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Z RADY EVROPY - OBŽALOVACÍ SPIS PROTI SOVĚTSKÉMU REŽIMU
Trojího ročního zasedání Parlamentního Shromáždění se na pozvání
generálního sekretariátu Rady Evropy účastňuje delegace pozorova
telů Shromáždění evropských podmaněných národů/ACEN/.Toto je zprá
va z letošního října.
Na říjnovém zasedání Parlamentního Shromáždění Rady Evropy ve
Štrasburku /21 člen.států/ byl také projednáván referát/dok. 4970/
o současné situaci ve východní Evropě se zvláštním vztahem ke svo
bodě myšlení,svědomí a náboženství.Autorem referátu je 421etý an
glický kons.poslanec z Bournemouth David Alkinson,který je
také
britským předsedou Mezinárodní Křestanské Solidarity.Jeho referát
byl nejdříve projednán v Komisi pro styky s evrop.nečlenskými ze
měmi, je jímž je Atkinson místopředsedou./Předsedou je španělský se
nátor Carlos Calatayud z Unie demokratického středu,který se ten
tokráte zasedání neúčastnil vzhledem k volební kampani ve Španěl
sku./Komise obsah referátu,včetně uvedených směrnic pro Parlament
ní Shromáždění a doporučení pro Výbor ministrů,jednomyslně schvá
lila.
V rozporu s "Helsinkami" i vlastními ústavami
Předložený referát je podstatně pokračováním předcházejícího
re
ferátu,rovněž od Atkinsona,z dubnového zasedání r.1980 před zahá
jením následné helsinské konference v listopadu
v Madridě. Pře
rušená jednání v únoru letošního roku byla znovu zahájena 9.listo
padu./Otevřenou otázkou však zůstává,nebudeli toto
znovuzahájení
jen zcela formální schůzí?/
Už v resoluci z r.1980 Parlamentní Shromáždění apelovalo
na
členské státy,aby na konferenci v Madridu působily
k
zajištění
praktického plnění všech v Helsinkách sjednaných ujednání o lid
ských právech.Už v této resoluci bylo žádáno,aby v rámci Evropské
konference pro bezpečnost a spolupráci byla vytvořena zvláštní ko
mise,která by byla oprávněna vyšetřovat porušování těchto
práv
signatářskými státy Závěrečného spisu z Helsink.Jak známo k dohodě
nemohlo dojít pro soustavný odpor delegací Varšavského paktu, zej
ména delegace ze SSSR a ČSSR.
Od konference v Helsinkách uplynulo již plných sedm let.Je také
všeobecně známo a stále ověřováno,že komunistické vlády,které do
hodu slavnostně spolupodepsaly,ustanovení z tzv.Prvního koše čl.
VII, soustavně a doslova ve dne v noci porušují.Zároveň porušují
všechny dohody,které v tomto směru podepsaly nebo uznaly
jako:
Chartu Spojených Národů»Všeobecné vyhlášení lidských práv Spoje
ných Národů a Mezinárodní pakt týkající se občanských a politic
kých práv.A navíc nedodržují v tomto směru ani zákony
vlastních
ústav.
/Pokračování na straně č.p./
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Smutná satisfakce pro politický exil
V souvislosti b uzavřením helsinské"dohody" Je anad vhodná při
pomenout rže v průběhu tří let přípravného jednání v Helsinkách a
v Ženevě,která jí předcházel a,exilní a skutečně demokratické krajanaké orgunisace z celé strední a východní Evropy
v početných
memorandech určených vládním,parlamentním a politickým kruhům na
Západě,poukazovaly a varovaly před sovětsko-komunistickou záludnoatí při ajednávání amluv ae západními demokraciemi.Příklady ne
chyběly od Teheránské,Jaltské a Poatuplmaké dohody.Ve váech těch
to upozorněních a varováních bylo aoustavně poukazováno,že veške
rá hospodářská,finanční a technologická pomoc Západu vládám
sovětakého bloku jen posiluje u^moci tamějŠí totalitní režimy.Dále,
že au takovou pomocí jen umožňuje stálé zvyšování vojenaké
vý
zbroje aovétakého bloku,podporují sovětské imperialistické výboje
a tím přímo ohrožuje i bezpečnost západních demokracií.A pokud ae
připravované dohody v Helsinkách týká,že ujednání o lidských prá
vech a základních svobodách zůstane jen mrtvou literou na papíře,
pokud nebudou zároveň stanoveny závazné podmínky praktického pro
vádění. K tomu,bohužel,v Helainkách nedošlo.Znovu ae ukazuje,
že
není většího slepce,než ten,vdo nechce vidět a není hluššího člo
věka,než který nechce slyšet. Důaledky proto nemohly být jiné než
jak je nyní svobodný Západ poznává a musí zjišlovat. V sovětském
bloku je tyranie institucí a teleologií trvalého násilí. Po vý
chodním Německu,Maďarsku a Československu vojenský vpád do Afga
nistanu a současná situace v Polsku jsou toho snad nejvýraznější
mi doklady.Doklady atále více nehzpečně jšíiui i pro Západ.
“Slepě divoké pronásledování v ČSSR"
Obsah referátu majícího 56 tištěných stran je rozdělen do de
seti kapitol, z nichž sedm se zabývá současnými poměry v
Bulhar
sku ,československu,Ma3arsku,Němec.dem.republica,Polsku,Rumunsku a
v Sovětském svazu. Pokud ae ČSSR týká,jsou v referátu uvedeny po
četné případy pronášíudování,za týkání a věznění,které jsou proza
tím známé z poslední doby,t,j.od listopadu 1980/zahájení násled
né konference v Mudridu/do listopadu 1981.K tomu je nutné pozna
menat, že od konce minulého roku policejní a soudní pronásledování
v ČSSR pokračují a množí se především proti křesťanským věřícím,
najmě puk proti katolickým a protestantským kněžím a proti stou
pencům Charty 77 a VONSu.Všechny v dokumentu zmíněné případy jsou
v zahraničí známy zveřejňováním nejenom českým,slovenským,krajan
ským a exilovým tiskem,nýbrž i různými sdělovacími prostředky zá
padoevropskými a severoamerickými .Nelze než dodat. že"údobí temna','
"údobí tyranÍe"a"Biafra ducha" v sovětsky znormalizovaném Česko
slovensku dále pokračuje.Při debatě v plenárním zasedání o nábo
ženském útisku.německý křeslansko-demokrutický poslanec
Claua
Jaeger o ČSSR prohlásil,že Je to"slepě divoké pronásledování
a
snad najhorší z celého sovětského bloku".Ke kapitole o ČSSR jsou
připojeny příslušné Články z nyní platné ústavy:28/l a 2/,31, 32 i
/1 a 2/, 38 a 70/1 a 2/.Vyavítá z nich jasně jak policejní orgány
v dohodě s vládními hrubě porušují vlaatní ústavu.Nelze je všech
ny uvést.Ke srovnání a k posouzení stačí však i jen výběr někte
rých textů:"Svoboda projevu ve všech oborech veřejného života, a
zvláště svoboda slova a tisku,v souhlase se zájmy pracujících,
jsou zaručeny všem občanům/1/.Tyto svobody umožňují občanům
za
jištění jejich osobnosti a rozvoj jejich tvořivých schopností,ak
tivní účast nu správě státu a na rozvoji hospodářském a
kultur
ním.V tomto směru je zaručena svoboda schůzování a manifestací" 1
PRO “SOI.TDARNO.ČČ" je název nové Švýcurské organizace, která se utvořlla na pomoc pronásledovaným bojovníkům za lidská a občanská
práva v Polsku.Kdo máte zájem o spolupián napište redakci.
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To v ČI. 28-1. "Neporušitelnost obydlí, listovní tajemství a všech
ostatních spojovacích prostředků jsou zaručeny'.'/Č1.31/."Svoboda vy
znání je zaručena"/čl.32-1/.Vláda ČSSR může proto na mezinárodním
foru"prokazovat",že všechny základní svobody jsou Ů3tavou zaruče
ny ,bohužel,pro občany v ČSSR jen na papíře a ten pro všechny tota
litní režimy není než jen"cárem papíru".
Znovu před Madridem
V nově odhlasované resoluci jsou vlády členských států Rady Ev
ropy žádány,aby v Madridu navrhly svolání zvláštní konference»kte
rá by se zabývala lidskými právy a v té souvislosti otázkami skutečné"detente",odzbrojení v rámci "helsinské procedury".Znovu
je
žádáno,aby v rámci Konference pro Evropskou bezpečnost a spoluprá
ci byla ustanovena representativní zvláštní komise.která by
byla
pověřena důkladným vyšetřováním pronásledování a diskriminace v ohledu náboženském,svobody smýšlení a svědomí.Výsledky takovéhoto
šetření bypak byly odevzdány Komisi pro lidská právánu
Spojených
Národů.Je žádáno propuštění a rehabilitace všech vězňů , odsouze
ných proto, že ae dovolávali skutečného plnění obsahu
Závěrečného
spisu z Helsink.Dále má být vyhlášena amnestie pro všechny odsou
zené z důvodu přesvědčení,svědomí a náboženské víry.Zrušena
mají
být také všechna nařízení omezující konkterní projevy svobody my
šlení , svědomí ,přesvědčení a náboženství.Velmi zajímavá je odhlaso
vaná směrnice,podle níž Komise pro styky s evropskými nečlenskými
zeměmi má připravit návrh na zřízení zvláštního rejstříku při Radě
Evropy.V něm by byly zaznamenány všechny stížnosti,které by dosta
li členové Parlamentního Shromáždění i od jednotlivců,ve vztahu k
porušování lidských práv ve všech evropských nečlenských státech.
Výboru ministrů je doporučeno,aby byla sjednána společná procedura
všech členských států Rady Evropy k podávání stížností inkrimino v»?ným vládám v záležitostech porušování lidských práv a základních
svobod.
o
o
o
o
ZBRANĚMI SVÁRU,kolem nichž se točí-prozatím stále dokola- všechny
současné konference,Ženeva i nedávný New York,jsou tzvané jaderné
střely středního doletu. Na Sovětské straně jde o pověstné SS-2O.
Jsou uinistovány od r.1977 a jejich dolet je přibližně 5000 km. Vy
puštěny z oblastu Moskvy,mohly by zasáhnout cíle v jižní Asii, na
Blízkém východě,v severní Africe,v celé západní Evropě a
dokonce
ve východní polovině Qronskat Jsou mobilní a proto i málo
zrani
telné.Podle Moskvy jejich umístění nepředstavuje podstatnou změnu
v raketových silách Východ/Západ,ale pouze"technologický pokrok ".
Krassnaja Zvezda k tomu v únoru nepsala:"SS-20 patří k nové gene
raci střel o středním doletu.Jsou to dobré rakety,které nahradily
stárnoucí SS-4 a SS-5." - Ekvivalentem na Západě jsou amer. střely
"Prshing- 2" o doletu necelých 2000 km a "Cruise" s doletem
3.000
kilometrů.Aby mohly zasáhnout sovětské cíle,musí být umístěny buč
na ponorkách křižujících vodyxblízké Sovět.svazu,anebo v
zemích
západní Evropy.Říká se jim proto také "euromissiles" /eurostřely/.
S jejich umístěním se počítá až od r.1983. Sovětský svaz má tudíž
v současné době strategickou převahu v Evropě. -Washington navrhl
tzv."stav nula"fpodle něhož by se Spojené státy zřekly
umístění
572 stŕel"Per3hing"a"Crui se" v západní Evropě a Sovětský svaz
by
demontoval své SS-2O,SS-4 a SS-5,jejichž počet se pohybuje kolem
270.Moskva návrh odmítla.Washington podal novou iniciativu - obou
stranně snížit o třetinu počet jaderných hlavic raket,které je mož
no odpálit ze země,z ponorek a z létadel.I tu Sověty odmítly
a
místo toho navrhují moratórium,předpokládající zmražení amerického
záměru umístit v Evropě své rakety a omezení počtu sovětských SS.
A Andrej Gromyko mimoto 15.června v OSN prohlásil,že Sovětský svaz
se zavazuje nepoužít jako první jadernou zbraň.
S.M.K.
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ČINNOST NAŠEHO ČSKP v posledních měsících roku byla zaměřena opět
převážně na trojici úkolů citovanou v minulém Č.ZPRÁV.Přibyl navíc
problém mylých důchodů v přípádech,kde si starší našinec odpraco
val jen malý počet let a teä-v době hospodářské deprese- si sotva
může v penzi přivydělat.Určitý problém představuje též
podstatně
tvrdší praxe Švýcarských úřadů při udělování politického asylu.Ko
mu doma nehrozí nebezpečí opravdu vážné,at se raději nepokouší 1
Tvrdší výklad mezinárodní dohody o politických uprchlících
se
dnes praktikuje všude,především v Evropě.Pokud jde o vnitřní zále
žitosti ČSKP byli jsme nuceni většinu připravovaných setkání a ak
cí odložit-především pro onemocnění-ale také pro jiné zaneprázdně
ní našich dobrovolných pracovníků. Jen v Lucernu se konala koncem
listopadu členská schůzka.Na generálním shromáždění delegátů CNG,
ná3 zastupoval bratr Šašek .Bratr Němeček byl,ve smyslu
usnesení
květnového symposia,v úzkém kontaktu s pracovníky organisací
os
tatních exilů ze Střední a Východní Evropy a připravil větší pra
covní setkání na začátek příštího roku.
K OZDRAVĚNÍ NEMOCNÉHO SVĚTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ se kdekdo snaží při
spět nějakou moudrostí.Bohužel každý jinou.Na letošním " PROGNOS FORUM für Zukunftsfragen",které se zabývalo otázkou,jak budeme mu
set v budoucnu pracovat,aby to klapalo,byly uděleny tři ceny.Každý
z laureátů radil ale něco úplně jiného.Prof.Dr.Ralf Dahrendorf
z
Londýna abychom pracovali"jinak" ,Georg JI.Endress z Maulburgu-abychom pracovali "více" , a Prof.Dr.Hansjurg Mey z Bernu
abychom
pracovali "méně".Pokud jde o tu budoucnost,máme ostatně ještě tro
chu Času-času na rozmyšlenou a na poctivé a uvážené vytýčení
pqstupu. Horší je to se současností.Nezaměstnaných a částečně zamě
stnán,ch krůtě přibývá. I ve Švýcarsku,které bylo doposud vyslove
nou oázou.Navíc se vzmáhá všeobecná nervosita a strach z propuštěn
ní-zejména v důsledku teči v podnikatelských kruzích obecně rozši-,
řeného přesvědčení,že krizi je třeba čelit úsporami-úsporami
ná
kladů a tedy i pracovních sil.Při tom je starou zkušeností,že nej
závažnějším kapitálem podniku je dobrá tvůrčí pohoda jeho pracov
níků. A krizíím že je třeba všemi mezinárodně spojenými
tvůrčími
silami čelit především usilováním o oživení odbytišt a získáváním
nových. Pro takovýhle přístup se zdá být ale dnes ve světě ještě
málo pochopení-o čemž svědčí mezi jinými výsledek listopadové kon
ference GATT/Obecná dohoda celní a obchodní OSN/ v Ženevě.Na dru
hé straně ovšem nechybí optimistů« Hermann Kahn,ředitel
Hudson -Institutu v„USA slibuje za pár let hospodářský boom -a znémých"Pět
moudrých"-Funf Weisen"-tvrdí skoro totéž. Úctyhodný pokus
učinil
Evropský Parlament,který dokonce vypsal soutěž na téma " Překonání
krize".
