů i
Pomoc/kde to šlo/novým uprchlíkům-pomoc/kde to šlo/ novým nezamě
stnaným při hledání práce- pomoc/kde to šlo/ při rekursech v pří
padech zamítnutéto politického asylu. Jinak jsme se podíleli
na
akcích našeho CNG/konference ve Wiidhausu/ a na předporadách pro
zasedání v Bruselu.Ve Winterthuru jsme se zúčastnili slavnostního
večera na počest nových občanů,na který nás pozval winterthurský
pan starosta a který byl jakýmsi završením našeho loňského a před
loňského přípravného kurzu/promluvil na nem náš lng.Husák/.Po tom
co značná část našich členů nabyla či nabude švýcarského státního
občanství,vstupuje náš ČSKP do nového svého období,v^nemž jej čeká-spolu s jeho sesterskou politickou orgamsací tj.Čsl. pracovní
skupinou švýcarské CVP-mnoho úkolů z brusu nových.Mezi jiným pří
mo uprostřed švycarskéno prostředí,ve švýcarskýcn organisacích a
sekcích,kde nas všude rádi ví tají,zejména jako nositele jim zcela
nových zkušeností. Přihlaste se ke spolupráci,
HOSPODÁŘSKÁ KRIZE NEBO CELKOVÁ KRIZE HOSPODÁŘSKOPOLlTlCKÁ? Staré
recepty se zdají být k ničemu dobré.Sama hospodářská věda je
v
krizi a,neví si rady. V západních průmyslových státech je už přes
30 miliónů nezaměstnaných a panuje tu tzv,"Stagflace·' tj. stoupa
jící inflace při nulovém růstu národního produktu.Jaký div,že ne
ní chuti k novým investicím-na celém světě.Nepomáhá ani monetaristické opatření*’omezit peníze a tím napřed zastavit inflaci”- ani
uplatňování keynessiánské poučky o "roztočení kol" injekcemi
z
veřejné ruky/poněvadž na rozdíl od let třicátých jsou silnice,ne
mocnice , školy atd. už dávno vybudovány a nových není třeba/.Zkra
cování pracovní doby,propouštění a jiná opatření k snížení nákla
dů a tím k zvýšení konkurenceschopnosti jsou také celkem neúčinná
poněvadž představují snížení kupní síly a tedy snížení konsumu.
Stejně nerozumný je požadavek zkracovat pracovní dobu při pone
chání plné mzdy.Co dělatTRada není snadná.Snad především přestat
s pokusy zastavit inflaci oním,již nejméně deset let trvajícím omezováním toku peněz resp.jejich"zdražováním".Učinil tak nedávno
v USA prezident Reagan.Přejeme mu,aby mu to vyšlo.
PRO PODPORU A K SLUŽBĚ PRONÁSLEDOVANÝM V ČESKOSLOVENSKU a obecně
za železnou oponou zakládáme FOND SOLIDARITY ČSKP.Do vínku mu vě
noval Vladimír Škutina několik set exemplážů své německy
vyšlé
knihy"FRISS DIE HÁLFTE",které rozešleme s prosbou o příspěvek.
NAŠE ČSL.PRACOVNÍ SKUPINA PŘI,ŠVÝCARSKÉ CVP/TACVP/spolupracuje t.
Ú.v komisi pro zahraniční politiku na"Thesích kekřesíansky zdů
vodněné obraně a mírové politice".
DELEGACE POLSKÉ" SOLIDARNOŠČI11 .která t.č.žije ve Švýcarsku a mimo
jin^ se takú zúčastnila našeho květnového symposia, se ohrazuje
proti výtkám oficielních polských sdělovacích prostředků,že usi
luje o podrážení pomoci Polsku.Prohlašuje,že naopak o
humanitní
pomoc pro svoji vlast velice prosí.Je ovšem proti tomu,aby na př.
Švýcaři nakupovali levné polské zemědělské produkty,o které
je
doma taková nouze a které se
Jaruzelského režim snaží za kaž
dou cenu vyvážet.Stejně je proti poskytování nových úvěrů tomuto
režimu,který by jich jedině zneužil.
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ŠVÝCARSKÝ EVANGELICKÝ ODBOROVÍ SVAZ-Schweizerischer Verband evangeíischer Arbeitnehmer SVEA-vstoupil do našeho CNG a stal se jeho
čtrnáctým členským svazem.Pochopitelně si v něm ponechá
určitou
autonomii.Má dnes asi 9«000 členů a v poslední době se dostal do
určitých finančních i organisaCních potíží,zaviněných kromě jiné
ho, též nevhodnými investicemi.
NENÍ MÍR V POLSKU-ba ani tzv.’’normalisace·',což je sovětský vyraz
pro setrvalý stav odporu,který není vidět.Co se déje v Polsku ale
vidět je.Na fotografiích i v televisi.Veliké díky za to oněm sta
tisícům statečných,mezi nimiž je mnoho padlých,kteří solidaritu
mají nejenom na štítě,ale také ji realizují» kteří tak obětavě a
statečné dokazují všem možným nevědomým na Západě jak je nesmysl
né mluvit o’'udržení*'míru,když ten-alespoň tam za železnou oponouprostě neexistuje a nemůže existovat dokud nebudou
zlikvidovány
síly moskevské NOMENKLATURY t.j.tajnějších několik tisíc či desí
tek tisíc absolutních neznabohů posedlých uchvatitelstvím - jako
jediným smyslem svého bytí.Tahle NOMENKLATURA představuje něco,co
v dějinách lidstva asi ještě opravdu nebylo,něco SKUi.ečnč
mimo
řádného,co pochopit je pro člověka na Západě velká"fuška" tím
větší,když se mu do toho nechce .Neméně velké’'fuška'\ taktická
i
strategická,je to pak pro každého,kdo mu to chce vysvětlit. Neoby
čejně jasně je to vidět na celě řadě Mírových hnutí,na Katolic
kých či Evangelických dnech a na prohlášení leckterých politiků,
kteří by mezi ty nevědoucí a nechápavé opravdu patřit neměli.
GIH - PRACOVNÍ SKUPINA Křesťansko demokratické strany
Švýcarska
zaměřená na politiku managementu a podnikatelské iniciativy/ GEWERBE,INDUSTRIE UND HANDEL/ byla ustavena a v kantónu Zurich
má
již své stanovy. Slibuje byt
žádoucím
diskusním protějškem
pracovní skupiny křesťansko sociální,o níž jsme psali v lednovém
čísle ZPRAV.
21.SRPEN nebyl ve Švýcarsku letos zvláště připomenut.Jen některé
noviny zaznamenaly stručně toto špatné výročí. Napřesrok to bude
už celých 15 let-a to by veru stélo za to se s odstupem nad lecčíms zamyslet-hlavně s hlediska současné situace a nového vývoje
do budoucnosti.
BOJKOT USA proti potrubí z SSSR vykonal,doufejme,své dílo alespoň
v tom,Že západní veřejnost seznámil s části tamější problematiky.
Velkou zásluhu na tom má Mezinárodní společnost pro lidská práva
se sídlem ve Frankťurtu/Mpkterá vydala a rozšířila výzvu k soli
daritě se sibiřskými vězni v táborech nucených prací
a dožaduje
se přezkoušení situace mezinárodní komisí odborářů nebo satelitem.
PŘI PŘÍLEŽITOSTI V,JUBILEJNÍHO SLETU ČS.SOKOLSTVA VE VÍDNI
ve
dnech 2.až 5»července se sešla k vážnému rokování řada ěxÍlových
organisací jako Rada Svobodného Československa,Společnost pro vě
dy a umění,Naardenské hnutí,Sdružení bývalých čsl.politických vě
zňů.
Důstojným počinem byía katolická polní mše svaté,kterou v
neděli ráno sloužil na cvičišti Msgr.Dr.Lang z Londýna a P.Muller
z Vídně za účasti nejméně třetiny všech cvičících,hostí a
přítoniných diváků.
SPLNIT PLÁN za Železnou oponou se letos podaří asi jen v Bulhar
sku, česko slovenskú a Maáarsku.Po prvním pololetí jsou za
plánem
zejména NDR a SSSR.Inflace v Československu činila v právě uply
nulém období 5»5% a maloobchodní obrat v běžných cenách stoupl o
2,5%,což znamená pozoruhodné snížení životní úrovně.
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Interchurch Peace Council - Gravenhage- Holandsko
Vážení a milí přátelé, děkujeme Vám za dopis z 15· března 1982,
který jsme obdrželi nikoli poštou, nýbrž až v srpnu, díky osobnímu
kontaktu s Vaším zástupcem.Ve svém dopise usilujete o spolupráci s
Chartou 77,čehož si velmi vážíme a považujeme to nejen za přátel
ské gesto,nýbrž za velmi významný pozitivní rys současného evrop
ského dění.Charta 77 sdílí v řadě podstatných bodů Vaše tužby. Je
to především snaha garantovat obyvatelstvu tohoto kontinentu, dnes
tak riskantně exponovanému,jedno z důležitých lidských práv, právo
na život.Nikoli ovsem na jakýkoli Život,ale na život bez válečného
a jakéhokoli jiného brutálního násilí,na život,v némž se respek
tují základní hodnoty lidsky důstojného bytí,které evropská kultu
ra již od samých počátků formulovala jako základní životní zřetele
ale které často byly v dějinách Evropy zrazovány.Takto koncipované
úsilí o mír má na mysli mír důstojný člověka-svou odpovědností za
slušnost,poctivost,otevřenost,nezákeřnost ,ochranu slabých ,partner
skou spoluúčastí ve vztazích mezi lidmi,národy a státy.Podobně jnko my,i někteří další z mírovycn obránců,kteří nám nauízejí
svou
ruku,chcete rozvoj svého hnutí zakládat nikoli na oficiálních mo
cenských a politických strukturáchfnýbrž na odpovědnosti prostýcn
lidí,dosud stojících většinou na okraji politického dění,účastných
nanejvýš prostředně i tam,kde existuje systém skutečně svobodně vo
lených zástupců.Tato renesance občanské odpovědnosti za věc obce,
Evropana za věc Evropy a světa,svým vyznamen výrazné přesahuje do
konce i boj proti aktuálnímu ohrožení,z něhož mírová hnutí vznikla,
nebot probouzí podstatný rys lidství.Místo požadování práva na ži
vot,na svoboděna možnost autentického, čestného rozhodování ,na neoportuní,pravdivý vyraz apod. vyzdvihuje se občanská povinnost, osobně se brát za všechny tyto hodnoty, akcentuje se nezastupitel
nost občana-jedince.Pouhá pasivní reklamace může se potom
jevit
jako projev konzumního způsobu života nebo dokonce zbabělého stra
chu o svou vlastní,soukromou zajištěnost.Proto a jen takto je buditelské úsilí takových mírových hnutí krokem ven
ze současného
zmatení,z ohrožení a běd,krokem k budoucnosti v duchu té
mravní,
závazné,pozitivní tradice dějin evropských národů. Myšlenka takové
mravní odpovědnosti každého človeka za celkový slav věcí,myšlenka,
že každý je povolán k tomu,aby nebyl lhostejný ani k současným osudům druhého trpícího bližního,ani k osudům budoucího možného ne
spravedlivého utrpení,a Že každý,kdo tuto svou odpovědnost necítí
a ji nerealizuje,je spoluvinen za příkoří,bolest a útrapy jednot
livců či celého společenství,talo myšlenka je totožná s tím, oč usiluje Charta 77· Právní podklad tomuto usilovaní,jež ae Šířípřes
hranice od člověka k člověku,skytají Evropanům přijaté
a platné
helsinské dohody a přijaté a platné paKty o lidských právech,jsKož
i závazky,které sláty přijaly jakožto členové OSN.Vřele souhlasíme
s výrokem Vašeho dopisu:"Cíl spojených západoevropských
mírových
skupin pro vytvoření Evropy bez nukleárních zbraní nemůže a nesmí
být míněn
jako Evropa strukturovaná současným způsobem
minus
nukleární zbraně."/The aim of the joined movement groups in West
ern Európe cannot and may not be represenled as Európe oť the present structure minus nuclear weapons./Této"rovnici ’,rozumíme nejen
tak,že ono"minus" se týká i konvenčních,nikoli jen
nukleárních
zbraní,nýbrž že úsilí o mír cestou demonstrací,protestů a
jiných
aktivit pouze proti vojenskému ohrožení je úsilím o velmi proble
maticky miř. ení pravého,důstojného»mírového,pokojného života bez

- 6 základních hodnot,k jejichž střežení je Člověk,pokud vůbec člověk,
povoláván.Takže k citovanému výroku lze pro větší názornost připo
jit:
Snaha o lidsky důstojný mírový život bude všeobecně platnější/na
2ápadě i Východě,na Severu i Jihu/,přičte-li se/tedy plus/ k úsilí
o odzbrojení ještě úsilí za dodržování mezinárodně přijatých kon
vencí a paktů o občanských a lidských právech.Nebol největším ne
bezpečím pro vznik války je nerespektování důstojnosti a
svobody
druhého,zacházení s druhým nikoli jako s bližním/byt třeba mýlicím
se nebo pobloudilým/,nýbrž jako s nepřítelem, s nímž je třeba se
vyrovnat jen brutální,násilnou cestou.Ba dokonce je možná ještě i
radikálnější formulace:
Z prosazování obecně významných základních lidských práv a povin
ností přímo vyplývá i to,co lze nazvat opravdovým mírovým
snaže
ním,prýštícím z nezástupné odpovědnosti člověka za člověka, národa
za bližší i vzdálenější příslušníky jiných národů a ras,lidí
za
společnost,přírodu,za svět.