AMERICKÁ POCTA CHARTĚ 77.Studijní středisko pro náboženství a lid
ská prova,3polu s organizací Riverside Church,pořádalo svoje
78.
výroční setkání letos shodou okolností právě 28.října.
Předmětem
bylo dvacetileté výročí časopisu RCDA/Náboženství v komunisty
ovládaných zemích/ a slavnostní udělení vyznamenání organizacím
a
jednotlivcům,kteří se aktivně účastní boje za lidské práva
proti
totalitnímu systému v Sovětském svazu a ve východní Evropě.
Mezi
poctěnými organisacemi byle též Charta 77»Hlavními řečníky
byli:
Bayai*d Hustin, významný amer.bojovník za lidská práva,manželka Ale
xandra I.Solženicyna a Richard T.Davies,který působil jako americ
ký velvyslanec jak v Moskvě tak ve Varšavě.
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NOVOPEČENÉMU BONNSKÉMU KANCLÉŘI KOHLOVI sotva kdo závidí .Hospodář
ská deprese,nová vláda v SSSh a všeobecný neklid v jeho vlastní
zemi vytýčily příliš mnoho otazníků.Přejme mu, a s ním celému ně
meckému národu^aby se podařilo zachovat všechny stávající pozitiv
ní hodnoty.z nichž většina pochází ještě z časů K.Adenauera , a to
co bude přidáno,aby bylo jen dobré.I ve vztazích mezinárodních.
NÁŠ CNG se postavil energicky za požadavek,aby mzdy a platy v celé
oblasti Švýcarska byly letos či napřesrok opět vyrovnány podle in
dexu stoupnutí spotřebitelských cen.Na druhé straně se ovšem stej
ně důrazně dožaduje uskutečnění všech opatření,pokud jsou oficiál
ním místům možná, která by pomohla zvýšit nebo alespoň udržet sou
časný stav zaměstnanosti.
ZÁPAS POLSKÉ "SOLIDARNOŠČI"sleduje s napětím celý svět-svobodný i
nesvobodný.Chcete polským bojovníkům pomoci? Švýcarští křesťanští
odboráři,k nimž patří i náš ČSKP, vyzýva jí k vytváření skupin podle
vzoru Amnesty International,které"adoptují" určité vězněné pracov
níky Solidarnošči,pomáhají jejich rodinám a usilují o jejich pro
puštění .Vyžádejte si podrobnou dokumentaci.
BREŽNĚVISMUS se prý bude provádět dále i bez Brežněva. Tvrdí to
studie ,kterou zpracoval Búndesinstitut fíir
Ostwissenschaftlichee
Studium v Kolíně n.R,ale kromě ní kde kdo. I kdyby nový
sovětský
mocipán Andropov měl v úmyslu provést hospodářské i jiné reformy,
nedostane se prý tak snadno či tak brzo k tomu,poněvadž mu v tom
budou bránit desetiletími upevněné Brežněvovské hospodářské struktury-a nakonec i současná sovětská kritická hospodářská
situace.
Hospodářství ovšem není všechno-říkáme si my,přišli skoro také odtamtud-a nasloucháme napjatě i hlasům jiným-dnes zejména těm
z
Washingtonu.A také těm,kteří upozorňují,že SSSR je 21 národů,které
všechny svou Kremelskou"nomenklaturu" nenávidí.
ROK 1983 BUDE MIMOŘÁDNÝM SVATÝM ROKEM-podle vyhlášení Papeže,které
učinil 26.listopadu před valným shromážděním kardinálů.’
Bude to
1950té výročí našeho vykoupení.Jan Pavel II.tím navazuje na počin
Pia XI.,který podobně oslavil v r.1933 výročí 1900sté,a navíc ja
koby završuje prožatím svoje obrovské neúnavné dosavadní
úsilí
vtisknout našemu nemocnému světu pokud možno čisté a pravé
Křes
ťanství jako jedirý účinný lék.
GUSTAV HUSÁK dostal před odjezdem na oficiální návštěvu do Vídně
dopis od mluvčího rakouské lidové strany,poslance Dr.Josefa Hochtla,v němž je upozorňován na celkem negativní atmosféru mezi
ra
kouským obyvatelstvem,kterou by bylo možno podstatně vylepšit, kdy
by předem dostali milost věznění českoslovenští obhájci
lidských
práVjkněží a internovaní věřící-a kdyby se čsl.vláda omluvila
za
špionážní akci Dr.J.Hodiče.Dobře míněný pokus Dr.Hochtla vyšel sa
mozřejmě naprázdno.
NA MIMOŘÁDNÉM ZASEDÁNÍ UNESCO v Paříži oponoval švýcarský delegát
Thalmann tvrzení předsedy M’Bowa,že jedinými viníky na současném
špatném ba katastrofálním stavu Třetího světa jsou bývalé koloni
ální mocnosti.Proti tomu poukázal na řadu negativních činitelů
v
každé zemi místních,a na hlavní úkol UNESCO pečovat všude o růst
kulturní úrovně.
ODBYT ŠKODOVEK V ČSSR stále klesá.Jednou z příčin je prý nedostatek náhradních dílů,což neúnosně zdražuje údržbu.Proto prý se mla
doboleslavská automobilka odhodlala k opatření v historii
výroby
automobilů věru jedinečnému -dala ve skladním prostoru stojící
a
na odbyt marně čekající automobily rozebrat na náhradní díly.
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POPIS CHARTY 77 VLÁDĚ ČSSR K POKRAČOVÁNÍ MADRIDSKÝCH JEDNÁNÍ sig
natár i helsinského Závéreéného aktu Konference o bezpečnosti
a
spolupráci v Evropě
Obracíme se k vám jménem občanů,usilujících o to,aby orgány na
šeho čsl.státu respektovaly svů^j podpis na Závěrečném aktu Konfe
rence o bezpečnosti a spolupráci v Evropě/ZA KBSE/ z Helsink
a
dodržovaly vůči všem občanům závazky,zásady a normy stanovené fá
dně ratifikovanými mezinárodními pakty o lidských právech. Charta
77 vznikla jako odpověá čsl.občanů ne výzvu,kterou představuje ZA
KBSE.Smyslem jejího,již několikaletého úsilí je,aby principy ob
sažené v ZA KBSE vešly do života i v naší vlasti.
Podobně jako
mnozí další občané naší republiky jsir.e s pozorností četli v pro
jevu ministra zahraničních věcí CSSR ve všeobecné rozpravě Valné
ho shromáždění Spojených národů dne 7.10.82 slova o zájmu
naší
vlády,aby nadcházející obnovená schůzka účastníků ZA KBSE v Mad
ridu probíhala v duchu konstruktivního dialogu a potvrdila pokra
čování procesu detente,aby e' ončila v najkratší době přijetím ob
sažného a vyváženého závěrečného dokumentu.S tím nelze nesouhla
sit.Odpovídá to konec konců i podnětům a návrhům,jež mluvčí Char
ty 77 vyjádřili v dopise adresovaném vám v předvečer madridských
jednání 17.9.80 a znovu před obnovením madrid.konference 22.2.81.
ZA KBSE je velmi důležitá a smysluplná událost,která může napomo
ci důstojnému životu i bezpečné existenci lidstva. Jsme stoupenci
mírové koexistence.Věříme,Že ZA KBSE může přispět k dosažení to
hoto cíle.Právě jakožto občané země,která koncem 3o.let katastro
fálně doplatila na snahu po míru za každou cenu,víme,
že slovo
mír není zdaleka jednoznačné.Může sloužit propagandistické réto
rice řzakrývání velmocenské rozpínavosti,pohrdavé nadvládě
nad
lidmi a duchovnímu ujařmení,může se stát nálepkou
pro spolčení
mocných vůči bezmocným,může být též výtazem resignace,vzdání
se
lidské důstojnosti a výrazem výprodeje všech lidských hodnot
ve
jménu sobecké sebezáchovy.Hovoří-li představitel čsl.vlády o vy
váženosti připravovaného závěrečného dokumentu,o nějž v nastáva
jící 1ázi madridského jednání hlavně půjde,znamená to, že uznává,
že v něm má najít výraz každý ze základních principů
mírového
soužíti a spolupráce,jak je definoval ZA KBSE z Helsink. Týká se
to tedy také závazků zúčastněných vlád respektovat základní práva
a svobody všech svých občanů,jak jsou deklarovány ve
Všeobecné
deklaraci lidských práv a v mezinárodních paktech o lidských prá
vech.Plnění těchto úmluv,kterými jsou vlády zavázány všem občanům
svých států,deklaruje právem ZA KBSE jako neopominutelnou,nutnou
součást opravdového mírového soužití a spolupráce.Dosavadní jed
nání jak v Bělehradě tak v Madridu však ukázala,že není shoda me
zi účastníky,pokud jde o obsah a realizaci právě tohoto principu,
zřetelně vyjádřeného ZA KBSE.Domníváme se proto,že přínosem prá
vě naší země na KBSE,by měl být důraz na to,že učinit slovo
mír
jednoznačným lze jen tehdy,budou-li státníci i řadoví občané po
jímat a utvářet mír nejen jako příměří mezi státy,nýbrž jako ta
kový Život uvnitř státu,kde by prioritními hodnotami byla svobo
da,lidská důstojnost,odpovědnost a obětavost pro druhé a úcta
k
pravdě.Mírové snahy státníků se stanou věrohodnými teprve tehdy,
budou-li doprovázeny a předcházeny mírovým vztahem vlád k vlast
ním občanům,založenýnna oboustranném respektu k zákonům a právům.
Napětí inezi státy se může neutralisovat, nebudou- li latentním
zdrojem konfliktů napětí mezi vládnoucími a ovládanými,libovůle a
nespolehlivost občansky nekontrolovatelné moci,která nerespektuje
ani zákony,které sama vydává a od níž se nelze tudíž nadít, že by

- 1 dodržovala jakékoli dohody, natož mezinárodní. Domníváme se proto,
že by naše delegace v Madridu přispěla k duchu konstruktivního di
alogu , požadovaného naší vládou,kdyby pomohla tomu,aby
závěrečný
dokument mezinárodního zasedání obsahoval mimo jiné závazek všech
zúčastněných vlád důsledně plnit mezinárodní pakty o lidských prá
vech a do dohodnuté lhůty uvést s nimi v plný soulad svůj
právní
řád i praxi svých orgánů,zejména bezpečnostních a justičních.Účin 
ností takového dohodnutého závazku by jistě napomohlo
ustavení
koordinačního orgánu KBSE,jenž by sledoval plnění a byl ve styku
s občanskými iniciativami vzniklými a působícími ve většině
zú
častněných zemí Jako projevy skutečnosti,že nejen vlády, ale i lid
těchto zemí se chce aktivně účastnit udržování a rozšiřování vymo
žeností , obsažených v ZA KBSE.Není pochyby o tom,že jedním z před
pokladů pro nepřetržité a tvořivé rozvíjení celoevropského procesu
nastoupeného v Helsinkách,jak o něm hovořil představitel čsl.vlády
ve VS OSN,je vytváření a zvyšování vzájemné důvěry mezi zúčastně
nými státy.Mezi opatření,způsobilá k tomu a ke zvýšení věrohodno
sti mírových slov, a to zvlášl v očích domácí i mezinárodní veřej
nosti,patří nesporně důkazy důsledného dodržování všech zásad
i
závazků,stanovených ZA KBSE z Helsink.Nejvýrazněji a nejpůsobivěji
prokáže skutečnou mírovou vůli vlád respektování práv a svobod ob
čanů vlastních.
V tomto směru by pozici naší delegace v Madridu
i věrohodnost
mírové politiky naší vlády podstatně posílilo,kdyby
a/ byli neprodleně propuštěni z vězení a byl zrušen rozsudek
nad
občany,kteří požadovali důsledné plnění závazků,převzatých čsl.
vládou podpisem ZA KBSE z Helsink a kteří poukazovali na
pří
pady konkrétního porušování citovaných závazků.Jsou to např. J.
Adámek,J.Bárta,R.Battěk,V.Benda,0.Bednářová, Z.Čeřovský, J.Duka,
M.Frič,J.Gruntorád,V.Havel,R.Hložénka, J.Hrabina,M.Hýbek, Š. Ja
vor ský ,1.Jirous jJ.Krumpholc,J.Litomiský,Fr.Lízna,D.Němcová, P.
Pospíchal,G.Povala,G.Rompf,R.Smahel,Fr.Stárek,Dr.Trojan,P.Uhl ,
A.Zlatohlavý a další;
b/ bylo zastaveno trestní stíhání či policejní šikanování a exis
tenční diskriminace občanů a jejich rodin za to,že se v souladu
s ústavou dožadují plnění a dodržování principů ZA KBSE z Hel
sink , požadují čího respektování práv a svobod občanů zúčastněný
mi vládami.Týká se to např.těchto občanů:J.Bělíkováf J.Dolista,
J.Hájek,1.Havel,0.Havlová,ing.Holomek,J.Hořec,Z.Jičinský,E.Kantůrková,M.Kusý.K.Kyncl,L.Lis,V.MalýjJ.Mlynařík,J.Miiller, J. Ně
mec,Jan Ruml,Jiří Ruml,J.Šavrda,J.Siklová,M.Šimečka a další;
c·/ vedoucí státní orgány plnily důsledně své ustavní
povinnosti
podle ČI.29 ústavy vůči občanům,požadujícím dodržování uvedené
ho principu a upozorňujícím na jeho porušování;
d/federální shromáždění,vláda a generální prokuratura přistoupily
k věcnému,objektivnímu přezkoumání platných zákonů v duchu
ZA
KBSE i mezinárodních paktů o lidských právech,především trest
ního zákona i zákona o SNB,jakož i zásad praxe justičních! bez
pečnostních orgánů, a přizpůsobily je závazkům,jež na sebe vzal
prezident republiky i vláda podpisem mezinárodních
dokumentů,
sloužících věci míru a spolupráci mezi státy.Povážujeme za
účelné,kdyby v tomto směru použil generální prokurátor nebo jiná
oprávněná instituce hlavu 6 Ústavy ČSSR o ústavním soudu, ktei'ý
však ještě nebyl uveden v činnost.
Jak uvedli mluvčí Charty 77 v dokumentech dřívějších i
letoš
ních,např. v dokumentu Č.15 z r.78,jakož i v dokumentech Č.12 nebo
22 z r.82,jsou účastníci této občanské iniciativy hotovi spolupra
covat konstruktivně s příslušnými orgány při takovém díle,potvrzu
jícím opravdovost vůle Československa přispět k věci míru a
bez
pečnosti v Evropě i ve světě.
V Praze dne 22.října 1982 Palouš-Marvanová-Lis-Hájek
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Z INFORMACÍ O CÍRKVI Č.1O. Boj proti církvi v Československu se
stále stupňuje.Na Slovensku v Bratislavě,v Žilině,ve Vrátkách jsou
domovní prohlídky,aktivní věřící jsou vyslýcháni a sledováni , je
porušováno právo na soukromí domovními prohlídkami za nepřítomno
sti majitele bytu atd.Dochází těž k novým zatčením.Dne 13.srpna 82
zatkla StB Helenu Gondovou v Bratislavě.Předtím 6.srpna u ní pro
vedli domovní prohlídku na základě obvinění z překupnictví drahých
kovů a pornografie.Komise však se mohla při prohlídce pod vedením
poručíka Jakeše přesvědčit,že obvinění je naprosto neopodstatněné.
Nenašli ani drahé kovy,ani pornografii.Stalo se něco jiného. Zaba
vili náboženskou literaturu.To je pro československou justici pra
vděpodobně důvod k zatčení. 30.srpna byl zatčen katolický aktivi
sta 26-letý František Novajevský,dělník stavebního podniku. Po ma
turitě se hlásil do semináře.Neodpovídal však požadavkům StB, kte
rá má při přijímání do semináře rozhodující slovo.Novajevský dou
fal,že se mu to časem podaří a proto každý rok podával žádost
a
přijetí. Všimli si jeho neodbytnosti a StB si ho několikráte zavo
lala k tzv.pohovoru.Ubezpečili ho,Že se do semináře rozhodně
do
stane , bude-li se snažit být dobrým vlastencem,být ostražitý proti
antisocialistickým živlům mezi studenty atd.-vše pro maskování na
bídky tajné spolupráce s StB.Když Novajevský tuto nabídku odmítl,
sáhla policie k hrozbám a varovala ho také před tajným studiem te
ologie.30.srpna přišla pro něho na pracoviště,což je způsob
za
strašování spolupracovníků,zatkla ho(provedla u něho domovní pro
hlídku a výslech,zabavila asi 300 knih a jiné osobní věci.
Není
známo kam byl odvezen.
DOPIS KARDINÁLA TOMÁŠKA REDAKTORU KATOLICKÝCH NOVIN DR.HOCHMANOVI
Pane kanovníku,vedoucí redaktore Katolických novin,
obracím se přímo na vás jako na vedoucího redaktora Katolic
kých novin,a to jako ordinář,v jehož diecesi Katolické noviny vy
cházejí .Ve funkci vedoucího redaktora Katolických novin máte nej
větší odpovědnost za nápln íohoto jediného náboženského týdeníku,
který je určen^pro naše věřící a nikoliv pro kněze.Jeho rozsah je
minimální,nebot má pouze 3 listy.Velmi to kontrastuje ,když uváží
me, jaké možnosti mají u nás jiné časopisy.U nás vychází většinou
ve značnějším rozsahu a s bohatým vybavením 30 deníků,281 týdení
ků,173 čtrnáctideníku a 381 měsíčníků,tedy celkem 865 periodické
ho tisku/Lidová demokracie z 28.11.76/.A tento náš naprosto nedo
stačující tiskový prostor pro věřící je soustavně omezován zprá
vami kněžského sdružení Pacem in teris.Jsou to zprávy^které věří
cí vůbec nezajímají.Přímo je to však uráží,když^Katolické noviny,
které jsou pro ně a mají omezený prostor,uveřejňují na pokračová
ní podrobné referáty z jeho schůzí.
Proti tomu jsem jménem svým i ostatních ordinářů na adresu Ka
tolických novin nejednou protestoval,a]e bezvýsledně.Avšak po vy
dání Prohlášení o některých sdruženích nebo spolcích všem
pří
slušníkům kléru zakázaných z 8.března t.r.je naprosto
neúnosné,
aby noviny,které mají tituľ'katolické",přinášely zprávy o činnos
ti kněžského sdružení,na které se vztahuje zákaz vydaný Kongrega
cí pro klérus.Bylo proto velmi absurdní,že Katolické noviny,které
dosud vycházejí se schválením církevním,přinesly v č.28. ze
dne
11.července nepodepsaný článek s titulem"Ve věrné službě církvi a
vlasti".Zvedlo to vlnu oprávněných protestů,které dosud dostávám
z různých místřjak od věřících,tak i od kněží.Proto jsem
napsal
sekretariátu PiT v tom směru dopisy ze dne 18.června, 15.července
a 6.září.
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noviny,které mají tituľ'katolické" musejí důsledně zachovávat li
nii církve římsko-katolické a její najvyšší hlavy,jinak by nemohly
mít ani schválení cirkevní,ani by nemohly mít tituľ'katolické". To
je zcela elementární případ kázně,která musí být důsledně dodržo
vána nejen ve straně politické,ale i v každém společenství vůbec.
A ve smyslu ještě vyšším to platí v oblasti církevní.
V křesťanském společenství František kardinál Tomášek - 6.9.1982

UDÁL1STI VE VELKÉM KRTÍŠI A V DOLNÍCH PLACHTINCÍCH VE DNECH1 6. AŽ
11.10. 1982_________________________________________________________________
Dne 6.10.1982,ve středu,zahájily orgány StB ve Velkém Krtíši vy
šetřování dětí a mládeže,která se zúčastňuje katolických bohoslu
žeb.Ve středu 6.10. to byly tři děti’.Katarína Tothové,Milota Notová
a Anička Šulková,žačky 4.třídy Základní devítileté školy ve Velkém
Krtíši,které si z vyučování vyžádal ředitel školy a navedl do ředi
telny,kde je čekal vyšetřovatel StB Hošala.Při vyšetřování
byla
přítomna také jedna učitelka.Děti byly vyslýchány jednotlivě a upozorněny,že nesmějí lhát.Předložili jim fotografie ze
slavnosti
prvního sv.přijímání z min.roku 1981 ve Velkém Krtíši. na kterých
měly identifikovat rodiče dětí a jiné osoby
Otázky
se týkaly správce farnosti v Dolních Plachtincích a Velkém Krtíšikde je učí náboženství,co jim vypráví a co je učí zpívat,kdo hra
je na kytaru,na jakém papíře jim přináší písně nebo jestli
jsou
napsané ve zpěvníku atd.Po skončení vyšetřování dal vyšetřovatel
podpisovat dětem dvojmo zápis.Děti nevědí co v něm bylo napsáno.
Jedna z děvčat,Milota Notová,nechtěla vypovídat na otázky ani podepsat zápis a při odchodu zakřičela na yšetřovatele:"A just budu
chodit do kostela!" Děti přišly domů ze zprávou,že budeou vyhozeny
ze školy,čímž jim hrozil vyšetřovatel.
7.10..ve čtvrtek ráno,si šli rodiče dvou dětí osobně
stěžovat
řediteli školy na vyšetřování svých dětí v jejich nepřítomnosti a
ředitel jim nemohl ukázat ani zápis,protože ho neměl a údajně ani
nevěděl,co v něm bylo napsáno.Děti vyzvedl z vyučování na příkaz
člena StB.Do celé věci nebyl jinak zaangažován.
Téhož dne ve čtvrtek 7.10.,byla z vyučování vyzvednuta také stu
dentka 3.ročníku gymnázia ve Velkém Krtíši Mária Šiminová z Dol
ních Plachtinců.Hošala ji vyslýchal asi dvě hodiny.
Ptal se na
zpěv v kostele,zdali hraje na kytaru,kdy je mládežnická mše , zda
ví,jaké že to mají správce farnosti a co si myslí,proč je už
na
šestém místě apod.,s vyhrůžkami,že se nemusí dostat
na
vysokou
školu.Vyslýchaná podepsala nakonec zápis.
V pátek 8.10.týž vyšetřovatel navštívil dopoledne také
171etou
Ľubicu Lackovou na jejim pracovišti v obchodě s potravinami v
0beckově.Vyšetřoval ji ve skladě.Protože nechtěla vypovídat a ani
podepsat zápis,předvolal ji ústně na odpoledne do Velkého
Krtíše
do své kanceláře.Vyšetřovaná předvolání ignorovala,načež byla zno
vu Ú3tně a prostřednictvím třetí osoby pozvána na pondělí 11. 10.,
kdy se k výslechu nedostavila rovněž.
Téhož dne,v pátek 8.10.,byla ve Velkém Krtíši v katolickém kos
tele mše svátá,zaměřená hlavně na děti.Po mši svaté zůstaly / asi
30/děti i s rodiči v kostele na přípravu před přijetím
svátosti
přijímání.Děti se připravují pouze v kos tele,protože ani letos ne
povolila škola vyučování náboženství,ač rodiče v úředně stanoveném
termínu přihlásili asi 30 dětí.Přihlášky byly poslány doporučeně ,
nebot osobně nebyly přijímány.Všichni rodiče dostali po
uplynutí
termínu k přihlášení odpověó stejného obsahu'.' Pro neúplnost
vaší
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přihlášky Ji nebereme v úvahu." Asi v 18.hod. do kostela vstoupil
cirkevní tajemník Kukučka a Hoáala.Když v zápětí chtěl kněz
dětí
propustit domů,Hošala předstoupil před oltář a Kukučkovi přikázal
hlídat vchod do kostela a nikoho nepustit ven.Hoěala okřikl děti,
aby se nikdo nehnul z místa a každý mu nadiktoval svoje jméno.Pro
ti chování příslušníka StEJ v kostele se ohradil správce farnosti a
děti znovu vyzval,aby odešly domů.Hošala vyběhl ke dvéřím kostela
a nikoho nechtěl pustit ven,proti čemuž se už ohražovali i přítomní rodiče.Pustil z kostela pouze děti,které byli se svými rodiči.
Rodiče,kteří se ozvali,chtěl legitimovat a tři z nich a
správce
farnosti Júlia Prachára chtěl okamžitě vzít s sebou, což nařídil
příslušníkovi StB,stojíčímu před kostelem. Hošalova arogance a su
verenita hned opadly,jakmile ho rodiče upozornili, že je evidentně
pod vlivem alkoholu a jeden z rodičů ho požádal, aby mu nadiktoval
Číslo služebního průkazu,což odmítl.Většina dětí odešla v šoku a s
pláčem domů s rodiči. Debata s ostatními rodiči a příslušníky StB
a s církevním tajemníkem Kukučkou před kostelem se protáhla asi do
19*30 hod. Mezitím k ohnivě debatujícím hloučkům okolo tří vyše
třovatelů začali docházet také další obyvatelé Velkého Krtíše, ro
diče dětí,které už stihly oznámit věc doma po příchodu z kostela a
podobně i zalarmování věřící z Dolních Plachtinců. Nakonec žádal
Hošala správce farnosti,aby všechny rodiče uklidnil a na celou věc
zapoměl,jako kdyby se nebyla stala.Rodičům přislíbil, že vzhledem
k tomu,že ředitelé dvou základních devítiletých škol ve Velkém Kr
tí ši porušili při přihlašování na náboženství směrnice, sám proti
nim zahájí trestné stíhání a vyučování na škola zařídí.
Poslední
odcházeli z místa incidentu rozhořčení rodiče ještě
s některými
dě tmi.
Po pátečním incidentu se vyšetřování pravděpodobně neskončilo. V
pondělí ll.10.si z domova na pracoviště pozvali dva
příslušníci
StB občana z Dolních Plachtinců pana TurČányho,od kterého
chtěli
vědět, zdali ho místní správce farnosti nepřemlouval k vystoupen.:',
ze sírany,k návštěvám kostela a k zapsání dětí do vyučování náboženst ví.
Události potvrzují všichni očití svědkové z Velkého Krtíše, Dol
ních Plachtinců,přítomni zejména při pátečním incidentu.
DOPIS KANCLÉŘI BRUNO KREISKÉMU-DOKUMENT CHARTY 77 Č.31/82
Vážený pane kancléři,obracíme se na vás,protože víme o vašem zá
jmu o situaci obránců lidských práv v Československu,který se pro
jevil i skutečnými činy. V blízké době se máte setkat s preziden
tem naší republiky dr.Gustávem Husákem.Doufáme,že při této příle
žitosti by
pro vás nebylo nesnadné nalézt vhodnou možnost
k
intervenci za všechny ty,kteří jsou v Československu perzekvováni
za obranu lidských práv,především však za ty,kteří jsou v současné
době vězněni,jako Battěk,Benda,Gruntorád,Havel,Hložánka,Jirous,Litomiský,Lízna,Pospíchal,StárekjUhl a další.
Existují
obavy,aby se perzekuce nezostřila a neobrátila po ukončení zmíněné
vysoké návštěvy ještě proti dalším,kteří jsou v současné době stí
háni na svobodě a to tak,že by na ně byla znovu uvalena vazba, ev.
inscenován další politický proces.Jde např.o Bartoška,Kyncla, Mly
náříka a další.Naše prosba o Vaší intervenci ve prospěch těchto a
všech dalších občanů postihovaných za obranu resp.užívání
práv,
které jim dle čsl. legislativy i dle mezinárodních dohod přísluše
jí, je tudíž velmi naléhavá. Jsme vám vděčni za vaše dosavadní
účinné pochopení naší situace a děkujeme vám za pomoc pio ty. kteří
jsou vůči mocenskému aparátu silni jen svou morální posicí.
V Praze dne 10.listopadu 1982 - Palouš-Marvanová-Lis
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PROHLÁŠENÍ K ANONYMITĚ A PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU SVOBODNÝCH
ODBORU _____________________________________________________________________
Nedávno uplynul rok od doby.kdy vystoupil na veřejnost Příprav
ný výbor svobodných odborů v Československu.Po jeho posleJním vy
stoupení na podporu polské Solidarity začátkem listopadu 82 došlo
k mnoha dohadům jak doma tak v zahraničí.Týkaly se zaměření,práce,
programu,ale zejména se projevila zvědavost,pokud jde o jména- kdo
výbor zástupuje,proč nejsou jména těchto osob zveřejněna.
Musíme zklamat prohlášením,že zatím,a patrně ještě delší
dobu,
nebudeme zveřejňovat jména členů výboru ani podrobnosti o způsobu
jeho práce.Máme k tomu dva důvody:
1. Za nejdůležitější považujeme zatím tichou sociální
a sociálně
uvědomovací práci.0 velkou publicitu nestojíme.Nechceme být senza
cí své zemějale jednou z možností,jak ji ozdravit.Velmi si ceníme
občanské iniciativy Charta 77.Osud jejich signatářů a jejich
ur
putné pronásledování jsou nám však výstrahou.Nechtěli bychom
ani
dostat se do situace,kdy např.Výbor na obranu nespravedlivě stíha
ných před časem uvažoval veřejně o tom,že patrně bude muset
svou
statečnou práci zastavit.V podmínkách,kdy nejsou předpoklady
pro
vznik a rozvoj masového hnutí,chceme se věnovat přípravné sociální
a kulturní činnosti v těch směrech,které jsme naznačili v
prvním
prohlášení.
2. Pokud současné politické vedení naší země hodnotí ke své škodě
každou podstatně kritickou aktivitu tak záporně,jak jsme toho
v
posledních letech svědky,nebudeme veřejně oznamovat svá jména.Naše
práce by tím značně utrpěla,pravděpodobně by byla zcela znemožně
na.
Již v prvním programovém dokumentu jsme vyhlásili,že chceme vy
užít všech legálních cest,jak ozdravit Revoluční odborové hnutí .
zvláště v jeho složkách na pracovištich,že chceme zkoumat možnosti,
jež poskytují stanovy ROH.,že chceme usilovat o to,, aby se odbory
staly skutečným hnutím pracujících v Československu,aby hájily je
jich každodenní i obecné zájmy.Jedině tehdy,kdyby takové cesty do
cela selhaly a kdyby z nutnosti hlubokých sociálních rozporů
pak
vzniklo paralelní nezávislé odborové hnutí,odpovídájící naším cí
lům a představám,věnovali bychom se práci pro takové hnutí.