V tomto duchu Vám,kdo poctivě usilujete o důstojný mír na našem
kontinentě a na světě vůbec,podáváme přes všechny státní
hranice
obě ruce a jsme vděčni za to,že věc lidských práv zahrnujete
do
svého usilování.Ubezpečujeme Vás,že i my jsme pro zrušení
všech
mocenských brutalit,které mají být argumentem tam,kde chybí pravda
a tedy kde chybí i věcné argumenty.I my jsma pro všeobecnou demilitarisaci a tedy zcivilnění Evropy, a to tak,aby např.neexistovala
možnost kamuflovat odzbrojení převlečením vojáků do jiných
uni
forem,např.police jních či uniforem určitého politického aparátu viz např.praktiky fašistických totalitních režimů. Jsme s Vámi v
odpovědnosti za mírovou ale spravedlivou Evropu.Podobně jako Vy, i
my přicházíme s naprosto věcným příspěvkem k mírovému hnutí. V do
pise ze dne 17.8.82,zaslaném Federálnímu shromáždění a
Federální
vládě státu,jsme vyjádřili přesvědčení československé veřejnosti,
že přezkoumání smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk v
ČSSR
by bylo významným příspěvkem Československa k uvolnění mezi Výcho
dem a Západem,napomohlo by úsilí o vzájemné ^porozumění a
spolu
práci mezi národy a státy.Přispělo by zároveň i k hlubší výměně i
kulturních,občanských a lidských hodnot mezi národy našeho konti
nentu a tak význaiirě posunulo dějiny, směrem k pokroku. A jak
jsme
přesvědčeni,bylo by to uvítáno i mohutném mírovým hnutím, oživují
cím celý kontinent.
roto je již třetí dokument Charty /7/první z 15.11.81fdruhy z 29
3 ,ts2/,kterým se obracíme nu mírová hnutí .Doufáme, že těmito konta
kty začíná trvalá spolupráce,která podpoří všechny ty,kdo jsou v
dane situaci v nevýhode,kdo jsou za sve poctivé,avšak nekomformní
snažení ohroženi nebo dokonce persekvováni.Především jím jsme po
vinni svým přispěním,at už to vyžaduje jakákoli rizika.Prosíme Vás
proto,abyste ke svému nynějšímu boji proti atomárnímu zbrojení též
připojili intenzivní úsilí za osvobození všech,kteří jsou vězněni
či jinak pronásledováni za svůj postoj k lidským právům a k míru a
spolupráci v Evropě.To bude zajisté jeden z nejdůležitějších míro
vých činů,který spojí pevně Vaše snahy a Vaši aktivitu s naší.
Podpisy mluvčích iCharty 77 - V Praze 27.8.1982
+

+
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KNIŽNÍ NOVINKY KRESŤANSKÍ? AKADEMIE: W.GRANAT.K člověku a
Bohu v
Kristu; R.GUARDINI,Růženec naší milé Pani; F.KUČERA,Bůh a já;Z.MA
LÍ,Ze školy života;J.V.POLC»Posvátná liturgiejK.WOJTYLA,Znamení od
poru ;H.MAHROU, Svatý Augustin /2.vyd./jT.ŠPIDLÍK,Prameny světla/2w/

- 7 ČINNOST CHARTY 77 V PRVNÍM POLOLETÍ 1982
V prvním pololetí tohoto roku charakterizuje činnost občanské
iniciativy Charta 77 dvacet dva publikovaných dokumentů,které po
depisovali mluvčí pro rok 1982 Dr.Radim Palouš,Anna Marvanová, La
dislav Lis»vyhlášení 7»ledna/Dokument č.1/82/.Základem,z něhož do
kumenty vycházely,bylo původní provolání Charty 77 z r.1977, při
hlašující se k veřejné obhajobě zákonně zakotvených lidských a ob
čanských práv.Tím se též řídila veškerá činnost Charty 77 v minu
lých 5 letech/Dokument č.3/82/.Řada dokumentů představovala rozbor
určité celospolečenské problematiky.V souvislosti se zdražením byl
příslušným institucím zaslán dokument o problémech českosl. ekono
mické situace,jehož podkladem bylo oficiální sdělení státních či
nitelů a údaje z tisku/Dokument č.6/82/.
U příležitosti konference Mezinárodní organizace práce byl ode
slán elaborát o pracovní diskriminaci porušující mezinárodní kon
vence,které signovala též ČSSR/Dokument 17/82/.K Mezinárodnímu dni
dětí byl vypracován rozsáhlý dokument o vzdělání a výchově dětí a
mládeže v CSSR,upozorňující na porušování paktů o dětských právech
/Dokument 20/82/.Byl též odeslán dopis sjezdu Svazu spisovatelů v
CSSR připomínající umlčování desítek ba stovek nekonformních spi.sovatelů/Dokument 7/82/.K aktuálním případům policejního, soudního
či vězeňského postupu byly odeslány následující dokumenty:
Urgence loňské urgence předloňského protestu proti soudu a věz
nění Havla,Bendy,Uhla a Dienstbiera/ten byl 29.5.82 po
vypršení
tříletého trestu odnětí svobody propuštěn na svobodu/a dalšícu.
Němcová je na svobodě»nicméně podmínečná.Bednářová byla z vězení
pro nemoc propučtěna/Dokument 4/82/.
Protest proti porušování zákonů v oblasti náboženského života a
především zneužívání paragrafu 178 tr.z.týkajícího se dozoru stá
tu nad církvemi.V poslední době byli policejně,soudně i
vězeňsky
postihováni mnozí kněží»především z řad katolické církve/ Dokument
11/82/.
Dopis příslušným legislativním institucím,tykájící se
chybného
vykladu a konkrétních případů zneužívání § 98 tr.z.podvracení re
publiky a § 112 tr.z.poškozování zájmů ČS3K v cizině/Dokum.14/82/.
Dopis prezidentu republiky o porušovaní principu
nepřenosnosti‘
viny a o perzekuci a vystrašování příbuzných některých
signatářů
Charty 77/doloženo na osudech příbuzných současných mluvčích/, což
má navozovat psychologický tlak,podobny teroristickému braní
ru
ko jmí/Dokuraent 19/82/.
Generální prokuratuře byl odeslán podnět k propuštění skupiny t.
zv. Ruml a spol.z vazby a k zastavení trestního stíhání.Současně s
tím byl podán podnět týkající se ‘případu vydávání a
rozšiřování
kulturního samizdatového časopisu.Případ byl projednán
v červnu,
před okresním soudem v Chomutově/Dokument 21/82/.
Ministerstvo spravedlnosti bylo upozorněno na neutěšený stav
v
některých věznicích,což bylo doloženo řadou konkrétních případů
ZĎokument 22/82/.
Celkovým východiskem při koncipování uvedených dokumentů bylo upozornování na chybný komentář k jednotlivým paragrafům tr.zákona.
Oficiálně vydaný komentář nedbá totiž na celek platného
právního
řádu.Zákonnost je vždy podmíněná respektem k podstatě všech zákon
ných předloh.Je právně nepřípustné užívat zákon proti zákonu / lex
contra legem/.Určitý zákon nesmí tedy být nikdy interpretován tak,
aby fakticky likvidoval podstatu a ducha zákona jiného. V současné
československé praxi jsou však, úředním komentářem fakticky ve své
podstatě likvidovány některé části ústavy,legislativně řádně
za
kotvených mezinárodních úmluv a paktů aj..
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Charta 77 se též vyslovila k některým významným skutečnostem,
přesahujícím rámec CSSR.Tak odeslala otevřený dopis mírovým
hnu
tím^ němž se přihlašuje k mírovému úsilí na základě jednoho důle
žitého lidského práva,práva na život,ovšem s tím,že je třeba mít
na mysli i ostatní lidská práva/např.svobodu názoru,projevu,vyzná 
ní atd/,která nesmí byt zanedbávána.Jinak mír se může stát "mírem’·
koncentračních táborů/Dokument 13/82/. V souvislosti s tím zaslala
Charta 77 výraz své solidarity neoficiálnímu mírovému hnutí v NDR
/Dokument 18/82/.
V dopise nizozemskému velvyslanectví vyslovila soustrast se smr
tí čtyř novinářů v Salvadoru,z nichž někteří byli dříve v ČSSR
a
informovali světovou veřejnost o činnosti Charty 77/Dokum. 12/82/i
Do Francie bylo zasláno poděkování Palachovu výboru za udělení ce
ny vězněnému signatáři Charty 77,dramatiku Václavu Havlovi / Doku
ment 9/82/.
K mylným zprávám o stanovisku Charty 77 k polským událostem bylo
vydáno dementi,které zdůrazňovalo nutnost smírného řeěení
polské
krize a odsuzovalo použití násilí/Dokument 2/82/.Charta 77 se též
připojila k mezinárodnímu dni solidarity s Polskem /Dokům.5/82/.
K jednám signatářských států Helsinských dohod v Madridu zasla
la Charta 77 vládě ČSSR jedenáctibodový návrh,týkající se svobody
přesvědčení a vyznání/Dokument 8/82/.
Pokud se týče občanské iniciativy samé,byl vydán seznam
nových
třiceti šesti signatářů Charty 77/Dokument 10/82/.
V souvislosti s podvrhem o československém všeodborovém sjezdu,
bylo vydáno dementi/Dokument 15/b2/ a seznam dokumentů Charty 77 č. 1-19 z r.ly82/Dokument 16/82/.Krumě těchto dukumentů
podepsanych všemi třemi mluvčími posílali jednotlivě signatáři Charty 77
růziým institucím dopisy,týkající se povětšinou policejních, soud
ních neoo vězeňských případů.Byly to někdy stovky podepsaných ob
čanů např.v případe Drahomíry Sinoglové aj.,nebo jednotlivci
ci
malé skupiny.Např.členové rodiny,příbuzní,známi,kteří se obraceli
na různé instituce s upozorněním na nepříznivou situaci
postiže
ných osob.Mluvčí sami pak ve svých osobních dopisech upozorňovali
na výhružná vydírání/"anonymního původu"/,týkající se buč jich sa
motných nebo jejich dětí či jiných členů jejich rodiny.
Přestože
při všech komplikacích,perzekucích a detrcích/mluvčí či jiní sig
natáři Charty 77/byli podrobováni mnohahodinovým policejním výslechůmfbyly zabavovány nejrůznější písemné materiály,např. již vyda
né či připravované dokumenty Charty 77,bylo použito i 48 hodinové
ho zadržení,častého sledování atd./ vyvíjela Charta 77
značnou
činnost.Do druhého pololetí nastupuje tato občanská iniciativa
s
dalšími náročnými úkoly.Situace v oblasti lidských práv v ČSSR je
totiž i nadále velmi neutěšená a policejní tlak,ačkoli
Chartě 77
jde o důsledné dodržování právního řádu a zákonnosti,neustává.
/Palach Pres3 Ltd /
SDELENÍ VONS Č.J07 t ROZSUDEK NAD NEKONFORMNÍM ČASOPISEM
Ve dnech 18.a 25.června a 2.a 9*července 1982 proběhlo před se
nátem Okres.soudu v Chomutově,jemuž předsedal Dr.Vaňáček,
hlavní
Učení s ťigurantem Františkem Stárkem,nar.1.12.1952,bytem Teplice
Hálkova 2 882,studentem přírodovědecké fakulty UK Michalem Hýbkem,
nar.9.10.1957,bytem Praha l,Klimentská 30,historikem umění, který
pracuje jako zedník,Ivanem Jiruusem,nar.23.9*1944»bytem Stará Říše
č.94fokr.Jihlava a dělníkem Milanem Fričem,nar.25*5*1957,bytem Modřešice,ťodhájí 90,okr.Semily.

- 9 Okresní prokurátor Or.Hugo Knauer je žaloval ze spáchání trest
ného činu výtržnictví § 2u2,oasl.l,2 tr.z.,kiery mel údajně spočí
val v tom,že se tito obviněni méli podílel na vydávání a rozšiřo
vání časopisu Vokno.Michal Hýbek a Ivan Jirous byli krom toho ob
viněni z trest.činu nedovolené výroby a držení omamných prostředků
a jedú,dle § 187,odst.l tr.z. U obou obvinených bylo v průběhu domuvní prohlídky v jejich bydlišti nalezeno určité množství marihu
any.Oba tvrdili v přípravném řízení i během soudního jednání,
že
marihuanu nikdy nevlastnili,jako drogu neužívali a neměli v drže
ní, že jim není nic známo o tom,jak se mohla do jejich bytu bez je
jich vědomí dostat. Ivan Jirous navíc žádal předvolání příslušníka
bezpečnosti,který při prohlídce na chodbě vybral z většího
množ
ství sáčků s kořením dva papírové sáčky a přinesl je do místnosti
s tvrzením:’’Toto je marihuana".Jiné koření zabaveno a předáno
ke
znaleckému posudku nebylo.Nad tímto jednáním se pozastavil u soudu
i vyslechnutý soudní znalec,podle jehož mínění může jenom expertýza objasnit,zda jde o drogu či ne.Rekljže on sám by se neodvážil z
drti sušených lodyh a lístků vůbec určit o jakou rostlinu jde.Svě
dek Václav Ducháč,který drogu objevil,tento rozpor nijak neosvět
lil, vypověděl pouze.že u Ivana Jirouse a jeho přátel... se dalo očekávat,že bude marihuana ob jevena.Dokonce něktíří z nich byli
za
její přechovávání odsouzeni.Na otázku o které přátelé jde, odpově
děly že jde o Karla Soukupa.U Karla Soukupa nebyla nikdy
nalezena
marihuana a nikdy nebyl z jejího přechovávání obviněn ani souzen.