Víme,že už dnes existuje v závodech a v některých
organizacích
řada neformálních,živelně vzniklých skupin,kriticky
sledujících
práci odborářů,zabývajících se problémy stagnace mezd,jejich
ne
rovnoměrností , problémy bezpečnosti práce,vážných výrobních
nedo
statků atd. Všechny tyto aktivity,všechny^tyto skupiny mohou zatím
existovat a pracovat i neformálně jako buňky spjaté stejnými nebo
podobnými zájmy.Teprve za určité příznivé Bituace může dojít k je
jich spojení.Všem těmto neformálním skupinám i jednotlivcům, zcela
spontánně usilujícíma oživení i obrodu odborového hnutí v Česko
slovensku, chceme být přímo i nepřímo nápomocni.
V Praze 14.listopadu 1982
Přípravný výbor svobodných odborů
ZEMŘEL PROFESOR ROMAN JAKOBSON, velký obdivovatel Československa-v
Bostonu v USA krátce před 86. výročímsvého narození. Jeho vědecké
dílo sahá od linguistiky přes literární historii a teorii - až po
folkloristiku.Když po říjnové revoluci opustil Rusko našel útočiš
tě v ČSR,konkrétně na Masarykově universitě v Brně,kde setrval až
do vpádu Hitlerovských vojsk.Jeho posledním útočištěm byla Harvard
ská univerzita a Massachusetts Institute of Technology.
KŘESŤANSKO DEMOKRATICKÁ LIDOVÁ STRANA ŠVÝCARSKA CVP má i v kantonálních parlamentech největší počet z celkem všech 2875 kantonál nich poslanců - celkem 849 t.j.29,5%«Nésledují liberálové se 796
/27,7%/ a sociální demokraté s 592 /20,6%/ poslanci.
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Ivan Cuhra
NÁHOD V LETHARGII
V proudu zpráv,komentárů a reportáží o dalších etapách hrdinské
ho boje polského lidu proti hrůzné nesmyslnosti realisovaného sovětismu/naštěstí/ skoro zaniká článek v Der Spiegel č.42 o trvalém
zimním spánku Čechoslováků.
Zasvěcený čtenář si snadno vybaví obrázek železářství "U Rottů "
na Malém náměstí v Praze,kde kutilové od pondělka do čtvrtka tráví
velkou část pracovní doby,aby byli v pátek před odjezdem na chatu
náležitě zásobeni vším,co se nedá"zorganisovat" na pracovišti či
výměnným obchodem.
Autorka uvádí příklad účetního Opletala,jenž nejprve vyměnil 10
kilo prvotřídních jablek za 3 kg čočky,již mu dovezla teta Božena
z Vídně.Za čočku získal 4 kameninové květináče z Maäarska,v nichž
se filodendronům daří daleko lépe,než v umělé hmotě Čs.výroby.Ty
to květináče konečně vynesly panu Opletalovi 31 vodotěsných dlaž
dic na chatu.Kdo nemá nic na výměnu,musí se starat jinak.Tak prý v
blízkosti Národního divadla jednou přes noc zmizelo kompletní le
šení. Chata a chalupa,na něž se soustřeňuje hlavní úsilí čs. budo
vatelů,se staly ztělesněním husákovského socialismu.Jen
pražské
škodovky spotřebují přes letní sezónu na cesty do chat 15 milionů
litrů benzínu.
Ideologům normalizace dochází pomalu ale jistě,že za 14 let
po
sovětském bratrském zákroku vybudovali společnost,která s nimi ne
chce nic mít,která jim od pátku do neděle uniká do nejprivátnější
ho soukromí a zbytek týdne tento únik připravuje.
Sliby,hrozby a výzvy k vyšší produktivitě, iniciativě a šetření,
proudem zůstávají neoslyšeny."Co dělat s národem,jenž vůbec nere
aguje?", ptá se zničený Šéfagitátor velkého závodu, jenž dle vlast
ních slov vyzkoušel vŠe,aby vyburcoval pracující z netečnosti.
2
normalisace se prostě stala dokonalá apatie.15 milionů komunistic
ky vyškolených Cechů a Slováků se stáhlo do maloburžoasní rodinné
idyly.v/ níž stát,strana,politika a propaganda nemají co dělat.
Příklady zřejmě táhnou.Např.Štrougal prý vlastní,vedle několika
přepychových bytů v Praze,ještě tři luxusní chaty v atraktivních
rekreačních oblastech.
Když se Husák v r.1969 zavázal sloužit Žáblu,vyobcoval nejdříve
půl milionů straníků,a se zbytkem národa pak uzavřel pakt,že se mu
lidé nebudou do ničeho míchatfže budou dle potřeby manifestovat a
i jinak ho podporovat.Za to jim slíbil slušnou životní úroveň, ži
vot v klidu a pokoji.Této nepsané společenské dohody se dnes národ
drží zuby nehty.Všude visí Husákovy obrazy,o oslavách navíc ještě
rudé prapory a hesla o věčném přátelství se SSSR.
Češi a Slováci r.1982 nemají prý ani pomyšlení na jakoukoli opo
zici,dokonce pro ní nemají ani sympatie. Vzdor hrdých Poláků vůči
mocipánům u nich nachází tak málo pochopení,jako hrstka statečných
kolem Charty 77.Komunismus jim sice není moc příjemný, zvykli
si
ale na něj^jako na jakousi dědičnou chorobu, proti níž se nedá nic
dělat.KLitika? Nevede přece k ničemu.Heformní marxismus?
Iluze.
Dubčekova krátká éra vybledla v jakési neskutečné historické
ex
tempore, jako by člověk byl býval v biografu. Nadšení oné doby ná
leží minulosti a zůstává stud nad vlastní naivitou.Přece se nedalo
věřit,že by to mohlo vyjiti
Plně normalizovaní a pacifikovaní Čechoslováci sledují s nepo
chopením, jak se na výpadovkách dle sovětského vzoru zřizují poho
tovostní stanice VB. Nač ta hysterie.Nač ten strach z národa, jenž
si nepřeje víc,než v klidu přezimovat při četbě propašovaných čí
sel "Schoner Wohnen" ?!
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jim totiž, st^le větší potíže dodržovat svou část smlouvy -přijatel
nou životní úrovní si zajičtovat loyalitu obyvatelstva.
Polotučná
léta čs.blahobytečku jsou pryč.Zatímco v létech 1971-75 vzrostl ná
rodní důchod o 32%,roste teä jen nepatrně a jenom na papíře.Ve sku
tečnosti vůbec ne.Inflace dosáhla 8a?. pro mnoho důchodců to znamená
existenční minimum.Po drastickém nárůstu cen benzinu,nafty a jiných
paliv/ až o 75% se podstatně zvýšily také ceny masa,rýže,vína, liho
vin a cigaret.Na kotlety ue ted už nestojí,protože na ně lidé nema
jí .Každou ohvíli chybí právě to,po čem je největší poptávka.Když se
třeba v létě urodila spousta ovoce,nebyl cukr na zavařování. Nedo
stane se jogurt a výrazná modrá barva jedině dostupného mléka
pak
svědčí o tom,že bylo dokonale odstředěno.
Husák se neodvažuje utužit liknavou pracovní morálku prostředni
ctvím výrazných výkonostních prémií.Bylo by třeba podpořit inicia
tivu , zaktivisovat stranický aparát a omezit byrokracii.Strana si je
však dobře vědoma,že hospodářské reformy snadno nabydou nekontrolo
vatelných rozměrů.A tak se naordinují opatření,
sama o sobě
polovičatá, jež v praxi stejně nemají žádný význam.
Obyvatelstvo
navíc nemá důvěru k ničemu,co přichází shora,i když to třeba vypadá
rozumně.
Tolik referát z týdeníku Der Spiegel. Zamyslet nad ním by se měli
především ti Čechoslováci v exilu ,kteří dosud nezapoměli na poměry
ve staré vlasti a kteří se občas zabývají pojmy jako národ,lid, hr
dost »demokracie a svoboda...
o
o
o
o
RADA SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA vydala prohlášení
k znovuzahájení
zasedání Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě/KBSE/ v Ma
dridu.Z velmi závažného prohlášení otiskujeme jeho lapidární závěr:
" Rada svobodného Československa vítá,že západní demokracie se roz
hodly nevyklídit pole komunistickým státům a že se závěrečnéz fáze
madridské konference zúčastní.KBSE je dnes v Evropě jediné fórum,na
němž je chování a politika Sov.svazu a jeho satelitů vystavena svo
bodnému mezinárodnímu hodnocení a na němž oběti této politiky
mo
hou být vzaty v mezinárodní ochranu.
V Madridu je třeba znovu povolat komunistické režimy střední i vý
chodní Evropy k zodpovědnosti za závazky,které pro všechny signatá
ře plynou ze Závěrečného aktu helsin.konference a které ony
sou
stavně porušují.Závěrečný akt vychází ze zásady evropské solidari
ty,společné historie evrop.národů a tradice,která je navzájem pojí.
Závěrečný akt vzal tuto tradici zvláště v ochranu tím, že výslovně
zmezinárodnil celou řadu práv a povinností a učinil za ně
všechny
signatáře a jejich pravidelné konference zodpovědnými.
Rada svobodného Československa apeluje na západní demokracie,sig
natáře Závěrečného aktu,aby na zasedáních madridské konference tr
valy nai bezpodmínečném plnění těchto zásad aktu:
1. Všechny evrop.státy jsou rovnoprávné a mají právo na
sebeurčení
včetně práva určit svůj vnitřní politický řád a mezinárodní vzta
hy.
2. Všechny evrop.státy mají právo vstoupit nebo nevstoupit v závazky
dvoustranných nebo mnohostranných smluv,včetně smluv spojeneckých,
a mají právo na mezinárodní neutralitu.
3. Všechny evrop.státy jsou zavázány bezpodmínečně respektovat lid
ská práva a základní svobody svých občanů,včetně svobody myšlení,
svědomí,náboženství a víry.
Soustavné porušování těchto zásad komunistickými režimy je zdro
jem utrpení a úpadků celých národů.Jeho obětmi jsou především
ti
občané komunistických zemí,kteří se zasazují o jejich uplatňování.
Evropa nepozná opravdový mír,svobodu a obecné blaho,dokud
tomuto
porušování nebude učiněn konec."
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K__ 64. VÝROČÍ ČS. SAMOSTATNOSTI
/ Dovolujeme si otisknout článek až zpoza Atlantiku. Byl uveřejněn
v týdeníku chicagských katolíků Hlas národa a ve Věstníku Sokola v
San Franciscu.
Je svým zpúsobem’ne jenom charakteristický
pro
hlubokou duái našich vzdálených krajanů ale i nám Evropanům připo
míná leccos,co jsme si už zapoměli uvědomovat./
Letošního 28.října je československé republice 64 let.
Protože
mezi nás přichází stále více nových uprchlíků,kteří-ne vlastní vinou-vědí o historii Československa budto málo,nebo to co ví,je při
nejmenším překrouceno,připravil jsem tuto krátkou a pravdivou,his
toricky doloženou úvahu,která by měla sloužit i těm,kteří už zapo
mínají .
Mnoho lidí neví o naší vlasti nic více,než že vznikla koncem pr
vní světové války,a že byla”uměle"vytvořena versailskýrai mírovými
smlouvami,které onu válku ukončily.To je názor i našich
vyslove
ných nepřátel.
Pravdou ale je,že Československo je mladé jen jako republika,ni
koliv jako stát.Věc je dále komplikovaná tím,že i lidé,kteří uzná
vají starobylost českého státu,vidí umělost spojení českých
zemí
se slovenskými v tom,že tyto celky patřily dlouho k různým státním
celkům.A přece ani toto spojení není nic nového.Už v šestém stole
tí, tedy v době,kdy franské kmeny nebyly ještě spojeny v celek,jímž
je dnešní Francie, a kdy ještě většinou pohanská Anglie byla stá
lou obětí vpádů Normanů,podařilo se Sámovi setřást avarské jho
a
vytvořit na území nynějších českých zemí a Slovenska první západo
slovanskou říši.
Na počátku devátého století,kdy Anglie byla vystavena neustálým
vpádům Vikingů,vytvořil Mojmír říši Velkomoravskou,ke které v lé
tech 833 až 836 připojil i Pribinovo slovenské knížectví a
jeho
hradem Nitrou.Za panování Svatopluka,který nastoupil po Mojmírovi,
byl v r.880 věrozvěst Metoděj ’jmenován papežem arcibiskupem morav
ským,kterému bylo podřízeno i biskupství nitranské.
Jak patrno z těchto historicky správných a doložených údajfi,není
ani spojení Slovenska s Moravou a Čechami nic nového a má už svou
historii v ranné době probouzející se Evropy.Tyto dvě země tvořily
politickou jednotu mnohem dříve než Anglie,Skotsko,Wales a Irsko a
mnohem dříve než např. se stalo Burgunsko součástí
francouzského
státu.
Po založení Prahy se sem přeneslo i těžiště politického
dění
českého státu,který navzdory všem protivenstvím a nepřízním
na
jednom z nejvíce ohrožených míst Evropy se udržel více jak
tisíc
let.To je jistě jedinečná stálost útvaru,který je zlomyslně nazýván"umélým a novým".
Další pravdou je,že hranice tohoto státu,a to zejména Čech a Mo
ravy,patří k nejstálejším a nejméně se měnícím jak dokazují histo
rické mapy.Je také pravdou,že moc našich předků sahala daleko
za
tyto hranice,někdy i od Baltického moře až po Jadran, ale NIKDY opakuji nikdy- neležely tyto hranice uvnitř Čech a Moravy. To se
stalo až po "mnichovské dohodě"a jejich trvání bylo pět a půl měsíce/když 15-března 1939 nás Hitler zabral/,doba jistě
nepříliš
dlouhá v porovnání s tisíciletím.
Pro obsažnost vynechám nejslavnější údobí našich dějin za pano
vání rodu Přemyslovců,pak krále Karla IV.z rodu Lucemburků.Po Ji
řím z Poděbrad a Jagílcncích nastupuje rod Habsburků,kde se
prven
ství koruny české v soustátí česko-rakousko-uherském projevilo nej
výrazněji tím,že za vlády Rudolfa II.se stala Pr.aha stálým sídlem

15 císařského dvora, všech ústředních úřadů a také všech diplomatic
kých zástupců při císařském dvoře.
O bitvě na Bílé hoře v r.1620 se
všeobecně mluví jako o kon
ci české samostatnosti
neprávem.V zásadě zde došlo jen k ome
zení starých stavovských práv a o nedemokratický vzrůst moci čes
kého krále.České země ani po Bílé hoře nepřestaly být svéprávným,
samostatným a jednotným státním celkem.Nejzřetelnějším výrazem té
to okleštěné jednoty a samostatnosti byla česká dvorní kancelář ve
Vídni,jejíž povinností bylo ujímat se práv a zájmů Koruny české.
Stálost trvání svrchovaného a jednotného státu českého se proje
vovalo i korunováním panovníků rodu Habsburského za krále českého,
jež zůstalo pravidlem i po Bílé hoře až do r.1848.
Samostatnost a jednota Koruny české nebyla právně nikdy popírána
ale v praksi byla stále méně respektována.Proto v této době dochá
zí k českému politickému probuzení a k začátku dlouhého zápasu za
úplnou samostatnost,který skončil až roku 1918 prohlášením čs. sa
mostatnosti .
Je zajímavé ai připomenout KDY došlo k naprostému"zániku" všeho,
co oficielně připomínalo samostatný český stát.K tomu došlo teprve
při úpravě společného říšského zitaku v říjnu 1915,kdy pro všechnytzv. země předlitavské,tedy i pro země koruny české.
byl zaveden
název"zemí habsburských" a kdy česká koruna i česky královský ti
tul byly odstraněny z říšského znaku i z titulatury
ačkoliv se
předtím zdálo,že dojde k federální přestavbě celého Rakousko-Uherska.