0 jeho případu viz naše sdělení č.289.
Michala Hýbka krom toto žaloba viní z přečinu nedovoleného drže
ní střelné zbraně.Šlo o upravenou vzduch.pistoli,která léta nebyla
použitelná.
0 časopisu Vokno dospívá
senát na základě znaleckých posudků k
názoru,že"ve své podstatě má časopis protispolečenské zaměření" .
Pravdou ovšem je,že ve znaleckém posudku přednášejícího na FF
UK
Vítězslava Rzounka,ani v odborném vyjádření Ministerstva
kultury
ČSR,není konkrétně rozebrán jediný příspěvek do časopisu^ j‘de
o
hodnocení zcela povšechně odmítavá,jaka by bylo možno připojit ke
každému nekonformnímu textu bez rozlišení.Ivanu Jirousovi
klade
obžaloba za vinu jednak jeho články,které byly v časopise publiko
vány,dále dva články publikované v zahraň.tisku a strojopis pole
mického článku zabaveného při domovní prohlídce,který nebyl nikdy
nikde zveřejněn/sic!/.Ivan Jirous je bývalý manažer hudební skupiny
Plastic People a byl za tuto činnost postižen 18ti měsíci
odnětí
svobody.0 jeho dalším odsouzení viz naše Sděl.č. 48.Přestože
při
hlavním líčení nebylo přesvědčivé prokázáno ani to,že by vydávání
a šíření časopisu Vckno zakladalo skutkovou podstatu trestného či
nu vytržnictví,ani to,že by obžalovaní opravdu časopis vydávali a
rozšiřovali,rozhodl senát,že jsou vinni žalovanými trestnými činy
a odsoudil Františka Stárka ke 2 a půl roku odnvtí svobody ve dru
hé nápravněvychovné skupině, Michala Hýbka k 18ti měsícům v první
nápravněvýchovné skupině,Ivana Jirouse na J a půl roku
ve třetí
nápravněvycnovné skupině a Milana Friče na 15 měsíců do první nápravněvycnovné skupiny.Nad Frant.Stárkem a Ivanem Jirou3em je ješ
tě stanoven ocnraný dohled na dobu dvou let po vykonaní trestu.Mi
lan Frič a Ivan Jirous jsou otcové malých dětí.Adresy jejich man
želek jsou totožné s jejich vlastními.V souvislosti s tímto přípa
dem byl z trestného činu výtržnictví rovněž obžalován dělník Jaro
slav Chňapko,bytem Osvratčim č.7,okr.Domažlice,ale jeho případ byl
vyčleněn k samostatnému projednání.
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Dr.Mikuláš FerjenČík
J8.VÍR0ČIE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
Letné dni r.1944 vyznačovali sa na Slovensku nezvyčajným napatím
a ruchom.Vyzbroj,muníciařpotraviny a finančné prostriedky pripra
vované pre povstanie boli neprestajne dopravované na miesta vopred
určené.Plény a mobilizačné rozkazy doručované príslušným
osobám.
Zbrane a munícia pre partyzánov-sovietských aj slovenských- prevá
žené do hor.So súhlasom čsl.vlády v Londýně bola vyslaná delegácia
do Moskvy,aby nadviazala styk s červenou armádou a informovala So
vietov“ o slovenských prípravách na ozbrojené povstanie.29. júna na
schôdzi ilegálnej Slovenskej národnej rady bola ustavená vojenská
rada a 13.augusta dohodnutá koordinácia bojových akcií a zníženie
resp.zastavenie činnosti partyzánských jednotiek,ktoré by
mohlo
vyvolal predčasný zásah Nemcov a zhatiť pripravovaný plán povsta
nia.Partizáni súhlasí so znížením činnosti,ale partyzánsky hlavný
štáb v Kyjeve rozhodol inak.Čapajevová skupina prepadla nádražie
v Margecanoch a zničila nacistickú jednotku doprevádzajúcu vojen
ský transport.ini 25.augusta obsadili Turčanský Sv.Martin,28. au
gusta obsadili Brezno a tak to šlo jedno za druhým. Nato ministr
národnej obrany Slovenského štátu gen.F.Čatloš oznámil v bratisla
vskom rozhlase príchod nemeckých jednotiek na Slovensko. Povstale
cké vojenské ústredie hneď nato o 20.hodine večer vydalo rozkaz
postavil sa hitlerovským jednotkám na odpor. 30.augusta o 11.hodi
ne zahájil banskobystrický rozhlas samostatný program
"Slobodný
slovenský vysielač” s proklamáciou obnovenia Československej repu
bliky a 31.augusta bolo v Bánskej Bystrici ustavené "Velitelstvo 1
československej armády na Slovensku.
Začalo sa Slovenské národné povstanie.Nad Banskou Bystricou, uprostred záplavy hákových krížov zaviala zástava slobodnej, demo
kratickej Čsl.republiky,symbol vlastného štátu,vrchol to všetkých
tužieb demokraticky zmýšlajúcích Slovákov a Čechov.I keá z vojen
ského hladiska nemožno SNP jednoznačne hodnotit ako úspešné vojen
ské podujatie,lebo povodný plán-udržat s 2 slovenskými
divíziami
dva dôležité karpatské preusmyky»umožnil tak rýchly prechod
so
vietskej armády na Viedeň a ušetřit tak vlastné slovenské
územie
vojnových škod-sa nepodaril,jednako toto národne povstanie ma' pr
voradý ^dejinný význam v národnom živote slovenskom.
Partizánska
činnosť vyvolala predčasný zásah Nemcov,keä prípravy na povstanie
neboli ešte äaleko hotové a dokončené.Spolupráca s červenou armá
dou nebola zaistená a na východnom fronte panoval pomerný klud
,
takže zafrontové nemecké jednotky mohli byt použité bez obmedzenia
proti povstaleckej armáde.Proti týmto povstaleckým bojovým
silám
/60.000 mužov včetne 6 tisíc partizánov/nedostatečne
vyzbrojeným
/nedostatok protitankových,protileteckých zbranířniekolko lietadel
zastaralého typu a niekolko lahkých tankov/ Nemci nasadili už v pr
vých týždňov bojov 4 divízie,ktoré museli pozdejšie v dôsledku hú
ževnatého odporu povstaleckých vojsk zvýšit na vyše 8.divízii. Po
vstalecké velenie disponovalo pomerne početnou zálohou, k bojovému
jej zasadeniu však nedošlo v dôsledku kritického nedostatku zbraní
takže začiatkom októbra boli všetci záložníci starší 40 rokov
z
povstaleckej armády uvoľnení.
Počiatočný nemecký náporvsa podarilo povstaleckej armáde zasta
vit a to umožnilo aj prejst do protiútokov.Slovenský vojsk dokázal
po dva mesiace vzdoroval rozbehnutému nemeckému vojnovému stroju.
Rozpútali sa zúrivé boje na mnohých miestach povstaleckého frontu
/ostro pri Ružomberku,Strečno»Telgart,atd/,kde dochádzalo často k
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bojom zblízka za použitia bajonetov,po.Iných lopát,aj pästí.Početná
a materiálna prevaha Nemcov nakoniec prinútila 28.oktobra veliteía
l.Čs.armády na Slovensku/povstaleckej/ k ústupu do hor a pokračo vaniu v boji v malých jednotkách za krutých mrazov,neustálych bo
jov a prepadov a často o hlade.Slovenský vojsk v boji vytrval.Slo
venské národné povstanie stalo Ba činnom dejinným a poučením
pre
terajších a budúcich totalitariánov,či už nacistických,lebo komu
nistických,že nič neprekričí a nič natrvalo nezastaví
a neumlčí
pravdu a slobodu a že niet moci na svete,ktoré by mohla
národy^
ktoré raz ochutnali sladké ovocie voínosti a samostatnosti udržat
nadlho v otroctve a nevolnictve.
/Vestník ČSNRA/
+

+

+

ELK - EXILOVÝ LITERÁRNÍ KLUB
Funkce literárních klubů nebočtenáŕskych klubů je českým čtená řům dostatečné známa.A bývala oblíbená.Čtenář,který chtěl být in
formován o knižních novinkách,aniž by musel neuscále docházet
ke
svému knihkupci,se stal členem literárního klubu a vybíral si
z
knih,které vyšly
nebo které teprve vyjdou ,a klub
mu objednané
knihy zasílal rovnou domů na jeho adresu.Pro nakladetele mel klub
výhodu v toiu,že naklad jednotlivých titulů mohl spolehlivě
řídit
podle počtu objednávek.
V exilu je funkce čtenářského klubu dvojnásob důležitá. Jak pro
čtenáře,lak pru nakladatele.^eaméme jen iakt,že v eiufcřaci žije je
den a půl milionu Čechů a Slováků,roztroušených po celé zeměkouli.
Pri tom treba jen v cele Evropě jsou pouná ave česká kninkupectví
-Dialog ve Frankfurtu a knihkupectví Petra Paslerňáka ve Vídni za
obchod.domem Heřmanský.V exilu vyšlo už přes 500 titulů
českých
knížek.A na nedávné sletové výstavě českých a slovenských knih
a
časopisů ve Vídni se ukázalo,že českých a slovenských novin a ča
sopisů není jen 142,které byly na výstavě.ale také plných 500. Pět
set českých a slovenských novin a časopisu v exilu. Mezi ně
samo
zřejmě patří i odborné časopisy,jako je časopis pro rybáře nebo i
zahrádkář,ale to nic nemění na faktu,že vychází v exilu 500 novin
a časopisů a že v uplynulých létech vyšlo přes 500 českých knížek.
Aby se čtenář mohl orientovat-a především,aby si mohl vybrat- ale
také aby nakladatelé mohli odhadnout výši vydání-vznikají čtenář
ské a literární kluby.
Nejnověji ve Švýcarsku při literárně zábavném časopise Magazín
byl ustaven ELK-Exilový literární klub,který při svém vzniku kolem
sebe soustřeSuje 2750 čtenářů českých knížek ve Švýcarsku.
Každý čtenář Magazínu dostane seznam českých knih,které v letoš
ním a v příštím roce vyjdou ve všech českých exil.nakladatelstvích
se stručnou charakteristikou titulu a autora a může si
objednat
libovolný počet titulů.Třeba jen jeden jediný.Objedná-li si čtenář
více než 6 knížek za rok,obdrží bezplatnou prémii.Tentokrát to bu
de kazeta’'Humor není pro legraci” s vyprávěním Jana Wericha,Jiřího
Voskovce(Vlasty Buriana,Járy Kohouta,smutného muže Jaroslava Válka-spojené komentářem Vladimíra škutiny a písničkami.
Z padesáti titulů českých knížek,které letoe ELK nabízí
svým
čtenářům,jsou to mimo jiné připravované knihy Jiřího Grůši(Bohumi
la Hrabala,Jiřího Koláře.Jiřího Lederera.Jaroslava Seiferta.Josefa
Škvoreckého.Vladimíra Škutiny,Jana Trefulky.Ludvíka Vaculíka, Edu
arda Valenty.Jana Vladislava či Jana Wericha.Je tam druhý díl pa
mětí profesora Václava Černého,paměti Lily Bérové anebo politické
tituly Ferdinanda Peroutky.Pavla Tigrida,Ivana Svitáka či
Zdeňka
Mlynáře.
ELK při curyšském čas.Magazín je službou českým čtenářům, patro
nem čes.nakladatelství,ale především holdem české knize.
/Mimošvýcarští zájemci o ELK si mohou vyžádat detailní informace v
redakci MAGAZÍN,Postrach 650» CH-8025 Zurich/*
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Prezident Ronald Reagan
LET U3 ĽĽ3IN A CRU3ADĽ FOR FREĽDOM - ZAČNIME BOJ O SLOBODU
Za svojej poslednej cesty po Európe začiatkom júna t.r.prezident
Reagan okrem účasti na vrcholnej ekonomickej konferencii vo Ver
sailles a na poraoe predstaviteľov Atlantického obranného
spoločenstva/NATO/ v Bonne mal aj dva verejné prejavy;v britskom a západonemeckom parlamente.V britskom parlamente sa sústredil na po
litické problémy nášho nukleárneho veku;v bonnskom parlamente
sa
viac venoval potrebám vojenskej obrany slobodného sveta proti so
vietskej hrozbe.
BjIí to pozoruhodné prejavy.Boli to churchillovské prejavy,
na
aké sme v neustálom poukazovaní niektorých kruhov
na neúČelnost
takzv.antikojnunizmu už ani nie zvykli.Boli to prejavy, v
ktorých
predstaviteľ vedúcej veľmoci sveta vyzval slobodný svet k posilne
niu obrany a k novému mierovému nástupu na obranu slobody
a
za
rozšírenie horizontov demokracie. Najmä tá reč v britskom
parla
mente je výrazným a mimoriadne aktuálnym apelom na slobodný svet,
na vSetky sily demokracie k nástupu na záchranu svetovej civilizá
cie.
Je isté,že prezident poukázal na niektoré okolnosti,v ktorých sa
zmieta rozpoltený svet.Lebo napriek tomu,že sme takmer denne sved
kami prejavov týchto okolností v praktickom živote, predsa akosi
na ne zabúdame a berieme rozdelenie sveta,najmä vznik tzv.sociali
stickej svetovej sústavy na vedomie ako skutočnosť,proti ktorej sa
nedá nič robit,hoci ona znemožňuje pokojný sociálny vývoj a vzrast
sociálnej úrovne celého ľudstva.
Prezident hovoril o revolučnej kríze,za ktorej nároky ekonomic
kého poriadku a hospodářského života sa dostávajú do priamej a ne
úprosnej kolízie s nastoleným politickým systémom v určitej čia3ti
sveta.Čo táto kolízia hospodárskych a politických záujmov znamená?
Prezident pripomenul,že hospodárske prírastky v Sovietskom
zväze
sa od r.1950 sckvrkujú,pretože hospodárstvo neznesie to byrokrati
cké a centralizované riadenie,ktorému je hospodárstvo tam vystave
né.Prezident spomenul j že v sovietskom poínohospodárstve jedna pä
tina pracovných síl nie je v stave zaistiť" zásobovanie domáceho obyvateľstva a tak čim dalej t^m viac je Sovietský zväz závislý na
poľnohospodárskej produkcii slobodného sveta.
To sú hospodárske skutočnosti terajšej revolučnej krízy. A tie
kolidujú s vynucovanými nárokmi politickéhu systému.A kedže komu
nistický sysceín nie je ochotný, a hádam ani vstave urobit kompro
mis,přijat rieš eme,ktoré by vyhovelo potrebám hospodárskéno sys
tému a bolo aj vo znoue s doktrinárskymi postulátmi politiky
na
stoleného neprirodzeného spoločenského systému,dochádza v tejto oblasti sveta k neustálym revoltám zotročenéno obyvateľstva
proti
režimu.Desiatky rokov sa komunistické režimy pokúšajú o
získanie
legitimity,o dobrovoľnú poapoxu režimu ^0 strany iuau.Ale namiesto
toljo sme boj.i svedkami revolučných výbuchov vo Východnom áemecku,v
Madarsku,v Československu a teraz v Poľs«.^.
Prezident správne pripomenul na adresu slobodného sveta,že
ne
možno neustále ignorovat revolty zotročeného ľudu,ku ktorým dochá
dza bez ohľadu na to,čo si o situácii v strednej a východnej Euró
pe myslí slobodný svet a bez ohľadu na to,akú pomoc týmto statoč
ným bojovníkom za slobodu a záchranu svetovej civilizácie poskytu
je slobodný svet.Zotročený ľud sa búri jxroti represii,v ktorej mu
sí žít.A slobodný svet musí s tým rátat.Prezident hovorí,že komu
nistický systém je vo svojej podstate neschopný zaistiť bez nási
lia Stabilitu života.A upozorňuje ,že aj keľ musí slobodný
svet
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vinnosťou,aby vyjadril a definoval svoje konečné ciele a aby sa
připravil na kohktrétne akcie k dosiahnutiu týchto cieľov. Musíme
byť pevní,zdôraznil prezident,vo svojom presvedčení,že sloboda nie
je jediným vyhradeným právom niekoľkých štastlivých jednotlivcov ,
ale že je to nezcudzitefné a univerzálne právo všetkých ludí. Tak
to konečne formuluje Všeobecná deklaracia ludských práv. Prezident
oznámiljže vláda Spojených štátov,obe politické strany a kongres,
za účasti iných spoločenských organizácií,najmä odborov pripravia
program na posilnenie demokracie vo svete.Budú poskytovať podporu
silám demokracie.Lebo prezident si uvedomuje,že demokracia
síce
nie je útla kvetinka,ale že je napriek tomu potrebuje,aby sa jej k
zakotveniu vo všetkých oblastiach sveta pomáhalo.
Správne prezident upozornil na nesprávny a neprijateľný
názor,
ktorý sa v prejavoch medzinárodnej politiky často vyskytuje,že to
tiž slobodný svet má podporovať zmeny k demokratickému životu vo
všetkých tých krajinách,kde existuje pravicová diktatúra,ale nie v
krajinách s komunistickou diktatúrou.To by znamenalo,že ak niektorá^krajina sa zmocní produkcie nukleárnych.zbraní,tak že tým záro
veň získá monopol k tomu,aby svoje obyvateľstvo terorizovala. Pre
zident zdôraznil,že on odmieta také stanovisko.
Prezident volá do zápasu o slobodu a za rozšírenie
horizontov
demokracie všetkých ludí.
/Naše Snahy/

STANOVISKO CHARTY 77 K 2.VÝROČÍ GDAŇSKÝCH DOHOD V POLSKU
Dne 31.srpna vzpomíná polský lid významné události svých novodo
bých dějin-dohod z Gdanska.V dialogu mezi státní mocí a dělnickou
třídou se podařilo tehdy shodnout na zásadách a směrnicích pro de
mokratické řešení vážné společenské krize,v níž se země octla kon
cem (0.let.Proces společenské obnovy,který tak dostal vydatný im
puls, vyvolal velké naděje a nadšenou podporu převážné většiny pol
ské společnosti.Setkal se též s upřímnými sympatiemi široké světo
vě veřejnosti a všech opravdových přátel polského lidu. Charta 77,
hlásící se mezi ně,vyslovila ze své účastníky i za
mnohonásobně
početnější kruhy české a slovenské veřejnosti několikrát
pocity
bratrských sympatií a solidarity s těmi,kdo v Polsku rozvíjeli
a
hájili proces společenské obnovy a jeho ideje.Vyjádřila též svůj i
jejich kritický názor k prosincovému zásahu moci, jímž byl loni
tento proces přerušen,aniž byle dodnes vyřešeno cokoli z
vážných
problémů,zatěžujících současny vývoj polské společnosti.Že takové
mocenské zásahy,ať vnitřní či zvenčífat minulé nebo snad současné
či budoucí,nemohou vyřešit krizové situace a naopak je jen prohlou
bí, víme konečně i z našich nedávných dějin.0 to upřínCější je náš
zájem o vŠe,co se dnes děje v zemi našich severních sousedů. 0 to
vřelejší jsou city přátelství a společenství idejí se všemi,kdo v
Polsku nadále usilují o opravdovou demokratickou a humánní dohodu
všech vlasteneckých sil polského národa bez jakýchkoli aktů vměšo
vání zvenčí.Takovou dohodu-nikoli mocenské zákroky proti pokojným
projevům vůle lidu,odmítajícího omezení demokratických sňali- tako
vou dohodu jak lépe hospodařit,žít a spravovat společnost v celo
národních i místních měřítcích,dohodu,která^by vedla k propuštění
internovaných a vůbec všech politických váznů,povážujeme společně
s polským lidem za jedinou cestu k překonání obrovských obtíži a k
posílení mírového soužití i spolupráce národů našeho kontinentu.
Za Chartu 77 její mluvčí:Dr.Radim Pal<>uš,Anna Marvanová a Ladis
lav Lis.
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VELKÝ ÚSPECH SOKOLSKÉHO SLETU VE VÍDNI
/Tisková zprava Ústředíčeskosl. Sokolstva v zahraničí /
V.-Jubilejní slet Československého Sokolstva v zahraničí, konaný
ve dnech 2.až 5. července 1982 ve yídni v Rakousku byl až
dosud
největším a po všech stránkách nejuspěšnéjším podnikem svobodného
sokolstva v zahraničí od r.1948.Byl také největším podnikem celého
československého demokratického exilu,nebot v době sletu byly us
pořádány ve Vídni také sjezdy, schůze,setkaní a zájezdy,porady
a
další podniky celé řauy čsl.exilových a krajanských organisací.^
Slet tím vyzněl v mohutnou manifestaci všech demokratických Ce
chů a Slováků v zahraničí za obnovu svobody a demokracie v Česko
slovensku.
Velkolepou přehlídkou sokolské Činnosti,výchovy,dobrovolnosLi a
ukázněnosli bylo hlavní sletové vystoupení v neděli 4.července,kdy
za krajně nepříznivého počasí vystoupilo přes 1000 cvičenců všech
složek. V rámci tělocvičné a sportovní náplně sletu konaly se
úspěšné sletové závody v nářaďovém tělocviku a v odbíjené. Kulturní
stránka sletu byla vyjádřena zajímavou výstavou sokolských památek
a vyvrcholila ve vysoce hodnotném pořadu sletové umělecké
akade
mie.- K uctění zakladatele Sokola Dr.Miroslava Tyrše,na oslavu je
hož 150.narozenin v letošním roce byl slet uspořádán,byla odhalena
pamětní deska;jeho význam pro národ byl zhodnocen zástupci
mnoha
přítomných organizací a spolků na sletovém "Holdu Tyršovi a
jeho
sokolské myšlence". Velmi úspěšné byly také oba společenské podni
ky sletu;páteční seznamovací večer v historické vídeňské radnici a
nedělní závěrečná sokolská veselice v paláci Auersperg. - Sokolská
výchova mládeže byla zdůrazněna"Lhem sokolské mládeže", který * se
konal v pondělí 5»července,i následujícím 14ti \ denním
sokolským
táborem v obci Lackenhoť v krásném rakouském alpském predhorí·
Slovanská vzájemnost byla manifestována zasedáním Svazu
sokol
stva ve svobodném světě za účasti zástupců československého a ju
goslávského sokolstva.- V pátek 2.července byl uspořádán hromadný
zájezd do bývalého koncentračního tábora Mauthausen,kde byla v pi
etni slavnosti odhalena parně lni deska sokolským obětem nacizmu.
Veliký politicky vyznám sletuj
který se konal v bezprostřední^
blízkosti československých hranic v současné době mezinárodního na
pětí,byl dokumentován také zejména .tím,že president Rakouské spol
kové republiky dr.Rudolf Kirchschläger přijal početnou
sokolskou
delegaci»rozšířenou o zástupce ústředních čsl.demokratických exi
lových organizací.- Průběh sletu byl vysílán rozhlasem
Svobodné
Evropy a Hlasu Ameriky a záběry ze sletu vysílala také
rakouská
televise.- Slet byl ukončen v pondělí 5»července celodenním sjez
dem Čsl.sokolstva v zahraničí,který zaujal stanovisku k mnoha
otázkám současnosti a usnesl se na pro jevu,vyjadřujícím zásady dal
ší činnosti svobodného československého sokolstva v zahraničí.
Slet a všechny jeho podniky skončily s mimořádným úspěchem a
všechny úklady komunistů a jejich pomahačů o jeho zmaření vyzněly
na prázdno. Slet znovu vyjádřil neochvějnou víru sokolstva a cele
no čsl.demokratického exilu v konečné vítězství pravdy,práva,spra
vedlnosti a byl současně i závazkem a projevem pevného
odhodlání
pokračovat a vytrvat v psilí veduuclnk návratu svobody a demokra
cie v naší drahé vlasti,v Československu. V tom tkví hlavní vyznám
letošního jubilejního sokolského sletu ve Vídni.
+
+
+
INTERNATIONAL DIALOGITE je název nové revue o východoevropské pro
blematice londýnského nakladatelství Odnowa Ltd.V prvním čísle je
anylyza současných poměrů v ČSSR od našeho Dr.B.Bunži.
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NAD ÚMRTÍM DR.ALOISE ROZEHNALA
Dr. Adolf Klimek
Kdykoliv jsem v poslední době navštívil Dr.Aloise Rozehnala,se
vřelo se mi srdce úzkostí.Jasné oči,jasná mysl,ale bylo až přes
příliš zřejmé,že tělo žilo již jen krajním vypětím
Rozehnalovy
vůle.Šlo tu o úžasný zápas se smrtí.A přes to jsem doufal, že Ro
zehnal tak brzy ještě nezemře,že Pán Bůh milostivě dopustí,aby se
mohl ještě více přiblížit ve svém životním díle,které si napláno
val ,k jeho nejširšímu a nejhlubšímu naplnění.
V některých nekrolozích o Rozehnalovi vidí se hlavní jeho výz
nam v jeho vynikajících právních znalostech.Rozehnal však byl ne
jen mimořádně vynikajícím právníkem.
Pokud jde o Rozehnala jako právníka,tož kvalitu jeho
mimořád
ných vědomostí a schopností dokládají mimo jiné zejména tyto sku
tečnosti , veřejnosti, ze jména celku čs.exilu,dosud málo známé nebo
vůbec neznámé.Od r.Í959 Dr.Rozehnal byl činným jako znalecký svě
dek před řadou amerických soudů a vydal řadu písemných znaleckých
posudků ve věcech dědického práva v ČSSR. 0 hodnotě tohoto
zna
leckého působení Rozehnalova před americkými soudy svědčí
dopis
úřadu Attorney Generál státu Pensylvánie,datovaný 25.května 1960
a adresovaný Free Európe Committee v New Yorku,v jehož studijním a
analytickém oddělení Dr.Rozehnal pracoval.
Dr.Rozehnal působil jako uznávaný a vysoce ceněný soudní znalec
v uvedenem oboru před řadou amerických soudů až do r.1971,kdy byl
nucen v důsledku těžkého srdečního záchvatu dopisem z 13.
dubna
1971 odmítnout pozvání k dalšímu znaleckému svědectví
v
Great
Falls,Montana.Doporučil tehdy úřadu Attorney Generál státu Monta
na,aby se obrátil na Dr.Otto Ulče ,assistenta-profesora na Harpur
College,Binghampton N.Y.,býv.českosl. svůdce. Stejné doporučení
dal i soudu v Bronx a v New York Gity.