Je hrdostí našich tak často tragických národních dějin,že samot
ná státnost našeho národa se netýká tak ani toho kousku země,která
nám byla v Evropě vyhražena Prozřetelností či osudem.jako spíše té
myšlenky,které tato země sloužila:že PRAVDA,NADOSOBNÍ A NADNÁRODNÍ
PRAVDA zvítězí.
Každý student naší historie si musí uvědomit nemateriálnost
a
idealismus naší národní státnosti.Z tohoto hlediska jsme totiž
v
minulosti vždy posuzovali velikost a malost našich politických po
stav. Hrdány českých dějin nejsou velcí dobyvatelé území,ale dobyvytelé statků duchovních.Našimi velikány jsou Svatý Václav,Jan Hus
Jan Amos Komenský,T.G.Masaryk a lidé podobného ražení.Talacký te
dy oprávněně řekl,že kdykoliv jsme zvítěžili,dálo se to
převahou
našeho ducha a ne převahou fysickou.Státnost českého a slovenského
národa je ve skutečnosti založena více na duchu než na meči.
"Ježíš,ne César"- bylo Masarykovo heslo.A my věříme i dnes, že v
tomto hesle,v tomto znamení i tentokráte zvítězíme.
Závěrem bych rád vyzdvihl,že právem mámebýt nač hrdí.Naše dějiny
a činy našich předků nás natrvalo zavazují k onomu posvátnému po
slání zase znovu osvobodit naši rodnou zem z brutálního
područí
kremelských hrdlořezů,z násilí třídní nenávisti a přetvářky lži na
polopravdy a z naprosto naším tradicím cizí hmotařské a bezduché
ideologie.
K tomu nárn dopomáhej Všemohoucí.
V.F.B.
KANONIZÁCIA MAXIMILlÁNA KOLBEHO. V nedelil lO.okóbra 1982 vyhlásil
Svatý Otec Ján^Pavol II.za svátého blahoslaveného Maximiliúna Kolbeho.Na žiadoBt nemeckého a pol’ského episkopátu nový svätý
bol
kvalifikovaný ako mučeník krestanskej lásky .Slávnosť bola na náme
stí svätého Petra,na ktoré sa shromáždilo mimoriadne veta Íudí.Po
liakov z vlasti,ktorá v tých dňoch prežívala krutú bolesť nad zru
šením slobodných odborov,ako aj Poliakov z celého sveta bolo vyše
12.000.
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POZNÁMKY O ZMYSLE NAŽ ICH DEJŤN
/ Otec arcibiskup Tomko pri stretnutiach so slovenskými krajanmi v
Ellwangene a v Einsiedelne 18.a 19.septembra predniesol pozoruhod
nú prednášku na toto téma,z ktorej uverejňujeme jej podnetné záve
rečné kapitoly./
Úloha kreslanstva a jeho dvojité tradígie
V rozhovore o zmysle dejín celej Európy pokusíme sa načrtnúť as
poň vo forme požiadaviek nielen teoretické,ale aj praktické uzáve
ry pre plodnú činnost v prospech európskej obrody smerom,ktorý by
najviac vyhovoval a zodpovedal odkazu dejín.
Určite nepreháňam,keä tvrdím^že dejinné bohatstvo ^uropy spočíva
po prvé v jej kresťanskej tradícii a po^druhé v doplnení sa dvoch
kultúrnych vetiev,ktoré vyrástli z kresťanstva.
Kým pre východnú Európu počiatok kultúry prakticky súvisí s po
krstení^ rozličných národov,u národov Západnej Európy dejinný zjav
inôže byt trochu zložitéjší,ale u nich nemožno popriel
rozhodný
prínos kresťanstva do pokladnice ich kultúrných hodnoť.
Hozličný kultúrny nádych východnej a západnej tradície, tak cha
rakteristický pi'e európske kreštanstvo,prenikol zmýšľanie národov
ich okruhu a tá ich rozličnosť je zároveň aj ich vzájornriým oboha
covaním; obidve tradície sa podivohodne doplňujú.Uvedieme iba nie
koľko príkladov.Na poli kultúry.duchovnosti,literatúry,ba aj samej
náboženskosti,descartovská mentalita Západu,naklonená k racionali
zmu môže vela prijať z východného jem pocitu pre tajomstvo a
pre
symbol.ako aj z inutucie.v ktorej sa uplatňuje viac srdce ako um.
V teologii sa môže prepustiť viac miesta obdivu Božej veleby, úcte
voči posvätnej tradícií.vrúcnemu rozjímaniu o Božích tajomstvách,a
to uschopní,naladí myse! a srdce pre äalšie intuície.Važná a prak
tická západná liturgia môže obohatiť východnú svojou vyhranenosťou
a triezvosťou a môže niečo prebral z bohatstva jej úkonov a symbo
lov,z jej záíuby pre spev a pre momenty tichy.Na poli kultúry
vo
všeobecnosti bude treba oceniť obrazotvornosť,poéziu vecí, takmer
fantastickú intuíciu chorvátskeho naivného realizmu,bohatý a tvo
rivý folklór ludových spevov a tancov,nevyčerpatelná
vynachádza
vosť melodií,pohostinnost a pracovitosť,bohatstvo a vrúcnosť citov
ako zdroj hlbokých zážitkov a intuícií.HÍa,všetky danosti a krásna
výbava génia slovanských národov.
Otázky k obnove Európy
Na zakončenie predložím vašej historicko-vedeckej dôvtipnosti a
vášmu európskemu a kresťanskému cíteniu jednu otázku,vyj&drenú bá
snickým obrazom,ktorý som prv spomenul-azda aj to bude príkladom
vyjadrovacej schopnosti slovanského ducha a jeho intuitívnosti,aká
môže vystihnúť zmysel dejín; Európa je ako lúka s prúdmi vody,ktoré^sú Často pod povrchom.Ak sa má táto lúka ešte zelenať a
kvitnút,nemá vari čerpať z tých často neviditelnýgh zdiojov,ktoré prú
dia pod trávnatým kobercom jej dejín? Pre Európu môžeme použil aj
iný obraz,pravda,opatrne,aby sme neupadli do mesianizmu,obraz ktorý používá Písmo sväté prg vyvolený národ.preporodený v nový Boží
lud.Je to obraz olivy.Európa je skutku ako stáročný olivový kmeň,
ktorý udržujú dvojaké korene.Ci tedy netreba ho odistiť od plesne
a prachniviny,ktoré v ňom hatia obeh životodarnej miazgy,aby °a tá
oliva rozvi jala,vždy hlbšie zapúšťala korene a hojnejšie rodila..?
Jej koreňami sú dva kultúrne prejavy,východný a západný,a živia sa
zo zdravých krgsíanských hodnoť. - Pred touto otázkou v
dnešných
pomerochzv Európe nikto nemôže ostat lahostajný,ak §a aspoň trochu
cítí"europskym človekom".Táto otázka musí vyburcoval
pozornosť
každého historika,ktorý úprimne pátra po zmysle europských dejín.
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Otázky o povolaní Slovákov v Európe
Po zarámovaní všeobecnej problematiky, pokúsme sa nadhodiť niekoíko otázok,ktoré sa stavajú celému slovenskérnu^národu, ale i jeho
členom, čo žijú v západnej Európe.Každoročná pút na toto miesto
/Ellwangen/,ktoré nám pripomína naše cyrilometodské korene, je vý
bornou priležitostou na prvé podnety,ktoré by sa potom mohli pre
hĺbil a predebatovať- v našich časopisoch a na kultúrnych stretnu
tiach. - Široká,.náräčná,alépre národ a pre jednotlivcov
základná
problematika by sa dala skĺbil okolo následujúcích bodov;
1. Počiatky a prvotné znaky kultúry;náboženské upotrebenie a
za
farbenie,reč a slovesnost ako misionársky prostriedok, úloha litur
gie zatdk.
2. Úloha krestanstva v živote slovenského národa;zviazanost viery
s kultúrou,äkolatvo a literatúra,dielo reholí a laických spolkov.
3. "Východné" a"Západné" črty v našej kultúre.
4. Cyrilometodské dedičstvo:jehovhlavné hodnoty a znaky;zmysel pre
reč ludu/reč,spev,cit/,pritulnost k viere,věrnost Rímu, ludová re
ligiozita a zbožnost,zrastenosť duchovenstva s íudom.
5. Hlavné charakterové črty Slováka.
6. Hodnoty a konštanty v Živote Slovákov.
7. ^Zmysel slovenských dejín;vzhladom ku krestanskej minulosti - a
vhladom k vlastnej budúcnosti.
8. Náš prínos k obnove Európy.Sú to konia:-koncov otázky okolo na
šej národnej identity a o zmysle nášho káždodenného
jestvovania.
Nielen z chleba žije človek.. Nežije bez koreňov a nežije bez bu
dúcnosti .Dva ja rozhladení,mladí veriaci,Cyril a Metod,
postavili
základy pre kultúrny rozvoj slovanských národov a tým aj pre
du
chovnú výstavbu polovice Európy.Sú to naši otcovia vo vj,ere
a zv
kultúre,alevsú aj žiarivé príklady toho,ako možno zaorat do histó
rie a^stvárnovať ju.
Vrátme sa tedy k svojim, zdravým,írečitým koreňom,aby sme
mohli
na nich rásl k novej budúcnosti slovenského národa a prispiel
k
budovaniu obnovenej Európy.
/Slovenské hlasy z Říma/

ZÁSOBOVACIA KRÍZA V SOVIETSKOM ZVÄZE
Západná tlač sveta/New York Times.Washington Post,Los
Angeles
Times,Frankfurter Allgemeine Zeitung4Wall Street Jourhal a dalšie/
od začiatku t.r. prinášali správy o lažkostiach v zásobovaní v So
vietskom zväze,ktoré vydslujú už teraz vo vážnej zásobovacej krí
ze.Príčina tejto kríľy je na bielom dniztri zlé úrody za
sebou.
Moskva musila v uplynulom roku importovať 46 miliónov ton obilia,
toíkOjže viac už v sovětských prístavoch sa nedá zvládnut.V tomto
hospodárskom roku podlá odhadu odborníkov na Západe bule
musiet
Moskva nakúpil zase aspoň tolko obilia ako vlani.Zásooovacia kríza
je nevyvratitelným dôkazom^toho,že komunizmus zlyhal,že sovietský
model hospodárstva sa aspoň v polnohospodárstve totálne
neosved
čil. A všetky frá2y oficiálnej propagandy-a nie je ich málo-sú len
zastieracou clonou,cez ktorú sa už dá lahko prehliadnu!, keá vidí
me sovietských nakupovačov brázdiť svet od Spojených štátov a Ka
nady,cez Argentinu-Brazíliu až do Austrálie,kde všade hladajú
a
nakupujú obilie.
Spomíname si pri tejto príležitosti ešte na obdobie za Stalinov
ho života,kel na jednom zo zjazdov strany v rokoch pätdesiatych v
tom čase pravá Stalinova ruka-Malenkov slávnostne vyhlási}.,že bit
ku o obilie sovietsky režim už vyhral,že zásobovanie obilím defi
nitívne vyriešil.Nuž vyriešil tak,že po^nejakých tridsiatych
ro
koch od tohoto vyhlásenia musí nakupovat 46 miliónov ton ročne,aby

18 ako tak zaistil zásobovanie a udržal aspoň čásl pre nedostatok kr
miva zdecimovanej živočíšnej výroby.Spomíname si pri tejto príle
žitosti tiež na odvážne Chruščovove vyhlásenie v r.l 959,podlá kto
rého v krátkom čase Sovietsky zväz prevýšil Spojené štáty v
pro
dukcií mäsa,mlieka a masla.Nuž teraz,ked nakupuje také množstvo obiJia,aké v celej historii nikdy nekupoval nejaký štát,tak sa
o
vypovedaných pretekoch mlčí.
Ale i teraz sovietska propaganda stratila rozum a nechce sa zmi
eril s realitou,nechce ju vziat na vedomie.Napr. v júlovim
čísle
Časopisu Voprosy ekonomiky píše akademik Tichonov,Že sovietsky re
žim vyriešil otázku zásobovania s potravinami v jeho fyziologickom
zmysle a na dokaz toho uvádza,že občan na Západe spotrebuje 3.378
kilokalórií,zatiaľ čo sovietsky občan spotrebuje denne 3.443 kilokaloriíjtedn viac ako občan na rozvinutom a v potravinách prebyt
kovom Západe.Podlá očitých svedkov pravda je však tá,že v
európ
skom Rusku okrem Moskvy a Leningradu všade inde zásobovanie viaz
ne, všade ludia musia vystávat pred obchodmi a aj tak svoj
prídel
nedostanú.
Ale sovietsky režim túto zásobovaciu krízu nechce přiznat.Dosial
nezaviedol lístkový systém,hoci by sa to vyžadovalo.Spotrebu a ná
kupy obmedzuje však ináč.Vydáva kupóny na potraviny,alebo prideľu
je potraviny priamo vo fabrikágh.Avšak nie je isté, že konzument
svoj prídel na obmedzujúci kupon potraviny dostane. Inde sa nákup
reguluje tak,že sa predáva len v určite dni,alebo že priamo v ob
chode je vyhláška,ktorou sa určuje kolko si rodina môže jednotli
vých druhov potravín mesačné nakúpil.A sú oblasti,kde sa nevydávaj ani kupony,ani sa v obchod ch nevymedzuje nákup,pretože jedno
ducho sa tam po celé táždne alebo aj mesiace nič nepredáva, alebo
oredáva len obmedzene.Ľudia en musia o svoje zásobovanie
staral
sami.
Tichonov a jeho druhovia,ktorí tvrdia práve tak ako to Malenkov
tvrdil pred tridsiatimi rokmi,že sovietsky režim otázku zásobova
nia už vyriešil,pripušlajú len jedno,že totiž sovietsky konzument
n-ná uspokojivý výber pri nákupe potravin,najmä,že sa mu nedostává
v dostatočnom množstve potravín živočišného pôvodu.Teda kaloricky
je sovietsky občan podlá Tichonova zaistený vysokou spotrebou ze
miakov a chleba,ale nemá dost mäsa,mliekB,masla,vajec. Tichonovci
aj tento nedostatok omlúvajú a vysvetlujú.To je vraj nie preto, že
by masa bolo málo,lež preto,že príjmy obyvatelstva sa značne zvý
šili a tak majú prostriedky,aby si kúpili drahšie potraviny- mäso,
vajíčka,mlieko.Lenže toto vysvetlenie neobstojí,lebo-zaliaľ čo po
čet obyvateľov v Sovietskom zväze vzrástol,Živočišnjá výroba
po
klesla.
Správy o obmedzovaní nákupov potravín prichádzali už od r. 1977.
V tom čase napr.v oblasti Premskej bol nákup mäsa limitovaný l,4kg
na osobu mesiačne.Teraz v Kazani napr.na liste vyvesenom v obchode
sú povolené takéto mesačnéznákupy: liter jedl.oleja,2 kg múky, 10
vajíčok a 1 kg cukru,makarónov a krupice.Mäso nie je spomínané, to
znamená,že sa predáva nepravidelne a jeho odber sa limituje až po
dlá toho,kolko ho do obchodu dostanú.Podlá jednej správy v Moskve
bolo pre obyčajných konzumentov takéto obmedzenie:masla 400gr,mäsa
1 kg,údenín do 500 gr.lnde sú prídely ešte menšie.