Nad jiné výmluvném svědectvím o mimořádné kvalifikaci Dr.A. Ro
zehnala jako právníka je také skutečnost,že byl jeste doma vyzván
universitním profesorem Dr.Weyrem,který přednášel na brnénske université ustavní pravo,aby se habilitoval na brneuske universitě
v témž oboru.Rozehnalem vypracovaný habilitační spis byl
přijat
kladně,ale k dokončení celého procesu již nedošlo,protože
zatím
došlo ke komunistickému puči 25.února 48 a Rozehnal musel co nej
rychleji zmizet do exilu.
Ale jak jsem již uvedl hned na počátku této úvahy,Rozehnal byl
nejen zcela mimořádným právníkem. Za dobu svého působení v USA
Dr.Rozehnal napsal a uveřejnil úctyhodný počet informativnícn
a
odbornycn článků a pojednání,kritickýcn rozborů a studií ze všech
oborů dění naší národní a lidsKé společnosti vůbec.Sám udává
v
seznamu svých prací,které porůznu uveřejňoval jednak v publika cích Free Európe Committee,jednak v publikacích Křesťanské Akade
mie,Cs. Společnosto pro vedy a umění/SVU/,v různých) krajanských
novinách,v USA,v Kanadě a v Austrálii,ale i v jiných tiscícn , je
jich počet číslem 68.A to jsou jen studie a články,které byly uveřejněny.Toto číslo samo o sobě zdaleka nevystihuje skutečny
a
cely rozsah jeho prací. Některé šbdie a články nepřesahují
sice
rozsah delších pojednání,ale slušná řada jiných je v rozsahu mno
ha tiskových stran a vycházela na pokračovaní»některé studie jsou
několik set stránkové monografie.
Vedle těchto publikovaných prací Dr.Rozehnal napsal ještě asi 6
dalších rozsáhlých knižních studií,které ještě uveřejněny nebyly
a z nichž na př.studie"Přeměna Demokracie" čítá 464 tisk, stran.

- 16 Pročítám pečlivě tyto seznamyfkteré jsem si nad to přezkoumal ve
vzorně vedeném Rozehnalově archivu, a třebas jsem měl možnost pro
čítal téměř všechny jeho práce v průklepech, které mně pravidelně
před uveřejněním posílal, znovu v obdivu se skláním naci rozsahem
a
hloubkou jeho zájmů a studií,které se zdaleka nespokojovaly jen a
jen právním aspektem nýbrž se snažily o zachycení a kritické pro
myšlení i všech ostatních stránek současné lidské společnosti
v
oblasti hospodářské,sociální,kulturní,náboženské atd. Prostě - Ro
zehnal se snažil nejen kriticky zanalysovat komunismus ve
všech
jeho složkáchjnýbrž také konstruktivně formulovat všechny podstat
né složky a pilíře křestanské lidské společnosti.
Vycházeje z křestanské věrouky a mravouky,z Církevních Otců,zej
ména z koncepce De Civitate Dei svátého Augustina,dále ze sociál
ních encyklik papežských,počínajících slavnou encyklikou Lva XIII
Rerum Novarum,pak z Englišovy koncepce nospodářskeho řádu nynější
doby»vyvozovaného z duchovních hodnot a ústavní nauky profesora Dn
Weyera, Dr.Rozehnal se snažil o vytvoření ucelene soustavy
všech
základních polířů nové křestanské společnosti.Byl nejen znamenitým
znalcem’ práva,ale ovládal stejně vědění o všech ostatních slož
kách hospodářských,kulturních,sociálních národního a lidského ^»olečenství křestanského.V tomto rozsahu a hloubce není ted po prav
dě za Dr.Aloise Rozehnala náhrady.
Co Bůh činí,dobře činí.Skláníme se a prosíme,aby Všemohoucí na
šemu Aloisi Rozehnalovi popřál z plnosti své štědrosti a lásky pl
nost poznání,jasu,radostnosti a lásky.A aby Rozehnalově choti Ma
rii dal plnost síly a útěchy,jíž je jí třeba.
+
+
+
+
+
+

ŠKUTINOV WERICH VE ČTVRTÉM VYDANÍ. Je to snad poprvé v české lite
ratuře a zcela jistě poprvé v exilové literatuře,když během jedno
ho roku vychází kniha již ve 4.vydání.Tomuto mimořádnému
čtenář
skému ohlasu se těší kniha Vlad.Skutiny" TAK UŽ JSEM TADY S
TIM
VÁPNEM,PANE WERICHU",která poprvé vyšla v létě loňského roku v curyaské edici Magazínu.Knížka,která už 13.měsíců suverénně kraluje
v tabulce nejprodávanějších exilových knih na prvém místě,získala
mezitím nejvíce hlasů jako nejúspěšnější kniha roku v anketě roz
hlasové stanice Svobodná Evropa a v anketě literárního časopisu
Obrys. V druhém vydání vyciiází Skijtinova knížka "MAS NA HLAVĚ ZA
HRÁDKU,ŘEKLI MOJI ROZKOŠNÍ SPOLUŽÁCI" ze souboru ”5 podob humoru a
napětí Vladimíra Škutiny",o níž ve svém posledním dopise Jiří Vos
kovec napsal,že už se dlouho tak srdečně nechechtal a básník Jaro
slav Seifert,že radostně zjišluje při četbě Škutinovy "Zahrádky ",
že se dokáže smát jako studentík.
"JEDINĚ SPRÁVNÁ STÁTNÍ DOKTRÍNA JE NACIZMUS" - to prohlašují podle
textu ve"3chweizerische Handelszeitung"stoupenci Khomeiniho,s tím
to v čele. Prý. Jsou připraveni k intenzivnímu boji proti třem ne
přátelům - proti Israeli a Židům, proti kapitalistickým a
prožidovským USA, a proti bezbožeckému SSSR. Intenzivní boj má více mé
ně přesně začít 30.ledna 1983 kdy si prý bude kapitalistický a ko
munistický svět připomínat padesáté výročí uchopení moci
Adolfem
Hitlerem a bude mu znova spílat.Spílat by prý mu bylo možno nejvý
še za to,že do jinak perfektní nauky dovolil zavléci rasismus,kte
rý tBm prý nepatří.0 tom,že v arabském světě určité pronacistické
sympatie jsou by mohlo svědčit i počínání někdejšího
egyptského
prezidenta Nassera, který dal svého času přeložit "Mein Kampf" do
arabštiny a nařídil jej dát veřejně do prodeje.
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Vůdčí úloha vědy při řešení společenskycn i ekonomických problé
mů současnosti je nesporná-zejména tváří v tvář rychlému světovému
technickému vývoji,který zásadním způsobem ovlivňuje zabezpečování
všech materiálních i ducnovních potřeb společnosti.
Stejné nesporným faktem je,že Československy vědecký výzkum plní
svoji úlohu jen částečně,jen velmi nedokonale.
Snad nejlepším důkazem platnosti obou těchto zjištění v našich
poměrech je skutečnost,že v poslední době se touto
problematikou
začínají nesměle zaoývat i oficielní dokumenty vlády ČSSR, někteří
političtí představitelé a na ně navazující oficiální
propaganda.
Více nebo méně konkrétně se konstatují mezery a nedostatky v řídi
cí a organizátorské činnosti v o^oru vědeckého výzkumu a
vývoje,
ale protože kritizující jsou svázáni ideologickými zřeteli, voluntaristickymi prístupy a závaznými politickými směrnicemi, inční se
jejich kritika v pouhé bědování nad nejkřiklavějšími příklady ne
smyslnosti a chyb.Navíc jsou tyto chyby a nedostatky
pravidelně
přičítány nikoli špatnému systému,ale špatné práci jednotlivců ne
bo jednotlivých vědeckých kolektivů.Je to pochopitelné.Takto chá paná kritika nemůže překročit samu sebe.
Neutěšený stav československého vědeckého výzkumu a vývoje
je
však už dávno předmětem daleko poučenějších a odpovědnějších kri
tických diskusí v samotne vědecké veřejnosti.Je ovsem příznačné- a
smutné-že tyto diskuse nemohou probíhat veřejně,na otevřeném fóru,
protože by to v mnoha případech automaticky znamenalo mocenský po
stih diskutujícícn.Je příznačné a smutne,že nejinformovanéjáí
a
nejpovolanejší kritikové zbyrokratizovaného,zešněrovaneho a formalistickeho"řízení" československé vědy mají možnost uplatňovat své
konstruktivní postřehy a návrhy pouze v soukromí mezi přáteli.
Ze zmíněných diskusí jednoznačné vyplývá,že vedeexá činnost
v
USSR nesmíme trpí silným zbyrokracizcváním ve jménu centralizace
a státního dohledu.Vnějším výrazem tohoto zbyrokratizovaní je pře
devším formální plánovaní výzkumů a objevů a naprosto chybná
ká
drová politika při přijímaní a posuzování výzkumných pracovníků a
při v.rDěru vedoucích a představitelů jak jednotlivých pracovišt
tak organisací /např.ČSAV/.Stávající systém degraduje
erudovane'
věuce a výzkumníky na prosté vykonavatele úzkych ideologickým a
partikulárních zájmů,které se kryjí fioskuií tzv."společensKé ob
jednávky*' .V praxi se tán na našich vědeckých pracovišticn
velice
často realizuje rovnice,že průměrná politika se rovná průměrné vě
dě a průměrná věda průměrné politice.
Je sice pravda,že výzkumná prace vyžaduje systematické dlouhole
té úsilí a že v jisiem slova smyslu je treua postupovat plánovitě.
Zároveň je však vždy nutno přihlížet také k nepostižitelným okam
žikům Slastného nápadu,ke shodám okolností,které náhle naznačí no
vou,nečekanou cestu řešení j prostě k volnému prostoru pro fantazii,
nezastupitelnou a nenahraditelnou tvůrčí invenci,která není posti
žitelná byrokratickým reglementováním,aí typu formálního plánová
ní či kádrového výběru dnešního stylu.
Jinou tendencí,která rozvoji československé vědy evidentně ško
díce skutečnost,že zejména v poslední době se přehnaně preferuje
tzv.aplikovaný výzkum na úkor výzkumu teoretického.Je pochopitel
né, že z omezeného hlediska výrobců se může aplikovaný výzkum jevit
komerčně výhodnější,jde však o pouhou krátkodechou iluzi. Moderní
věk přinesl nejeden důkaz o tom,jaký obrovský,nenahraditelný výz
nam měly práce z ryze teoretických oblastí,které se tzv. praktikům
jevily a jeví jako příliš odtažité.Jde tu nejen o objevy v přírod-
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nich vědách-v matematice,fyzice.astronomii,chemii»biologii aj.-ný
brž i ve vědách společenských,např.v ekonomii,filozofii,teorii ří
zení , sociologii , jazykovědě apod.Nelze popřít,že bez teoretiků.kte
ří připravovali půdu,by vůbec nebyl vytvořen prostor pro praktické
důsledky teoretických výbojů lidského ducha/Descartes,Newton, Ein
stein a řada dalších /.
Je tragické,že v^kulturní zemi na sklonku XX.století je
nutno
jako novinku uplatňovat názor,že vědu nemohou řídit pokyny a směr
nice
často nekvalifikovaných vedoucích odborů či
podříze
ných pracovníků.Vědecká práce sama o sobě přímo předpokládá odvahu
hledat pravdu bez ohledu na přání mocných,odvahu vzepřít se chybné
směrnici.nepodřídit se jí.To však je v dnešním Československu ne
mysli telné.Vědečtí pracovníci jsou manévrováni do nesmyslného
a
nelidského dilematu:bu3 si zachovat možnost vědecké činnosti tím,
že se vzdají nepostradatelné součásti vědecké metody poznávání reality-nebo si zachovat svou lidskou i vědeckou čest a nechat
se
zbavit práce.
Příkladů neřešitelných rozporů mezi ctí a svědomím čsl. vědce a
jeho prostou touhou přežít lze uvést nespočetné množství.Z oblasti
přírodních věd stačí poukázat na situaci těch,jéjichž úkolem
je
nalézat a uvádět do provozu nová ložiska uhlí, uranu, překračovat
těžbu dřevní hmoty nad únosnou míru,v zemědělské výrobě pak zvyšo
vat hektarové výnosy bez ohledu na stav půdy aj.,což často působí
nenapravitelné škody na životním prostředí.Naproti tomu oblast oficiálních společenských věd už dávno degenerovala na cosi, co s
védou nemá nic společného.Těžko lze označit za vědce apologety,je
jichž jedinou pracovní naplní je hledat a nalézat "teoretická"zdůvodnění politieKých rozhodnutí,vyvolaných v život potřebou tohoto
dne,tohoto okamžiku.
Navzdory deformacím,jimž jsou vydány všanc všechna odvětví naše
ho společenského života a tedy i odvětví vědeckého výzkumu,navzdo
ry překážkámjkteré musejí překonávat,je v ČSSR řada vědců hodných
tohoto označení.Nepřímým důkazem toho je i^stat o některých prob
lémech vědeckého výzkumu,kterou zde zveřejňujeme.Dali nám ji
k
disposici přátelé Charty 77-vědci,jimž leží na srdci nejen budou
cnost čs.vědy,ale především budoucnost Československa a jeho
po
stavení ve světě.
Domníváme se,že tento podklad by mohl přispět k odborné a pbecnější rozpravě a veřejne diskusi o úloze vědy v rozvoji produktiv
ních sil.intelektuálního a kulturního potenciálu čsl. společnosti.
Domníváme se,že by to mohlo přispět k ujasnění významných souvis
lostí mezi vědecko-výzkumnou prací a vývojem společnosti i jedno
tlivce,mezi řízením vědy a řízením společnosti.
Charta 77 postupuje tento podklad’ jak příslušným institucím, tak
výzkumníkům a občanské veřejnosti.Pokouší se tak nahradit nedosta
tek věcného a otevřeného posuzování skutečností našeho života i v
tomto směru.
Podáváme tak další důkaz pozitivního smyslu dlouholetého usilo
vání Charty 77 o nápravu všude tam,kde to vyžadují okolnosti, bez
prostředně či zprostředkovaně se týkající života občanů a
jejich
práva na znalost a účast při posuzování významných záležitostí na
šeho společného života a společné budoucnosti..
/Dokument má datum 10.srpna 82 a je podepsán mluvčími Charty 77 ·
Připojen je k němu podrobný šestistránkový rozbor,jehož kopii re
dakce ZPRAV ráda zájemcům pošle./

- 19 ODRAZKY Z ARGENTINY ~Inflace a cena Argentiny
Je mnoho způsobů,jak se INFLACE může měřit,ale všichni se shodu
jí v jednom.Ze j§ v Argentině přímo hrozivě velká, zejména v pos
ledních letech. Ze je i nezkrotná- o tom mnozí raději mlčí a že je
to zaviněno povahou a malou pracovní vůlí Argentinců,o tom všichni
v Argentině mlčí.Zde ve Švýcarsku si však mohu dovolit mluvit pří
mo a jasně a svoje názory doložím čísly.
Nejjednodušším a asi nejsnadnéjším měřítkem inflace je cena se
veroamerického dolaru,který je vlastně daleko nejvíce obchodovanou
"tvrdou valutou".Jeho cenou je dána kupní síla argentinského peso.
Až do července r.1948 byla cena dolaru určena nabídkou a poptávkou-a pak začlo devisové"hospodářství".To slovu jsem dal do uvozovek,
protože pravý opak,nerozumné hospodaření,se v Argentině
označuje
jaKo"devisové hospodářství".Byla stanovena úřední cena dolaru, ale
bylo jen výjimkou,že někdo dostal povolení k nákupu za úřední ce
nu.Vytvořila se"černá bursa",tj.nedovolený ale všeobecně praktiko
vaný způsob koupě dolaru.Ta"černá cena"byla cenou skutečnou, prav
divou.Pak ještě dvakráte bylo zavedeno volná hospodářství dolarem,
kdy každý jej mohl koupiti za cenu určenou nabí.lkou a poptávkou
ale to v obou případech trvalo jen několik let,pokud
argentinská
Národní banka byla schopna intervencemi a subvencováním udržet ce
nu dolaru,jak vlada chtěla.Podivejme se na to detailněji.
Až do zmíněného července 48 byl kurs asi 4,-až 4,5o arg.pesos za
11 dolar,tudíž zhruba byla parita mezi švýc.frankem a arg.peso. Pak
byla úřední cena stanovena
dvojí-koupě za 7,5o pesos a
prodej
za 5 pesos.Diferenci tvořil výdělek Národní banky.Ale za cenu 7,5o
pesos dostal dolary výjimečné jen ten,kdo měl styky s peronovskou
vládou či s 1Márodní bankou.Nebo ten,kdo zaplatil důkladný úplateknebo ten,na jehož obchodech byl někdo z veřejných
vysokých
funkcionářů účasten-Černá bursa stoupala někdy pomaleji,někdy ry
chle ji,ale stále. Když byl Peron v září 1955 odstraněn, byla cena
dolaru na černé burse 28 až 30 pesos za 1 dolar.Tedy původní ce
na byla zvýšena asi 6 či 7krát,to co dříve stalo 100 se platilo až
600 či 700.Tehdy jsme tím byli zhroženi,ale později se ukázalo, že
Peron a jeho zpřeženci,při všech těch"vyžírkách"byli jen malí ško
láci proti tomu,co pak dále přišlo.
"Devisové hospodářství"
pokračovalo a ovsem stoupala i"černá
bursa".Ale zase to nebylo tak zlé.Když pak v r.1958 byl znovu zhveden volný trh,začal na výši asi 36 pesos za dolar a skončil něk
dy v dubnu či květnu 19ó4,kdy dolar-ten volný-byl obchodován
za
82 pesos.Teda původní cena byla zvýšena na skoro dvacetinásobek.
Pak zase intervenovala vláda a u vědomí,že černá cena dolaru vy
soko převyšovala cenu úřední,provedla"útěk do předu" a
stanovila
cenu dolaru 350 pesos,tedy daleko více,než byla černá bursa, která
tím zanikla,protože cena dolaru byla volná,ovšem za 350 pesos.Pro
ti dřívějšku to byl asi 90ti násobek a tak také se obchodoval šv.
frank,něco málo více než 90 pesos za 1 frank.Tedy to,co dřivě stá
lo 100%,teä stálo zhruba 9.000.
Aby se devalvace tak nezdála,provedla po r.1970 argentinská vláda
"měnovou reformu",která pozůstávala v tom,že se jen škrtly dvě nu
ly a bylo vytvořeno nove peso.Říkalo se mu"zákonné*peso,ale všeo
becné se jen říkalo"staré" a "nove" peso.Rozdíl byl jen v těch nu
lách na kPnci každé sumy.
Když jsem byl v Argentině v r.1972,kupoval se dolar tuk asi
za
1.100 až 1.200 pesos"starých" čili 11 neb 12 pesos"nov)ych",
čili
byl to asi 250 až 300 násobek původní hodnoty. U vlády byli vojáci
a ti byli již lepšľ’školáci" a přivedli inflaci už daleko dále.Ale
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to stále ještě nic není proti tomu,co následovalo.V lednu letošní
ho roku mne navštívil jeden známý,činný v hospodárskom životě. .en
mne informoval,že za 1 dolar se platí 10.000 pesos"nových",
čili
1,000.000/to není chyba,ale skutečnost/pesos"starých".To tedy zna
menalo znehodnocení o asi dva a půl tisíce,proti hodnotě z r.1948.
To byla u moci dnešní vláda a ta tedy dokázala,že "nejpokročilejší
školáci" jsou generálově.
K obsazení Falklandských ostrovů došlo dne 2.dubna a dolar stou
pl na 12.000"novych"pesos.Mám po ruce zprávu z NZZ ze dne 29· dub
na, že znovu bylo zavedeno"devisové hospodářství"a že "černá burza"
ukazuje stav dolaru na 18.000"nových pesos/úřední cena byla stano
vena na 14.000 pesos/.Pokud se čtenáři netočí hlava,provedu podle i
toho závěr: 18.000 "nových"pesos je 1,800.000 "starých" a protože
v současné době je poměr dolaru ke Šv.franku něco okolo l,9o šv.Fn
za 1 dolar,znamená to,že proti době^kdy argentinské peso a švýcar
ský Frank byly zhruba na stejné vyši,je ted hodnota jednoho jedi
ného franku v Argentině skoro 1 milion.
V r.l948/a ještě několik let dále/byla největší bankovka 1.000 pe
sos, ovšem těch"starych".Nedávno ukazovali v"Rundschau"
švýcarské
televize bankovky na 1,000.000 pesos,těch"nových",čili ve"starých"
peeos to byla bankovka na 100,000.000-slovy jednosto milionů.
JAKA JE CENA ARGENTINY?/ Tohle povídání by se hodilo spíše do humoristického časopisu./ Země je neobvykle úrodná a jen její části
jsou hospodářsky využité.V druhé polovině min.století vysel zákon,
že veškerá půda,kterou si někdo neoplotil či hospodářsky nepoužívá,
tedy půda ležící ladem,jest státním majetkem.Hodnota půdy,která se
tak stala státním majetkem,jest nezměrná a to ani nemluvím o tom ,
že v zemi j3ou -netěžené- kovy a vůbec prírodní bohatství. Hlavním
činitelem v Argentině jsou ale vojáci.Povolání vojáka se dědí; sy
nové důstojníků se 3távají sami také důstojníky a automaticky vždy
postupují,až se stanou generály,admirály a pod.To je ve skutečno
sti/ jen slabá/ vrstva lidí,kteří Argentinu od r.1932 ovládají.Při
jímají mezi sebe jenom ty,kteří jsou ochotni s nimi"hráti
stejné
housle",aby přece jen bylo více osob vojenského řemesla. V r. 1932
svrhli tehdejší zvolenou vládu a od té doby jen zřídka kdy dovolu
jí volby,z nichž vyálá vláda je stejně zase pod vojenským tlakem-a
když president/ten je současně předsedou viády/vojákům nevyhovuje,
je prostě svržen.Tak se dostal k úřadu presidenta Argentiny v roce
1945 Peron.Ve státní pokladně byl tehdy,po válečném dodávání spo
jencům,obnos čtyři miliardy dolarů.Peron rozhazoval a rozdával,sám
a prostřednictvím své ženy Evity,půdu i peníze/sám se ovšem
také
podílel/.Již v červenci 1948 byl stát skoro na mizině a musel tedy
zavěsti devisove hospodářslví.Když byl Peron jinými vojáky
zase
svržen a ze země utekl,byly ve s^ácní pokladně jen dluhy.
Pro dokreslení situace jedna anekdota: "Peron,jako neomezeny di
ktátor, se rozhodl Argentinu prodal.Byla velKá dražba v USA, které
se zúčastnila iaua uiultiiniliardářů,nebol Argentina, je jí
předmět,
slibovala velký zisk.Vyvolávací cena byla 100 miliard dolarů, což
je pakatel proti tomu,jakou cenu mají státní pozemky. Žádná nabíd
ka.Pak padesát miliard,dvacetjdeser,pět,dvě.Jako poslední cenu oz
námil dražbyvedoucí jednu miliardu a vyzval účastníky,aby se
vy
jádřili ,nebol nedostatek nabídek byl překvapující.A tu se
hlásil
jeden z amerických multimiliardářů:"Já bych dal dvojnásobek vyvo
lávací ceny,tedy dvěstě miliard dolarů,ale mám jako podmínku:Peron,
jeho žena,všichni důstojníci a jejich rodiny budou vystěhovány za
polární kruh a nikdo z nich se nikdy nebude smět do Argentiny vrá
tit."
Aby nebyl omyl-šlo o Peróna a jeho služebníky.Nebylo by to také
dneäní feíeníT
Petr slrobach
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Stanislav M.Kríž
JADERNA ZBRAŇ VČERA A DNES /seriál/
I. Jaderná “prehistorie11
Pise se 16.červenec roku 1945.Poblíž místa,kterému říkají Jornada del Muerto čili Cesta smrti, uprostřed novomexické pouště
ve
Spojených státech,má být poprvé vyzkoušena nová zbraň-atomová bom
ba.
Je pět hodin deset minut ráno.Vše je přichystáno,puma je upevně
na na ocelové věži několik kilometrů od stanoviště vědců a techni
ků.
.... čtyři, tři, dvě, jedna, NULA.
Všichni na pozorovatelně se obracejí zády k epicentru výbuchu,na
očích mají Černé brýle. A všichni zatajují dech.Záblesk.Oslepující
světlo,jaké na Zemi nikdy nezasvítilo od stvoření světa ,zaplavuje
poušt.Kolem ohnivé koule se vytváří mrak v podobě hřibu.Obojí tva
rem na okamžik připomíná umrlčí lebku; ne,to není jen dojem,to do
svědčují i fotografie. A v Alamagordo,malém městečku několik kilo
metrů odtud,dívka, od mládí slepá,radostně zvolá: " Já vidím, vi
dím světlo"!
"Byl to mimořádně silný okamžik.Pochopili jsme,že od teto chvíle
život už nikdy nebude,nikdy nemůže byt jako předtím",doznáva
Ro
bert Oppenheimer,jeden z "otců atomové pumy"..." Celý kraj zazářil
oslepujícícm světlem,mnohem, mnohem silnějším než slunce za pravé
ho poledne,"vypovídá americký generál Farrell a dodává:"
Tlaková i
vlna nás málem porazila.Pak zaburácel hrom, strašlivý, ohlušující.
Zdál se nam věčností.Uvědomili jsme sx,že jsme jen malými a rou
havými tvory,kteří si troufali dotknout se sil,jimiž až dosud dis
ponoval Všemohoucí...".
16.července 1945 v 5 hodin 10 ráno vkročilo lidstvo do atomové
ho véku.
Výbuchem vJordanä děl Müertö'vyvrcnolila dlouhá leta výzkumů
hmoty a pokusů vyrvat jí tajemnou sílu. Ale začněme od počátku.
A-tomove dobrodružství ve vlastním slova smyslu začíná v r. 1896,
kdy pařížsky profesor fyziky Henri Becquerel objevil čirou náhodou
přirozenou radioaktivitu uranových soll.U několik let později man
žele Curie-ovi izolovali ze smolince,dovezeného z českého Jacnymova,vysoce radioaktivní prvek,který nazvali radium.Raní
Curieová,
už jako vdova,předpovedéla rovněž další,vědě dosud neznámy radio
aktivní prvek,který na počest své původní polské vlasti
nazvaiapoiomum .Aniž to tušila,stala se první olietí radioaktivního záře
ní; zemřela Ve věku 67 let na leukémii.