Ale napriek tomu,že tento stav trvá už dlho,režim o tom
správy
nevydáva a noviny sa o takomto systéme pridelovania potravín
ne
zmieňujú.Naopak ,akademici,ako napr.Tichonov,stále tvrdia,že záso
bovanie potravinami je uspokojivé,adekvátne.Nepiše sa o tom preto,
lebo by to odporovalo téze"o jednom z úspešných výsledkov sociali
stickej ekonomie".
... x „ , .
J
/Naše Snahy/
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OBRÁZKY Z ARGENTINY
Jak Peron chtěl vyrábět atomovou energii v lahvích
a prodávat jako Coca-Colu,
Nesmějte se,prosím,nadpisu. Tím více se budete smát, až dočtete.
V roce 1950 Peron ohlásil tiskovou konferenci ohledně"výroby ato
mové energie v detailu".Překvapení ,úžas na všech stranách,nevídaná
účast novinářů.Po krátkém úvodu Peron představil sudetského Němce
z Falknova,který se jmenoval Richter a ku svému jménu přidával si
"profesor".Ten se po válce stal Argentincem a jako odborník v ato
mové energii/tak to prohlašoval Teron/začal
a pokusy
jak ji
vyrábět.Již dosažené výsledky prý dávají naději,či skoro jistotu,
že budou míti úspěch a že Argentina se stane atomovou velmocí,prv
ní nejenom v Jižní Americe,ale překoná prý i to,co jinde ve světě
bylo dosaženo."Profesor Richter byl Peronem objat a jako význačné
mu peronistovi mu hned udělil medajli peronistické strany nejvyššího stupně.Pak "profesor"Richter promluvil sám a velmi optimisti
cky vylíčil to,co vykoná v uvedeném oboru.Na dotaz jednoho novi
náře o jeho studiích a kvalifikaci "profesor"Richter uvedl, že se
hned po maturitě chtěl věci věnovat ale nemohl.Československá
úřední místa mu nepřála a tak se jeho snažení zabránilo.Zvláště prý
se proti němu postavil zlý okresní hejtman,člověk české národnos
ti,který prý nenáviděl Němce z falknovského okresu,který
spravo
val./Dle věku,který"profesor"Richter uváděl,bylo to někdy r. 1928
kdy maturoval a byl tak pronásledován/.Nyní prý ale má plné pocho
pení u presidenta Peróna a argentinské vlády,takže je ochoten vše
pro ně uskutečnit .
K provádění svých pokusů dostal k disposici jeden ostrov v jeze
ře na jihu Argentiny.Ostrov proto,aby bylo snadno bróniti se špi
onům,které asi velmoci pošlou,aby se tajemství"profesora" Richtera
zmocnili.Na onom ostrově/jméno jsem zapoměl/ zahájil Richter stav
by rozsáhlých továren/samozřejmě nezapoměl dát si tam postavit
i
vilu k vlastnímu obývání/.Jezdil po celém světě,nakupoval tajemné
přístroje a ještě tajemnější konstruoval.Když to už trvalo
více
než rok,byla svolána nová tisková konference.Předsedal ji Peron a
blýskal se tvrzením,že "profesoru"Richterovi se podařilo v pokusné
laboratoři vyrobit atomovou energii v detailu a brzy zahájí její
výrobu sériově.Doslova tehdy řekl Peron"bude se vyrábět tak
de
tailně,aby byla každému přístupna,bude se plnit do lahví a prodá
vat na trhu,tak jako Coca-Cola.Argentina se stane atomově
nejbo
hatší zemí světa a její občané budou moci udělat ze svého života
ráj na zemi". Richter pak ještě odpovídal na různé otázky- zvláště
podrobné mu kladl jeden novinář z USA.který byl zřejmě napřed od
borně připraven.Richter mu nezůstal nic dlužen,líčil, jaké ve své
laboratoři dělal pokusy a jaký měl úspěch.
Pak za pár týdnu vyšel v jedné revue v USA článek,psaný atomovým
odborníkem,který vylíčil Richterovy pokusy dle zprávy, kterou
mu
dodal onen tak dobře instruovaný novinář.Posudek byl zdrcující;při
takovém pokusu-když by se podařil-musí vzniknout! teplota více než
10.000 stupňů.Takové horko spálí vše kolem dokola
nebo při nej
menším zkapalní celé okolí.Článek končil tím,že když Richter
zů
stal nezkapalněn a nespálen na pouhý kouř,nemohl nikdy
podobné
štěpení atomu provést.
Po onom článku se mnozí v Argentině smáli,ale také Peronovi doš
la trpělivost a udělal s panem profesorem krátký proces. Poslal k
němu policisty a ti ho přivezli do Buenos Aires v želízkách.
Bez
jakéhokoli řízení byl vsazen do vězení,kde byl několik let,
tak
dlouho,jak byl Peron presidentem.Když byl Peron svržen byli nevinně"bručící" vysvobozeni a s nimi se dostal na svobodu i Richter.
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Místo toho,aby byl rád jak ze svého věznění vyšel,zahájil soudní
spor proti argentinské republice o plat,který mu nebyl vyplacen za
dobu věznění.Také se domáhal platu na několik let dopředu. Vytasil
se se smlouvou,uzavřenou s argentinskou vládou za Peronova presidentství.Soud předvolal řadu znalců z ciziny a všichni byli jedno
ho názoru,že Richter nemá o ničem ani tušení.Vyšlo pak najevo, že
jako voják,snad i poddůstojník,byl přidělen ke službě v
dílnách,
kde von Braun vyráběl Bvá pověstná V-l a V-2 a něco okoukal, aniž
by tomu rozuměl.
Já,který tuto směšnou historii líčím, mám k ní
zvláštní poměr.Ten zlý český okresní hejtman,který prý tolik sudeláky nenáviděl,nebyl ve Falknově nikdojiný,v době Richterem ozna
čené,než můj vlastní otec.Já byl tehdy gymnasista,kterého již ve
řejné věci zajímaly a mnohou neděli jsem se od otce dovídal co se
děje v jim spravovaném falknovském okrese.A nikdy,ba ani né na dál
ku nebyla řeč o takovém pronásledovaném odborníkovi,za jakého
se
prohlašoval Richter.
Fetr strobach
o
o
o
o
o
ACEN. V polovině září konalo se v New Yorku výroční zasedání Shro
máždění porobených evropských národů/ACEN/ za účasti delegátů Al
bánie ,Bulharska,Československa »Estonska,Litvy,Lotyšska,Maňarska ,
Polska a Rumunska.Předsedal Štefan Korbonski,který přednesl zprávu
o vývoji v Polsku a shrnul činnost ACENu za poslední rok.Českoslo
vensko zastupoval dr.Martin Kvetko.Předsedou na nové období byl opět zvolen Štefan Korbonski,prvním místopředsedou náš dr.
Martin
Kvetko,druhým místopředsedou estonský delegát Vahter a generálním
tajemníkem zůstává i nadále Dr.Felix Gadomski.Dne 13.října navští
vila delegace ACENu Státní department ve Washingtonu,kde byla při
jata,mimo jiné,vedoucím východoevropského oddělení.V delegaci byli
vedle předsedy ACENu Korbonského a místoprecý Dr.Kvetka ,Dr. Varga
za Maáarsko,býv.rumunský ministr zahraničí Visoianu,předseda bul
harského národ.výboru Petkov a Dr.Nemček za baltské státy.Delegace
předala memorandum,které se zabývá vývojem ve střední a východní
Evropě a americkou politikou vůči těmto zemím.Memorandum rovněž
doporučuje,aby bylo vážně uvažováno o vytvoření organizace, podob
né dřívějšímu Výboru pro svobodnou Evropu/Free Európe Committee /,
která by zajištovala podporu americké veřejnosti v politickém zá
pase s komunistickými režimy ve Východní Evropě.
Předseda ACENu Korbonski informoval vedoucí úředníky
Státního
departmentu o postoji polských exulantů ve svobodném světě k
ne
dávnému vývoji v Polsku a co očekávají od vlády Spojených států .
Dr.Kvetko se ve svém výkladu zabýval současnou situací v čs. hnutí
za lidská práva-Charta 77 a VONS-a stále brutálnějšími metodami,
jichž režim používá k jejich potlačení.Dále Dr.Kvetko poukázal na
některé aspekty intenzivní protináboženské kampaně,obzvláště v sou
vislosti s vatikánskou deklarací,odsuzující činnost organizace Pacem in terris a účast katolických duchovních v ní.Přitom odevzdal
kopii posledního čísla angl.buletinu RSČ/Czechoslovak Newsletter/.
který se této protináboženské kampani čs.komun.režimu
podrobněji
věnuje.A konečně poukázal na zhoršující se hospodářskou situaci v
ČSSR a úsilí režimu o rozšíření styků USA-ČSSR na poli obchodním.
Dr.Kvetko zdůraznil,že podle názoru Rady svob.Čsl. by americká oficiální reakce na toto nadbíhání čs.režimu měla být jednoznačná :
Zastavte nesmyslnou protiamerickou kampaň,respektujte lidská práva
a plňte ustanovení helsinských dohod,pak teprve můžeme jednat
o
zlepšení vztahů mezi Spojenými státy a ČSSRl
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ZÄHUMENKÁHI ŽIVIA SOVIETSKČ OBÝVA EČSTVO. V Súvislosti a rokovaním
ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu,ktorý za
sadal v druhej polovičke mája v Moskve,rozpisal sa Časopis
New
York Times znova o neúspechcfh sovietského kolchoznictva. Napísal ,
že zatial Čo kolchozně hospodárstvo nemôže zabezpečit zásobovanie
s obilím,záhumenkári,ktorý obhospodarujú menej ako
dve percentá
poľnohospodárskej pôdy,dodávajú 61 percent zemiakov,54% ovocia,34%
vajec,30% zeleniny a 29%_masa a mlieka.K tomu komentár netreba.
A pretože Sovietský zväz je náš vzor vo všetkom a pretože aj
u
nás sa zásobovanie zhoršuje zo dna na deň,KSČ volá po
pozornosti
záhradkárom a chovateľom drobných zvierat.Dostali se na
výslnie,
lebo majú pomôcť v zásobovaní.Bratislavská Pravda 20.mája píše, že
zahrádkárstvo je"nesporne veľmi zdravá a účelná záľuba". Slovenský
zväz záhradkárov združuje už 135 tisíc členov,ktorí hospodária na
3642 hektároch a pridomoví záhradkári takmer na trikrát toľkej vý
mere.Tí prví hospoddária v tzv.záhradkárskych osadách, vzdialených
od sídlisk.A Pravda oznamuje,že pre záhradkárov se vybralo dalších
12 tisíc hektárov.Je to zdravá,ale najmä účelná záľuba^ lebo
za
hrádkáři už doteraz dopestujú na Slovensku 150 a 200 tisíc ton ze
leniny,čo je takmer polovička z celkovej slovenskej produkcie!
a
120 tisíc ton ovocia.Pre verejné zásobovanie sa z toho
vykupuje
doteraz asi tretina^lebo režimistické organizácie ani tento výkup
neznajú zorganizovat. 0 význame produkcie záhradkárov v celoštát
nom merajdle priniesli poznámku 7.mája aj Hospodárske noviny. Zväz
chovateľov drob.zvieractva má v celej republike 152 tisíc Členov a
zväz záhradkárov 500 tisíc členov.Vlani
drobní chovatelia do
dali na verejné zásobovanie výše 15 tisíc
ton
drobných zvi
erat. Ale záhradkári maj obrovské tažkosti s obstarávaním
záhradnického náradia,ktoré socialistická priemyalná velkovýroba ne
vyrába.Bratislavská Pravda priznala?že preto sa muselo doviesl zo
Sovietskeho zväzu 64 tisíc kos,vlani z Cíny 23 tisíc vidiel, z Ju
hoslávie a z Rumunska 11 tisíc kosákov - a že v súčasnosti na trhu
chýba 100 tisíc záhradných pílok,200 tisíc motýk,60 tisíc lopát,10
tisíc^rýlov a 150 tisíc záhradníckych nožov.Hla,aká skvelá příle
žitost pre socialistický priemysel...

Z DOMOVA SME DOSTALI túto analýzu socialistickéj^známosti
a jej
ocenenie. Socialistická známost pomáha překonávat i strach zo ži
vota v komunizme.A ten nie je malý.Každodenný zhon,lopotenie
od
rána do večera,behanie za bežnými věcmi,obavy zo zajtrajška,strach
doma,strach v práci,strach o deti,strach zo susedov,spolupracovní
kov, priateľov, strach z dopravy,nákupov,služieb,opravárov i
domo
vých dôverníkov,strach z budúcnosti.Strach ovláda aj tých , ktorí
vládnu,aj ovládaných.stranníkov i nestranníkov,ženy,mužov aj deti.
Každý sa o niečo a niekoho bojí.Tí hore o kariéru a tí dolu prenásledovania pre slovo alebo čin,ba i myšlienku/predpokludanú/. Ber
nard Shaw kedysi povedal,že cieľom komunizmu je obral Íudí o čas i
peniaze.Času ozaj niet,peniaze síce sú,ale nedostal za ne čo tre
ba a vtedy,keď treba.Kupuje sa,čo je a keď jesto,a čo nie je sa ukradne.Tam,kde sa dá.Berú,kradnú všetci bez rozdielu povoLania
i
postavenia.Spoločenský majetok sa pokladá za vlastný,úradné i pod
nikové autá,chaty,domy sa používajú na ciele,súkromné,škodní
sú
ľen skladníci a pokladníci,lebo tím sa napokon/ak sa na to príde/
sprenevera dá dokázat.V novinách sa píše,na schôdzach reční o so cialistickej morálke,ale príklady na statočnosť v praksi lažko lze
nájsl.Ozvať sa proti tomu by znamenalo samovraždu.,1 A tak s« iudia
utešujú vtipmi a opatrnou šepkandou.Občas, sa obodrujú pijatykou a
hrdinstvom proti spoluobčanom."Však ja mu ukážem"iStranníci
majú
výhodu,že sa ich má kto zastal,keď je zle.