Nové objevy mezitím otřásly základy klasické fyziky,která až do
sud stavěla na Newtonovi.Max Planck definoval na předělu století .
tzv.kvantovou teorii a Albert Einstein brzy na to ^yslovil teorii
relativity.Bez jeho slavné rovnice,podle níž E=m.c ,to je energie
rovná
se hmotě násobené čtvercem rychlosti,by atomová síla ne
existovala. Až dosud se totiž mělo za to,že hmota a energie
jsou
dvě na sobě nezávislé veličiny.Einstein dokázal,zatím jen teoreti
cky, že energie se může za určitých okolností přeměnit ve hmotu
a
naopak.Přesněji řečeno: nepatrné množství hmoty může uvolnit
ob
rovské mnoství energie.
Ernest_Rutherford_
Žä velký~síčok~£upředu vděčí jaderné fyzika novozélandskému vědci
Ernestu Rutherfordovi. Ten tvrdí,že atomy-jak o nich poprvé mluvil
už starořecký filozof a učenec Demokritos-nejsou nejmenšími
čá-
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stečkami hmoty,nýbrž že kolem tzv.atomového jádra,nabitého kladnou
elektřinou,obíhají elektrony nabité záporně,stejně tak jako plane
ty obíhají kolem Slunce,jenže mnohem,mnohem rychleji.
kutherford
dále prohlašuje,že atomy se mohou štěpit a při tomto procesu uvol
ňovat energii ve formě trojího typu záření-alfa,beta,gama. Bylo by
možné štěpný proces vyvolat uměle a energii"chytit" a využít? - ptá
se.V r.1919 bombarduje dusík gamma paprsky radia a získává kyslík.
První umělá přeměna prvků se stává skutečností.
Bohr±_Chadwick_a ostatní_
“Čěbríďge,Kodaň7Go€tíňgěn,Řím,Berlín... Všude se vědci zabývají
výzkumem struktury hmotya pokoušejí se získat onu bájnou energii,
jejíž existenci Einstein předpověděl.Dánský fyzik Niels Bohr roz
víjí a doplňuje Rutherfordovy teorie a pokusy.Angličan James Chadwick objevuje existenci neutronů,částeček atomů bez
elektrického
náboje.Francouz Joliot Curie a jeho žena Irena ohlašují objev umě
le vyvolané radioaktivity.Vskutku,cesta atomového dobrodružství ie
lemována jmény,která se v análech jaderné fyziky stala
slavnými.
Patří mezi ně též Max Born,Hans Geiger,sovětsky badatel Georg Ga
mou,Edward Teller,Enrico Fermi a mnoho dalších.
V r.1938 jaderná fyzika vstupuje do nové etapy:Němci Otto
Hahn
a Fritz Strassmann objevují princip jaderného štěpení,
řetězovou
reakci.A to je zneklidňujícífprotože k objevu dochází v zemi,v níž
veškerou moc uchopil Adolf Hitler.
5inĚiein_odjíždl_do_Ameriky_
7ratme se vlak ješt? o několik let zpátky.Počátek JO let je
ve
znamení vzestupu nacizmu.Ideologie nesnášenlivosti,založená na ra
sových teoriích,proniká i do védy.V Berlíně už rozlišují dvé fyziky-"arijskou" a"židovskou".Einsteinova teorie relativity je ozna
čena za"kolosalní židovsky nesmysl" a nacističtí studenti zesměš
ňuji Einsteinovu přednášku a lýzika vypískávají."Tehdy jsem teprve
pochopil,že jsem žid"»poznamenává Einstein.
V r.1933 Einstein opouští Německo a pluje do Ameriky.Franzouzský
vědec Paul Langevin poznamenává:"To je událost právě tak velká,ja
ko kdyby se Vatikán stěhoval do Nového světa.Papež fyziky odchází
do Spojených států..."
Po Einsteinovi též další atomoví badatelé opouštějí Evropu^ nad
níž se stahují mraky.Je to kupř.trojice maďarských vědců, Wigner,
Szilard a Teller.Všichni tři sehrají významnou úlohu ve vývoji pr
vní atomové bomby.Tak postupně vzniká ve Opojených státech nové, a
jak se ještě ukáže,hlavní atomové středisko na světě,nejvétší sou
středění mozků,jaké kdy existovalo.
Ale to jsme ještě daleko od Alamogorda.Daleko od Hirošimy,jména,
ktere se podobně jako Osvětim či Mauthausen,stalo Bynonymem úpadku
lidského svědomí.
II. Závod o rychlost
Druha polovxna třicátých let.Wehrmacht obsazuje demilitarizova
nou porýnskou pánev.Italové dobývají Habeš.Španělská občanská vál
ka."Anšlus"Rakouska,Mnichov,okupace celých Čech a ^oravy.
Nebe nad Evropou se zatahuje.
l.září překračují německá vojska hranice Polska.
Vypuká druhá
světová válka.
Také atomová věda se polarizuje,Ti,co byli ještě včera
kolegy,
jsou dnes konkurenty.Nejen Atlantik,ale též politika a
ideologie
štěpí vědeckou obec na dva protichůdné tábory.Vědci na obou stra
nách se zapojují do prvních jaderných závodů v historii.
Ale Max
Born,jaderný fyzik německého původu působící v Anglii,rozhodně od
mítá jakoukoli účast na vývoji atomové zbraně
Jsem hluboce pře-
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svědčen,že takové prostředky ničení nejsou hodny metod civilizovuných zemí a nejsou v žádném případě ospravedlnitelné," pronlašuje.
Světová válfca však nutí jak americkou,tak německou skupinu
ja
derných fyziků do nelítostné souteže.Kdo bude první? Budou to moc
nosti Osy nebo Spojenci? Hitler nebo Roosevelt? Kdo jako první dá
k disposici bohu války onu fantastickou energii skrytou
v hmotě?
Jinými slovy,kdo první vyvine atomovou bombu,tuto mimořádně účin
nou zbraň,která nepochybně rozhodne o konci války a o osudu světa?
Organii.zaic:ei_vy'zkumui_
V ř.1939 ^sôu~Špôjene státy ještě neutrál ní.Ale družstvo Szilard-Wigner-Fermi-Franck-Teller a další se davají do horečné práce.Prv
ní rozpočet,který jim americká vláda uvolnila,je směšně nízky . A
přece je zapotřebí peněz,hodné peněz.Je nutné se obrátit přímo nu
RooseveltaJCdo mé však větší autoritu,větší morální váhu
ne-li
slavný Einstein? Fermi,Szilard a další"atomisté" na otce
teorie
relativity dlouho naléhají.Einstein nakonec svoiuje.V srpnu 1939,
měsíc před vypuknutím války,píše prosiuiý dopis Rooseveltovi, upo
zorňuje v něm na nabezepčí jaderného výzkumu v nacistickém Německu
a doporučuje presidentu vývoj vlastní americké atomové pumy..............
Einstein,dodejme,se osobně prací na výrobě bomby vůbec nezúčastnil
a nebyl proto o pokrocích badatelů informován.O několik let pozdě
ji doznal{"Kdybych to byl tušil,nikdy bych byl ten dopis
nena
psal."
7.pro8Ínce 1941 japonsxe' letectvo přepadá Perlovou ^átoKU nu Ha
vaji.Spojene státy se nuhie-a proti sve vůii-ocitajl ve válce.^re
sident Roosvelt dává konečně jaderným vědcům plné zelené světlo a
Kongres pro ně uvolňuje patřičné finanční,částky.Pomsta za Pearl
Harbor začíná pomalu ale jistě klíčit.
LosAlamoa
Program jaderného výzkumu dostává kódované jméno "Projekt
Man
hattan" a jeho řízení je svěřeno generálu Leslie Grovesovi. Zprvu
pracují badatelé ve čtyřech výzkumných střediscích-v New Yorku, v
Chicagu,v Princetonu a v ^erkeley.Enrico Fermi staví v New Yorku
atomový-reaktor,aby mohl řetězovou reakci"rozložit" a kontrolovat:
štěpení jádra uranu mírní grafitem a vlastní proces může
kdykoli
přerušit vložením kadmiových desek,které uvolněné neutrony absor
bují.
V r.1942 je"Projekt Manhattan" reorganizován.Namísto čtyř dosa
vadních výzkumných center vznikají tři nová,hlavní leží v novome xické poušti poblíž městečka Los Alamos.Vede ho mladý ale již zku
šený americký jaderný fyzik Robert Oppenheimer.A sem se také stě
huje většina badatelů,ti nejlepší z nejlepších.V Los Alamos se bu
duje celé"atomové městečko".Utajení je přísné a bezpečnostní opa
tření přímo drakonická;novomexickávpoušt izolovanou polohu Los Alamos od vnějšího světa ještě umocňuje.
A přece.I sem proniká špión.Jmenuje se Emil Fuchs.Je to
mladý
jaderný fyzik německého původu,který dlouhá léta pracoval v Anglii.
Podaří se mu vetřít do důvěry badatelů a získat přístup k atomovým
tajemstvím.Informace^podává rafinovaným způsobem jistému sovětské
mu agentu... Připomeňme,že aféra byla odhalena až pět let po vál
ce.Fuchs byl zatčen,usvědčen a odsouzen k dlouholetému vězení, byl
však předčasně propuštěn a vyhoštěn.Dnes je mu 70 let,žije v
Ně
mecké demokratické republice,je členem Ústředního výboru Sjednoce
né socialistické strany a členem Akademie věd NDR.
§Y£hD29t_či_nesvrhnout_atomovou_pumu_na_Jagonsko?
Dne 12.dubna 1945 umírá president Franklin Děláno Roosvelt. Roz
hodnutí použít či nepoužít atomovou pumu,jejíž výrobu v Los Alamos
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právě dokončují.přechází na nového šéfa státu Harry Trumana. Velká
většina badatelů,kteří se na vývoji bomby podíleli,se staví proti;
je to strašlivá zbraň,jejíž použití proti Japonsku nelze osprave
dlnit."Naše úspéchy jsou,žel,spojeny s obrovským nebezpečím... Má
me stale Před očima obraz nepředstavitelné zkázy "píší tito vědci
v dopise í'rumanovi. Dodáva jí však, že bude-li v krajním případe pře
ce jen nutne pumu svrhnout,"al se tak stane někde v poušti nebo na
nějakém neobydleném ostrově a za účasti zástupců všech států svě
ta."
Truman váha. Ano,generál Mc Arthur připravuje už od května inva
zi na hlavni japonské ostrovy.Podle generálových mínění bude tato
operace zdlouhavá a bude stát nejmene 500.000 obětí
na americké
strane a přibližně dva miliony japonských životů.Svržení pumy us
píší válečný vývoj a přiměje Japonsko ke kapitulaci. Výbuch pumy,
usmrtí mozna desetitisíce lidí,ale zachrání jich milio'ny.
Jak o tom svědčí Trumanův osobní déník-mimochodem, nalezl se vj
archivech až 35 let po válce- president se v r.1945 rozhodl
pro
kompromis-pro svržení atomové pumy na "výlučně vojenský objekt " ·
Názor jeno poradců však nabyl vrchu. A tak. došlo k tragedii Hiro
šimy a Nagasaki.
III."Projekt uranium"
V minulé části jsme sledovali vývoj jaderného výzkumu ve Spoje
ných státech ve válečných letech a dostali jsme se až do r. 1945·
Ale cu v atomovém bádaní podnikali Němci?
Jak jsme už uvedli,
v r.1938 badatelé Hahn a Strassmann objevi
li princip kontrolované řetězové reakce.Rok na tu Němci
zakazují
jakýkoli vývoz české uranové rudy do zahraničí.Tato dvě fakta
utvrzují americké vědce v názorujže nacistické Německo také vyvíjí
atomovou zbraň, a že je dokonce ve značném předstihu.Přes veškerou
přísnou cenzuru pronikají z Německa kusé,ale nadmíru
znepokojivé
informace;na atomové zbrani se pracuje zejména v Ústavu císaře Vi
léma v Berlínějněmecký plán se prý jmenuje "Projekt uranium"a ří
dí ho nejznáméjší jaderný fyzik Werner Heisenberg;mezi jeho spolu
pracovníky je též Friedrich von Weizsäcker,syn říšského
státního
podtajemnlka a proto velmi nebezpečný; a konečně-spojenecká špio
náž zjišluje,že v továrně"Hydro"poblíž Rjukanu v okupovaném Norsku
Němci vyrábějí tzv."těžkou vodu" čili deuterium,to je izotop vodí
ku nezbytný k mírněni řetězové reakce.Nač by jí Němci produkovali
ne-li k vývoji atomové pumy?V únoru 1943 speciální norská rozvědka
vyhazuje zařízení továrny v Rjukanu do povětří,v listopadu
téhož
roku spojenecké letectvo budovu bombarduje a na počátku roku 1944
potápí nemeckou loá,která převáží zachráněné zbytky těžké vody ne
známo kam.
Zastaví sabotáž v Rjukanu německý atomový- výzkum? To není vůbec
jisté.Goebels přece stále mluví o"zazračne zbrani" a Hitler
měl
prý dokonce zvolat:"Al mi Bůh odpustí posledních pět minut válkyI"
Jde výlučně o propagandu,jejímž smyslem je pozvednout
upadající
morálku Němců,jejichž armády po stalingradské bitvě na všech fron
tách ustupují? Anebo jsou Heisenberrg a jeho spolupracovníci sku
tečné na stopě atomové pumy?
'^Operace Alsos"
Aby zjistili odppvěů na tuto krajně důležitou otázku, Američané
ustavují zvláštní rozvědku složenou z vědců a z vojáků. Po náleži
tém výcviku je toto komanda svrženo v padácích do německého záze
mí.Operace nese krycí jméno"Alsos".

25 Na nic není zapomenuto.Ani na takové detaily jako rozbory vzorků
vody z Rýna-zda neobsahuje stopy radioaktivity pocházející z ato
mových reaktorů.V této souvislosti se zmiňme o jedné komické pří
hodě.Tajnou cestou poslala rozvédka vzorky rýnské vody laboratořím
v Americe, a nádavkem několik lahví rýnského ryzlinku laborantům ·
Žádost co má byt analyzováno,nebyla specifikována.Brzy došla odpověň:"Voda radioaktivní není,víno ano.Slabě."Jeho radioaktivita by
la přirozená a pocházela z půdy,na níž réva rostla.
V polovině března 1945 spojenecké letectvo bombardovalo atomové
laboratoře v Oranienburgu nedaleko Berlína:"létající pevnosti"svrhly na městečko na 1700 tun bomb a srovnaly je se zemí.Rozvédka se
pak zmocňuje dalších laboratoří u Heidelbergu a objevuje
atomový
reaktor v obci Hechingen u Stuttgartu.Nikde však nenachází důkazy
o tom,že by Němci atomovou pumu vyrobili.Zbývá"mozek"atomistů-Heisenberg.To je klíč.Ale kde je?Clenove rozvědky po něm úsilovně pá
trá jí,jsuu mu na stopě,ale Heisenberg stále uniká.Je dopadena zat
čen až několik dní před koncem války v Bavorsku.
Po vyhodnocení všech údajú a informací vychází najevo; Němci se
sice pokoušeli o výrobu pumy,ale dosáhli relativně malých výsled
ků."Zázračnou zbran"o níž Goebels mluvil,Němci prostě nemají. Ne
existuje.
Hořká gravda.
5.května druha světová válka končí kapitulací Německa,i když se
v Praze na barikádách ještě bojuje.Válka v Pacifiku však pokračuje
S neztenčenou úporností. "Projekt Manhattan" rovněž .
Hmota vydala svá tajemství.Atomová puma se stala skutečností.
Po pokusném výbuchu 16.července,vybavil se v Oppenheimerově pa
měti sanskrtský text z indické Bhagavad Gity:"A teá jsem se
stal
druhem smrti,ničitelem světů...." Několik dni na to se"otec atomo
vé' pumy" procházel v poušti v Alamagordo.Sáui."Tu jsem spatřil žel
vu převrácenou na krunýř.Zoufale mávala nohama.Přistoupil jsem
k
ní a obrátil ji do správné polohy.Cítil jsem bytostni,živelnou po
třebu vykonat nějaký prostý,dobrý skutek", doznal.
z
/Pokračovaní seriálu v příštím čísle ZPRAV/
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DDT OHROŽUJE ANTARKTICKOU FAUNU
Všeobecni se má za to,že"šestý světadíl"-14 ,ilionů čtverečních
kilometrů Antarktidy-je dnes už
jediným,kam nepronikla nákaza
našeho století:znečištění prostředí průmyslovou civilizací.Bohužel
tomu tak není.Chemickč zamoření doléhá i na ledový kontinent.
Tučňáci,jak nedávno oznámil chilský odborník pro životní
pro
středí Dr.Juan Grau,trpí druhotnými následky některých
postřiko
vých látek proti hmyzu,zejména DDT.Přítomnost této insekticidy
v
Antarktidě byla poprvé zjištěna v r.1965.DDT sem pronikl přírodní
cestouideště splavily postřik do řek,jimi se dostal do moří a moř
skými proudy až k ledovým barierám.DDT se usazuje v organismech u
antarktických korýšů,měkkýšů a ryb,jimiž se tučňáci živí,a ukládá
se v jejich tukové vrstvě.Vyvolává změny v metabolismu a působí na
proměnu látek ve vápník:vejce,která tučňáci kladou,mají slabší sko
řápku a váhu ptáků nevydrží.Většina^ze čtyřiceti druhů klade
jen
malý počet vajec
2x do roka,tučňáci královští pak jen jednou ·
Pro zajímavostzu tohoto druhu sedí na vejcích sameček a nikoli sa
mička.
DDT v Severní Americe takřka vyhubil všechny orly.Ani člověk ne
ní před touto látkou bezpečný,protože požíváním zeleniny a ovoce ,
jež byly DDT postříkány,dostává se látka do jeho těla. Insekticida

- 26 je velmi odolná a její toxické účinky vymizí asi až po deseti le
tech.Podle Dr.Graua je invaze DDT do Antarktidy první fází chemic
kého zamoření světadílu.Mnohem vážnější znečištění vedoucí k hro
madnému úhynu antarktické fauny hudou jistě naftové prospekce
a
případná těžba ropy.Je třeba neprodleně něco podniknout,aby se za
bránilo ekologické katastrofě na ledovém světadílu,zdůrazňuje Dr.
Grau.Podle jeho názoru nejlepšíiu řešením by bylo vyhlásit
šestý
kontinent zeměkoule mezinárodně garantovaným přírodním parkem.
S.M.K.
+
+
+
LETOŠNÍ TÝDEN POROBENÝCH NÁHODO byl v USA zahájen 19.července projevem prezidenta Reagana,v němX se velmi kriticky vyslovil
proti
komunistickému systémujkterý představuje tábory nucen« práce,věze
ní ,vražděni-a imperialismus,který pro své teritoriální ambice vy
volal závodění ve zbrojení a který nezná míry.V dalším pak prezi dent Reagan,mezi jiným,pripomél úmysl vlády USA modernizovat vysí
lače Hlasu Ameriky,Radlo Free Európe a Rádio Liberty a zřídit roz
hlasovou stanici MARTI pro vysílání na Kubu.
ČEKÁ ČÍNU VELKÁ BUDOUCNOST? Přinejmenším taková jako je na př. ja
ponská přítomnost?Dají se tvořivé síly,kdysi tak mohutné kulturní
oblasti zmobilizovat a uchvátit novými výhledy po"odmaoisování"ze
mě? Povede tohle ještě dále k dalším svobodám? Po přestavbě všech
možných politických struktur,jak byla připravena pro letošní zase
dání nejvyššího stranického grémia,je možno očekávat mnoho nových
věcí,které budou odpověámi-i když zatím jen prozatimními-na všech
ny tyto a jim ještě podobné otázky.
ŽILINA A SLOVENSKÉ NÁRODNĚ POVSTANIE je názov knihy,ktorú napísal
Vávro Rysavý a ktorú vydala Universum Sokol Publications v
New
Yorku.Na 175 stranách tu popisuje priamý účastník mnoho dosial nenezverejnenycn faktov,ktorých niektoré sú veru takmer ohromujúce.
Knihu
si objednajte v redakcii ZPRÁV. Stojí 16
SFr.
ŠVÝCARSKÁ POMOC VÝVOJOVÝM ZEMÍM činila v r.l981 celkem 509,5 mi
lionů SFr. Nejvíce /42%/ obdržely země v Africe.
150 SFR NA KAŽDÝ DEN POBYTU musí prokázat každý,kdo žádá o švýcar
ské vizum-leda by byl pozván odsud někým,kdo se za něj zaváže.Toto
rozhodnutí švýcarských úřadů je třeba mít na paméti při všech návštěvácn z ČSSR.Event.prodloužení víza až ve Švýcarsku je možné na
základě dodatečného prohlášení hostitele.
3 MILIONY OBYVATEL KAMBODŽI zahynulo,t.j.bylo zabito pod
vládou
Rudých Khmerů v letech 1975 až 1978.Tvrdí to Vietnamci,dnešní oku
panti této nešlastné země.Podle jiných pramenů bylo zabitých "jen”
jeden milion.
NĚKOLIK ČÍSEL. Jedna hodina práce včetně osobní režie stála v prů
měru průmyslový podnik v r.1981 ve Švédsku 27,45 DM /nejvyšší/ j v
BRD 25,O3DM ; v USA 24,97 DM;ve Švýcarsku 24,95 DM;v Řecku 7,92DM;
v Japonsku 16,32 DM. Podíl mladistvých na celkovém počtu nezaměst
naných byl v r.1980 nejvyšší v Thajsku/73,9%/,nejnižší ve Svýcarsku/23,5%/ a v Japonsku /21,9%/· Ve Švýcarsku bylo u pracovních úřadů registrováno v červenci 1982 celkem 26.567 částečně nezaměstnaných/v r.1981 jich bylo v červenci 1.338/jzkrácení pracovní doby
činilo 16*fc-postižených podniků bylo 662/v r.1981 jich bylo 82/. Z
hospodářských důvodů bylo z práce propuštěno 759 zaměstnanců a 393
jich dostalo vypoved k pozdějšímu termínu/loni v červenci 101
a
180/.
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100 LET OD UDJEVEnI BACILA TUBERKULÓZY
/Redakce prosí za prominutí,ž« čiánex,napsaný k bř«znovcmu výročx,
otjiSKUje až teú/.
Dne 24.března 1882 oznámil nemecký léxař Robert KOCH na zasedaní
Berlínská Fyziologické společnosti,že se mu po
něKoiiKamesíčních
bakteriologickycn pokusech podarilo objevit původce tuberkulózy,tj.
tuberkulózni bacil.1 ento odjev oyl skutečně epochální,neoot jím by
la otevřena cesta jak potřít tuberkulózu-tuto tisíciletou
metlu
především, chuašich vxjslev městského i venkovukeno obyvaielsiva.
Zastavme se na chvíli u životopisu tohoto neoDyčejně pracoviténo
a úspésneno lékaře-badatele.Dr.Robert Kocn se narodil 11. prosince
1843 v Clauathalu v Německu,v rodině horníka.Nesporně mimořádné na
dání syna Roberta Kochovy jistě těšilo,avšak zároveň i znepokojova
lo,nebol žili ve velmi skrovných poměrech.Po poznání a vědění tou
žící Robert nakonec prosadil,že mohl,přes četné materiální oběti,
studovat na gymnáziu a po maturitě na universitě v Gottingen.
zde
byl zprvu zapsán na přírodovědecké fakultějbrzo však "přesedlal" na
medicínu,kterou též úspěšně zakončil.
Ve válce proti Francii 1870/71 sloužil Dr.Koch nu frontě jako vo
jenský lékař.Po skončení války si otevřel lékařskou praxi v malém
východopruském městě Wollstein.Později se stal okresním lékařem.
Dr.R.Koch byl jako přírodovědec bakteriologickými výzkumy " pří
mo’’ posedlý.".Ve svém bytě si zařídil skrovnou laboratoř,kde po 6ti
letém bádáni objevil bakteriálního původce snětí slezinné.Tehdy 33letý Dr.R.Koch si tímto objevem jakož i jeho brilantním
vědeckým
důkazem rázem otevřel cestu do vědeckého světa.
Dalším polem Kochova bádání byly infekční/mikrobiální/ komplikace
v chirurgické medicíně.Postoperativní záněty v oblasti chirurg, ře
zu bývaly v tehdejších nemocnicích takřka na denním pořádku.Kochovi
se podařilo objevit řadu pathogenních bakterií z této oblasti jakož
i stanovit metody jejich potírání.
V srpnu 1881 byl Dr.Koch povolán do Císařského zdravotnického ústavu v Berlíně.Tam měl již k disposici komfortně vybavené labora
toře, jakož i štáb odborných asistentů.Za svého DŮsobení v Berlíně dokázal Dr.Koch,že četné druhy bakteriálních spór lze bezpečně ni
čit vodní parou.Po 7 měsících usilovného bakteriol.bádání
objevil
Dr.Koch původce tuberkulózy f jak jsem již uvedla shora.Za tento epo
chální objev byla Dr.Kochovi v r.1905 udělena Nobelova cena.
Neúnavný Dr.Koch po tak velikém úspěchu a špičkovém
vyznamenání
vědce nespočinul na vavřínech.Věnoval se výzkumu cholery, kterážto
nakažlivá choroba začala v té době z indických ohnisk výskytu ohro
žovat dokonce i Evropu.V r.1883 objevil Dr.Koch během svého studij
ního pobytu v Indii mikrobiálního původce cholery,jakož i
způsob
jeho rozšiřování,tj. vodou.
Další výzkumy vedly Dr.Kocha do jižní Afriky,kde studoval příčiny
vzniku a způsob šíření dobytčího moru.
Hlavním předmětem Kochova vědeckého zájmu však byla po celý život
tuberkulóza a stanovení způsobu,jak ji potírat.Dr.Koch poprvé vyro
bil tuberkulin a později i neotuberkulin,od nichž si však při léče
ní tuberkulózy sliboval více,než tyto preparáty mohly způsobit. Te
prve penicilín,objevený v r.1928 anglickým bakteriologem Flemingem,
potřel/spolu s jinými antibiotiky/ definitivně předtím víceméně ne
léčitelnou a nadto nakažlivou tuberkulózu.
Dr.Robert Koch,který vešel do dějin jako dobrodinec lidstva, zem
řel 27.května 1910.
+
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Der Mensch
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
J
sein mögen (und müssen) - am wichtigsten ist der
F3
Mitarbeiter, der Mensch.
Bei Komponenten zu Kernkraftwerken stehen Sicherheit und
Zuverlässigkeit Im Vordergrund. Dieser Maschinenoperateur
bearbeitet die In genauen Abständen zuelnonder stehenden mehr
als 150 Bohrungen des ReaktordruckgefäO-Untcrtells zu einem
700-MW-Kernkraftwerk.
Gebrüder Sulzer, Aktiengesellschaft
CI II
R40I Winterthur
□ULfc.Ctv