/N Snahy/
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ÚTLAK CIRKVÍ V ČESKOSLOVENSKU Viedenský denník Die Presse priniesol poznámku pod nadpieomtSlovakische Klrche von
Priestermangel
bedroht.Poukazuje na to,ako Husákov režim administratívnymi
opa
treniami zatláča činnost katolíckej cirkvi,podlamuje jej pôsobnosť
a tak pripravuje lej likvidáciu. Poukázali sme častejšie na to, že
tieto administratívne opatrenia zamerané na potlačenie a obmedze
nie činnosti cirkví poškodzujú ich^viac a vo väčšom rozsahu
ako
priame prenasledovanie ich duchovných.Článok v časopise Die Presse
náš názor len potvrdzuje.Treba však dodatfže tieto administratívne
opatrenia,o ktorých režim nikdy nechce ani počut a tvrdí, že
vo
svojom ideologickom lažení proti náboženstvu a cirkvám sa admini
stratívne opatrenia nepoužívajú,uplatňujú sa nielen na Slovensku ,
ale rovnako v celej oblasti štátu a týkajú sa nielen
katolíckej
ale aj ostatných cirkví.- Jedným z najúčinnejších
administratív
nych opatrení režimu proti cirkvám je násilné penzionovanie
du
chovných.Časopis Die Presse potvrdzuje,že toto opatrenie , násilný
odsun dochovných do výslužby po dovŕšení 60 rokov sa prevádzá
s
absolutnou dôslednostou.A druhé rovnako drastické
opatre
nie do pôsobnosti cirkví je obmedzovanie doplňovania stavu duchov
ných.Na štúdium teologie pripušta režim len obmedzený počet kandi
dátov, taký malý počet,že to nestačí ani na náhradu strát vzniklých
smrtou nie to ešte plnú^náhradu za penzionovaných duchovných.A tak
sa počet uprázdnených kňazských staníc z roka na rok zvyšuje.Podlá
časopisu Die Presse,na štúdium katolíckej teologie pripustí režim
len dvadsat pät kandidátov ročne.Z nich zase niektorým po skončení
štúdia~ak sa ukážu horlivými pracovníkmi-odoberie povolenie k vý
konu kňazského povolania.Tak chce režim postupne docílit to,že bu
dú cirkvi zbavené duchovných vodcov úplne. - V tejto
súvislosti
treba tiež poznamenat,Že Husákov režim svoju protináboženskú, prpticirkevnú politiku vykonáva prostredníctvom zvláštnych úradov: na
Slovensku prostredníctvom Úradu pre cirkevné záležitosti pri Mini
sterstve kultúry v Bratislave a v Prahe prostredníctvom Úradu pi e
cirkevné záležitosti pri predsedníctve federálnej vlády v Prahe; a
referát o náboženských veciach vo federálnej vláde má na starosti
Slovák-podpredseda vlády Dr.M^tej Lučan, a tak si Slováci
nemôžu
stažovat,že náboženskú perzekúciu robia aj na Slovensku Česi.
/N.Snahy/
K.. 14.SEPTEMBRA PRIPADLO 4^ .VÝROČIE SMRTI TOMÁŠA G.MASARYKA. Pri
tejto príležitosti odhalil Kultúrny Klub Čechov a Slovákov v
Ra
kúsku pamätnú tabulu na dome ve Viedni na Petrskom námestí č.3,kde
Masaryk v čase svojich štúdií v rokoch 1870-73 býval.Akt odhalenia
previedol spolkový kancelár Rakúskej republiky Dr.Bruno Kreiský.
Okrem toho kulturný klub Cechov a, Slovákov v Rakúsku usporiadal
slávnostné matiné v nedeiu dňa 19.septembra v reštaurácii
Treffpunkt na Petrskom námestí.
PRED TRIDSIATIMI ROKMI 3.AUGUSTA ZOMREL GUSTAV MALLÝ,! ktorý silne
poznačil vývoj slovenského výtvarného umenia.Boí absolventom Aka
demie výtvarných umení v Drážäanoch, v r.1901-1902 pôsobil
medzi
krajanmi v Amerike a od r.1911 mal súkrumnú maliarsku školu v Bra
tislave.Jeho žiakmi boli'.C.Ma jerník,J.Mudroch,Želibský,Lorincz
a
iní.Od r.1941 pôsobil na oddelení kreslenia na Slovenskej vysokej
škole technickéj.Bol členom Grupy uhorsko-slovenských maliarov
a
vystavoval pred prvou svetovou vojnou vo Spojených štátoch, v Če
chách a na Moravejna Slovensku mal súbornú výstavu už roku 1911 v
Bratislave.
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Až do r.1960 tzv."Atomový klub" měl jen
tři číeny-Spojené státy,Sovětaký svaz a Velkou Britanii. V r. 1960
provedla Francie své jaderné pokusy na atolu Mururoa, o čtyři roky
později vybuchla první čínská atomová bomba a v r.1974 indická. Po
čet jaderných mocností stoupl na šest.Další státy se o získání nu
kleární zbraně pokoušejí anebo ji dokonce tajně vyvíjejí ze získa
ného plutonia nebo obohaceného uranu.V této souvislosti se zpravid
la uvádějí následující státy:Pákistán,Izrael»Jihoafrická republika,
Brazílie»Argentina ,Libye,Sýrie a Irák. Podle názorů znalců "Atomový
klub" může kolem roku 2000 mít aspoň deset členů. - Pokud jde o tak
zv.konvenční zbraně,asi 80# jejich celkového potenciálu
což před
stavuje nějakých 45 miliard dolarů,bylo jen v r.1981 prodáno zemím
třetího světa.Podle amerických informací hlavními vývozci
zbraní
byly a jsou Sovětský svaz,Spojené státy a Francie. Nejvýznamnějším
zákazníkem jsou státy Blízkého východu.

NOVÝ PRESIDENT RFE/RL Počátkem října bylo ve Washingtonu oficielně
oznámeno,že James L.Buckley,býv.konzervativní senátor za stát
New
York a jeden z vedoucích funkcionářů Státního departmentu,byl jme
nován presidentem Rádio Free Europe/Radio Liberty/RFE/RL .Rada svo
bodného Československa^zaslala novému presidentu RFE/RL blahopřej
ný dopis,v němž zdůrazňuje uspokojení nad jeho nominací a jeho
ochotu převzít tento obtížný úkol.Jmenování osobností jeho politické
prestyže a mezinárodní pověsti nepochybně posílí posici RFE/RL
v
jejich boji proti komunistickému monopolu informací.Dopis RSČ dále
vyslovuje naději,že za jeho vedení se dostane čs.vysílání všemožné
podpory v plnění jeho nesnadného úkolu,boji proti
komunistickému
režimu,který patří mezi nejbrutálnější v celém sovětském bloku.V zá~
věru vyslovuje RSČ naději,že ve své nové funkci bude mít president
Buckley stejné porozumnění pro návrhy a připomínky Rady,jako je měl
v době,kdy byl senátorem za stát New York.

V SOUVISLOSTI S POZVÁNÍM AMERICKÝCH ODBORÁŘŮ /ILO/DO SSSR
podívat
se prý na to,jak na plynovém potrubí do západní Evropy
nepracují
žádní trestanci,dává jeden finský čtenář curyšským NZZ k
lepšímu
tuto historku z let třicátých. Budoval se v Sovětské Karelii t.zv.
Stalinův Kanál a dřevo vymýcených lesů se výhodně prodávalo do An glie.Tam ale najednou pronikla zpráva,že na stavbě pracují politič
tí vězni a
do dotyčné oblasti byla vyslána tříčlenná parlament
ní delegace věc přezkoušet.Vláda SSSR se to prý dozvěděla až
když
už Angličané byli na cestě.Pak ale byl"fofr".Do 48 hodin museli
všichni vězni zmizet v okolních lesích a na jejich místo museli být
na dobu anglické návštěvy nahnáni dělníci z továren v Petrozavodsku
a okolní kolchozníci. Událost je prý popsána v knize "The Bells of
the Kremlin",která vyjde počátkem příštího roku a jejímž autorem je
vloni zemřelý Arvo Tuominen,někdejší finský komunistický
předák,
který ale v roce 1939 odskočil.
POSLEDNÍ POCTA je název knihy Jožky Pejskara,vydané curyšským
na
kladatelstvím Konfrontace. Kniha je památníkem na zemřelé českoslo
venské exulanty let 1948 až 1981. Cena 36 USS nebo 72 SFr.
Objed
nejte na adrese: Confrontation; 330 N Stagecoach Ln.; Fallbrook
Cal. 92028; USA.
_____
VĚTŠINA LIDÍ POTŘEBUJE VÍCE LÁSKY NEŽ SI ZASLOUŽÍ.
Maria von Ebner-Eschenbach
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Stanislav M.Kříž
JADERNÁ ZBRAŇ VČERA A DNES/Pokračování seriálu/
IV. Dvčí mučednická města
"509.smíšená letka 20.eskadry leteckých sil svrhne speciální pu
mu, jakmile meteorologické podmínky dovolí bombardování,a to co nej
dříve po 2.srpnu,na jeden z následujících cílů’.Hiroshima, Kokura,
Niigata,Nagasaki....".
Tak zněl rozkaz ke svržení atomové bomby na Japonsko,vydaný 23.
července 1945·
Hiroshima,Kokura,Niigata,Nagasaki... Tokio bylo zatím náletu uše třeno.
"Speciální bomba"byla,se značnou dávkou cynismu,nazvána " Little
Boy",malý chlapec,snad proto,že byla prvorozená a svými rozměry i
ničivou silou ještě nepatrná.Měřila 4,25 m,v průměru l,5m a vážila
přibližně 1500 kg.
6.srpna se obloha vyjasnila nad Hiroshimou.A tak neblahý
osud
padl na toto město.
Atomová bomba byla svržena ráno po osmé hodině z paluby bombar
déru B-29"enola Gay".Vybuchla v určené výšce 565 metrů nad městem,
v němž žilo na 330.000 lidí. Explose výbušnin uvedla
do pohybu
Štěpný proces malého množství uranu 235«Intensita výbuchu se pohy
bovala mezi 15.až 20.000 tunami TNT čili trinitrotoluénu. Jen co
přidal stroji plný plyn,aby 00 nejrychleji unikl z dosahu tlakové
vlny,kapitán bombardéru Paul Tibbets se ohlédl.Dole spatřil obraz
apokalypsy,jediné moře plamenů."Bože,co jsme to provedli?"vzdychl.
"Tasukete, tasukete!"
Tisíce mužů a Žen,tisíce dětí.Vojáci,civilisté.Všude leží straš
livě Dopálené mrtvoly,zuhelnatělá těla.Mrtví a umírající. Těla
s
urvanými údy,z nichž jak cáry visí stržené,spálené kůže."Mizu, mizu"/vodu,vodu/,volají ve smrtelných křečích ranění.Ale voda je sil
ně radioaktivní a vaří se."TasuketeI""Pomoc 1"Ale je jen velmi má
lo těch,kteří jsou s to ji poskytnout.
"Nemocnice skýtala obraz nepopsatelného zmatku.Strop se
zřítil
na nemocné ,lůžka byla převrácena,na stěnách krev.Někteří pacienti
pobíhali sem a tam jako smyslu zbavení,jiní už byli mrtví,"vylíčil
japonský lékař^který jako zázrakem vyvázl životem.
A v jedné knihovně se nesčetné svazky sesypaly na místní knihov
nici.Dva dny a dvě noci zůstala zavalena s hrůzně pohmožděnou no
hou,která už začínala zahnívat.... Tak,na počátku atomové éry
se
stalo,že knihy málem usmrtily lidskou bytost.
Strašlivá bilance
Bilance Hiroshimy byla strašlivá.Podle oficiálních statistik vý
buch atomové bpmby v několika minutách zahubil 78.150 lidí,dalších
13.983 bylo nezvěstných a 37.425 víceméně těžce raněných. Ve sku
tečnosti, jak se ukázalo později,počet obětí vysoké teploty,tlakové
vlny a záření překročil hranici 100.000,další osoby zemřely v mě
sících a v létech po atomovém výbuchu.62.000 domů z 90.900 se zří
tilo.V centru města jen pět budov,speciálně postavených tak,
aby
odolaly i tomu nejintenzivnějšímu zemětřesení,se dalo ještě
jakž
takž obývat.
Napříští den ráno japonský rozhlas oznámil:"Má se za to, že na
Hiroshimu byla svržena bomba nového typu".A lakonicky dodal:" Pod
robnosti exploze se studují...."
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Císař Hirohito a japonská vojenská junta se stále nemají ke ka
pitulaci.To uspišuje další tragický vývoj.Dne 9.srpna krátce
po
jedenácté hodině dopolední náhle vyrůstá atomový hřib.
nad další
japonskou aglomerací:Nagasaki,210.000 obyvatel.Bilance je o
něco
méně krutá*ljen" na 70.000 mrtvých a asi 40.000 raněných.
"Little Boy”»chlapec.vyrostl jako z vody.Za tři dny vyspěl v mu
že.Ano.atomová bomba svržená na Nagasaki se jmenovala "Fat Man".
Tlustý muž, snad vzhledem k oblému tvaru hlavice.Na rozdíl oď'Llttle Boy"chlapce.který vybuchl následkem štěpné reakce uranu 235 ,
"muž" z Nagasaki byl naložen plutoniem.
2.září 1945 Říše vycházejícího slunce podepsala
bezpodmínečnou
kapitulaci.
Hiroshima a Nagasaki zůstaly otevřenými ranami, které se neměly
zacelit ani po desetiletích.Dvě města navždy spojená společným ma
rtyriem.
V únoru 1981-36 let po tragedii-stanul v Hiroshimě vzkříšené
z
popela papež Jan Pavel II."Na tomto místě,kde
v jediném okamžiku
šílenství zahynulo tolik lidí,obracím se na všechny lidi dobré vů
le s výzvou k míru. Jménem lidstva,jménem budoucnosti," prohlásil
Svatý otec.
V.Léta války bez války.
"Rád bych věřil,že většina vědců si je vědoma odpovědnosti a sdí
lí pocit hrůzy a že je rozhodnuta udělat něco pro to,aby se podob
né věci už nikdy neopakovaly",řekl jednou Robert Oppenheimer.
Vskutku.po Hiroshimě a Nagasaki,svět by byl rád věřil,že atomová
můra už nikdy tlačit nebude.Ale to byla jen iluze.Svědčí o tom ná
sledující stručná chronologie nových nukleárních výbuchů.
V létě 1946 Spojené státy,tehdy ještě jediní držitelé tajem
ství jaderné zbraně»provedly na tichomořském atolu Bikiki
sérii
pokusných explozí "vylepšené" atomové pumy.
— V r.1949 provedl výbuch své vlastní atomové bomby
Sovětský
svaz a Američané ztratili jaderný monopol.Sovětské explozi ,jak si
vzpomínáme,předcházela mohutná mírová kampaň a soustavné odsuzová
ní amerických pokusů.Sovětská puma byla ovšem ihned označena z« účinný obranný prostředek proti válečným paličům na Západě.
— Aby získal nazpět jadernou převahu,Washington pověřil Edwarda
Tellera vyvinutím vodíkové pumy. Ta byla vyzkoušena v květnu 1951
na atolu Eniwetok v Tichomoří;ohnivá koule o průměru tří kilometrů
a explozní síla nějakých 15.000 kilotun ohlásily počátek termonu
kleární éry.
— V r.l952 přistoupila do tzv."Atomového klubu" Velká Britanie;
uskutečnila atomový výbuch na ostrově Montebello severozápadně od
Austrálie.
— V srpnu 1953 provedl Sovětský svaz pokusnou explozi první vo
díkové pumy.
— V r.1957 učinila totéž Anglie.
A tady se v naší chronologii prozatím zastavme..
Bikini»Eniwetok»Montebello,Semipalatinsk... jsou dětmi
Alamogorda»Hiroshimy a Nagasaki.
V letech studené války-"zahřáté" čas od času krizovými událostmi
jako kupř.korejskou válkou,berlínskou blokádou a kubánskou krizínabývají závody ve zbrojení mimořádného významu.Kdo s koho? Vojen
ská technika a technologie postupují kupředu mílovými kroky.
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Tryskové stroje s nadzvukovou rychlostí vytlačují vrtulová leta
dla.Pumy svržené na Japonsko platí už za’'primitivní"-na Východě i
na Západě vyvíjejí řízené balistické střely s dlouhým doletem
a
mnohonásobnými nukleárními hlavicemi.Spojené státy a země NATO adoptují doktrínu tzv."flexible response"/pružné odvety/.
Jaderné
mocnosti budují"odstrašující nukleární potenciál''. V říjnu r. 1957
první sovětský Sputník ohlašuje vstup lidstva do kosmické epochy.
Japonští rybáři jsou kontaminováni radioaktivními rybami. Strontium 90 se ukládá do rostlin a usazuje v kostech živočichů;
jeho
stopy se najdou i v mateřském mléce.Záhadné nemoci postihují oby
vatele Hiroshimy a Nagasaki,kteří unikli atomové smrti v r. 1945;
krevní onemocnění,leukemie,rakovinné nádory»rakovina kostí, hormo
nální poruchy jako následky radioaktivního záření.Také zdraví ge
nerací se zdá být v sázce-sterilita a genetické problémy.Kolik fy
zických zrůd a duševně narušených dětí se tam už narodilo?
Příkop oddělující techniku od mravního pokroku se stéle prohlu
buje.
Qrdinétor není neomylný
A pak je tu možnost lidského a technického omylu.Koncem 50. let
americké radary náhle detektovaly eskadru neidentifikovaných leta
del, blížících se k pobřeží Spojených států nadzvukovou rychlostí.
Krátce na to se ukázalo,že šlo o elektronickou závadu.Co by se ale
bylo stalo,kdyby byl odpovědný generál vydal rozkaz k jaderné odvetě?Podle Stockholmského Ústavu pro mírový výzkum/SIPRI/,došlo v
uplynulých třiceti letech k nejméně 125 omylům podobného druhuj a
všechny měly přímou či nepřímou souvislost s “případným použitím
nukleárních zbraní.
V gabunském Lambar^né doktor Albert Schweitzer,tehdy už laureát
Nobelovy ceny,uveřejňuje naléhavou výzvu:"Nesmíme ztrácet čas. Je
nepřípustné,aby se nebezpečí,které nám hrozí,ještě stupňovalo no
vými jadernými pokusy.... V atomové válce nemůže být vítězů, mohou
být jen poražení 1”
VI. Po zuby ozbrojený svět
Svět,tedy jak Východ tak Západ,vynaložil v uplynulém roce na vo
jenské účely astronomickou Částku 650 miliard dolarů t.j.1,200.000
dolarů každou minutu.Na hlavu každého obyvatele planety to
činí
149 dolarů za rok.Z celkové částky je přinejmenším jedna šestina ,
t.j.ně jakých 100 miliard,určena jaderným zbraním. Kdyby měly závo
dy ve zbrojení pokračovat dosavadním tempem,dosáhly by nákladů
2
bilionů dolarů v r.2000.
Ale na druhé straně příkop,který dělí rozvinuté země od rozvojo
vých,se stéle prohlubuje.Podle UNESCO asi 25.000 lidí umírá každý
den na nedostatek pitné vody.Malárie zabíjí na milion dětí
ročně
jen v černé Africe.A rakovina stéle budí hrůzu a rozsévá strach...
Zbraně, samé zbraně....
Podle Jana Martensona,šéfa střediska OSN pro odzbrojení, jediná
moderní ponorka s jadernou výzbrojí mé dnes vyšší palebnou
sílu
než všechny zbraně použité ve druhé světové válce.Podle Martensona
je ve světě uskladněno něco mezi 40.000 a 50.000 jaderných hlavic,
jichž úhrnná ničivá síla se rovná přibližně jednomu milionu hirošimských bombl
Západní stratégové užívají ve výpočtech novou jednotku ničivosti
či přesněji řečeno smrtelnosti-"kilodeath" a megadeath”,což v prv
ním případě znamená 1000 a v druhém 1,000.000 mrtvých po jaderném
výbuchu. Jaké termíny užívají ve vojenském žargonu sovětští gene-
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Spojené státy disponují palebnou silou rovnající se asi 8 miliar dám tun TNT.
A stále se rodí nové a nové generace moderních zbraní, a stále
jsou tyto zbraně promyšlenější a zhoubnější.Uveňme kupř. laserové
paprsky/čili"paprsky smrti”/, jejichž světelná intenzita může
být
až 200.000 krát vyšší než sluneční záření{četné zbraně bakteriolo
gické a chemické;speciální tříštivé pumy a granáty,napalmj v
nu
kleární oblasti jsou to sovětské rakety SS-20 a americké "Pershing
2" a "Cruise”;a pak,samozřejmě zbraň,o které se mluví snad nejvícneutronové pumy,určené k ničení živé síly.
Tanec na ostří břitvy
Závody ve zbrojení jsou také formou řetězové reakce.Jsou založe
ny na prekérní teorii rovnováhy sil Východ/Západ.Přes všechny akce
ve prospěch odzbrojení a míru,tyto závody se zrychlují a nabývají
nestvůrných dimensí.Dlouhá léta byly Spojené státy považovány
za
první vojenskou mocnost světa.Všechno však nasvědčuje tomu,Že toto
prvenství v posledních letech ztratily ve prospěch Sovětského sva
zu.Podle vcelku shodných údajů Pentagonu,NATO a zmíněného ústavu
SIPRI,Moskva získala kvantitativní převahu, a to jak v některých
druzích konvenčních zbraní jako v tancích,ponorkách a dělostřelec
tvu, tak i ve zbraních jaderných,a to hlavně pokud jde o nosiče ba
listických střel a palebnou sílu.Akademik Andrej Sacharov. říkáVSovětskému svazu se podařil velký skok dopředu díky soustředění ma
teriálních zdrojů a intelektuálních schopností do vojenské oblas
ti... Sovětský svaz disponuje mimořádně mocným potenciálem
raket
a nukleárních a termonukleárních zbraní.Udržuje také nejpočetnější
armádu světa v době míru."Potud Sacharov.N§ Východě,jak známo, se
číselné statistiky výzbroje nikdy neuveřejňují a všechna vojenská
tajemství jsou přísně střežena.Ale Sovětský svaz a jeho satelité ,
si nedají ujít jedinou příležitost,aby nezdůraznily, že
sociali
stický tábor je dostatečně silný odrazit jakoukoli"agresi", al by
byla vedena jadernými nebo konvenčními prostředky.
Podle SIPRI každý třetí den je na oběžnou dráhu kolem Země umí
stěno nové vojenské těleso.Ne tedy pouze pevniny,oceány a atmosfé
ra,nýbrž i kosmický prostor prochází obdobím urychlené militariza
ce.
Podle Washingtonu Sovětský svaz vyvíjí družice schopné ničit"nepřátelské”družice ve výšce přes 35.000 km nad zemí.Aby Amerika mo
hla tomuto nebezpečí čelit,Pentagon žádá pro rozpočtový rok
1983
částku 218 milionů dolarů na vývoj systému"družic-antidružic".Ješ
tě v tomto roce Spojené státy zahájí výrobu střely,která uniká ra
darům. ”yvíjejí rovněž průzkumnou družici s třírozměrnou
detekcí,
přesnou na metry.Letos v únoru prezident Ronald Reagan oznámil no
vý program-modernizace amerického jaderného potenciálu. Spočívá na
třech základních systémechjna vývoji mezikontinentálních střel ty
pu MX,na výrobě střel typu"Trident 2",jiiniž budou vybaveny ponorky
a na vývoji dvou nových typů bombardovacích letadel. V budoucnu se
počítá také s konstrukcí obřího transportního letadla "Big Bird" a
s umístěním mezikontinentálních střel a nukleárních krytů hluboko
pod zemským povrchem.
Ach, ten náš po zuby ozbrojený světí /Dokončení seriálu příště./

OD ROKU 1750 TRVALO CELÝCH 150 LET NEŽ SE CELKOVÉ VĚDOMOSTI LIDSTVA zdvojnásobily - dnes se prý zdvojnásobují každých deset let! Co
z toho plyne - a co ne?!

28 DROBNIČKY Z NĚMECKÉHO TISKU
Dr ,M.Červíkové
0 "KDO SVÉVOLNĚ NEBO ZLOMYSLNĚ ničí či poškozuje vinice, dopouští se
stejného zločinu jako je vlastizrada,svatokrádež či vražda a vy
stavuje 3e nebezpečí trestu smrti".Tento přísný zákon platil už v
antickém Řecku.Zformulovali jej dva slavní aténští zákonodárci Solon a Drakon na konci sedmého století př.Kr.
o ASI DŘEP 4 MILIARDAMI LET byla na zemi teplota 114° Celsia.Pak začal proces ochlazování.Před 3 miliardami let se teplota snížila na
asi 70 stupňů.což je hranice,kdy se na naší planetě mohly objevit
první formy života.Před 230 miliony dosahovala průměrná teplota na
Zemi už jenom 20 stupňJ.Dnešní průměrná teplota je 14,5 st.Celsia.

o V HAMBURKU SE,KONAL první mezinárodní kongres, který sez zabýval
vlasy.Zúčastnilo se ho 650 vědců.Tématem č.l byla pleš. Účastníci
kongresu vynesli jednoznačný rozsudeksna pleš neexistuje
žádný
prostředek,jenž by ji mohl odstranit.Žádná z léčebných metod,které
se dosud používají,nepřinesla očekávaný výsledek.Vypadávání vlasů
u mužů souvisí především s dědičnými sklony.
0 ''VELRYBA je tak inteligentní, že by si dokázala uplést svetr. Že to
neudělá,je důkazem její inteligence.K čemu by potřebovala ve vodě
svetr?"Tento vtip kolující mezi biology,má racionální jádro. Padesátitunový mořský kolos skutečně nemá svou velkou hlavu prázdnou.
Mnoho vědců zastává názor,že velryby je možno pro jejich bystrost
označit za "mořské lidoopy".
o ČÍM DŘÍVE ZAČNOU MALÉ DĚTI PLAVAT,tím lépe.Zvyšují tím nejen
fy
zickou kondici,ale učí se velmi brzy soustřeďovat a ovlivňovat úroven svého intelektu.Plavání zdokonaluje jejich reakci, rychlost
reflexů,děti získávají zdravé sebevědomí.Mají si zvykat na vodu t:
pohyb v ní už od tří měsíců.
0 V ASUANSKÉ OBLASTI V EGYPTĚ objevili američtí archeologové rýžová
zrnka„ je jichž stáří se odhaduje na 17 tisíc let.Zatím nejstarší obilní zrna-stará 9 tisíc let-byla nalezena v Sýrii.Nový objev do
kazuje, že obyvatelé antického Egypta se zabývali zemědělstvím
už
značně dřív než se dosud myslelo.
o FRANCIE má ze všech zemí největší spotřebu alkoholu.Ročně zde při
padá na 1 osobu 16,5 litrů čistého alkoholu.Tuto výši nejvíc ovli
vňuje spotřeba vína,která činí 101 litrů na 1 obyvatele ročně.
o V USA se rodí řada nápadů jak ušetřit palivo a energii. Tak např.
byl předložen/bizarní/ návrh,aby Skalisté hory byly kámen po kame
ni rozebrány a znovu navršeny,ale tentokráte podél hranic s Kana
dou,aby chránily území USA před nepříznivým počasím,hlavně
před
studenými větry.
o VE VÝCHODNÍM STŘEDOMOŘÍ zmizelo beze stopy už 50 lodí.
Londýnská
pojištovna Lloyd pátrá po více než 15 obchodních lodích,které
se
ztratily u Libanonských břehů.Všechny padly do rukou pirátů.
o 52 MILIONU DĚTÍ na naší planetě,kterým ještě není 15 let, musí již
pracovat.Mnohé rodiny mají totiž tak nízké příjmy,že by bez
dět
ských výdělků nepřežily.Tato otřesná fakta obsahuje publikace"Dětská práce",vydaná Mezinárodním úřadem práce v Ženevě.
o SPRÁVA VENEZUELSKÉ POŠTY se rozhodla pro zavedení zajímavé novinky.Milostné dopisy se budou frankovat jen polovinou poštovní saz
by.Musí být v růžových obálkách.Pošta se bude bránit
námatkovou
kontrolou proti těm,kdož by hově opatření chtěli zneužívat.
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o BŘEZOVOU KÚRU S INFORMACEMI z dávných staletí nazývají odborníci
ruským papyrěm.Téměř přeď třemi desetiletími objevila archeologic
ká expedice v Novgorodu březový svitek pokrytý písmeny.Další nále
zy pak následovaly rychle za sebou.Uchovaly se nám seznamy feudál
ních povinností,závěti,milostné dopisy»protesty a prosby
rolníků
jakož i informace o novotách pocházející z doby před několika sta
letími.
o PRVNÍ JIHOAMERICKÝ”SLUNEČNÍ AUTOMOBIL” nazvaný Ariel Ra se objevil
v ulicích Buenos Aires.Vypadá sice nezvykle,ale pohybuje se tiše a
mezi hlučnými a páchnoucími klasickými vozidly se proplétá s vel
kou obratností.Karoserii zdědil po Citroenu,má však elektrický^motor,čtyři akumulátory a na střeše sadu fotobuněk,které přeměňují
sluneční záření na elektrickou energii.Ariel Ra, jehož konstrukté
rem je bývalý letec Ariel Rietti,jede rychlostí 60 km/hod.
Může
však překročit i rychlost 100km/hod.,ovšem jen tehdy, když svítí
slunce.Za deště nebo v noci jezdí toto auto na akumulátory nabíje
né ze sítě o napětí 22OV.
o HUBENÍ NEŽIJÍ DÉLE.Tvrzení.že člověk žije tím déle.čím je hubenějKT ,se prokázalo být moderní pohádkou.V městě Framinghamu
poblíž
Bostonu/USA/si již od r.1949 všichni občané dávají pravidelně kon
trolovat osobní vlastnosti a návyky,mj.i tělesnou váhu.Ukázalo se,
že nejdelšího věku dosahují lidé s tzv. normální vahou.Jak nadměr
ně tělnatí tak i velmi štíhlí či vysloveně hubení lidé nedosahují
vysokého věku.Kdo chce žít zdravě»nepotřebuje mít tzv.ideální váhu
/tj.výška těla v cm minus 100 minus 10%/nýbrž má míti tzv. normál
ní váhu,tj.výška těla v cm minus 100.
o CHRÁPÁNÍ ZDRAVÍ ŠKODLIVÉ.Chrápáním jsou ve srovnání s ženami pos
tiženi ve větší míře muži.Představuje to nejen každonoční martyri
um pro ženy-manželky,ale i ohrožení zdraví chrápajícího spáče ne
dostatkem vzduchu.Přitom jsou hubení muži ohroženi daleko méně než
i.uži tělnatí»kteří se po"prochrápané"noci cítí unavení a mdlí.Daljím důsledkem bývají často depresivní stavy a impotence, jakož
i
snížená schopnost duševně pracovat.Nějaká"brzda chrápání"
nebyla
dosud vynalezena.Chrápání obvykle ustane-aspoň dočasnězmění-li
spáč polohu těla.
o UMĚLÉ ŘASY PRO VELBLOUDY. Z Ammánu se hlásí:vláda vydala nařízení,
že váem velbloudům jordánské armády musejí být přidělány umělé řa
sy.Tyto řasy nemají za úkol zvyšovat kréau velbloudí hlavy
nýbrž
mají chránit oči před hmyzem.
o NĚCO TAKOVÉHO EXISTUJE POUZE V KALIFORNII. Pro bohaté paní a dívky,
které již mají věru všechno»nabízí jedna americká firma ojedinělou
specialitu:neprůstřelné spodní kalhotky a košilky.Toto prádlo prý
vzdoruje hravě střelám devítimilimetrové ráže.A jeho cena?
Pouhý
"pakatel"-jeden tisíc dolarů.
o DOPIS POTŘEBOVAL K DORUČENÍ 41 ROKŮ.Přesně před 41 roky byl v In
dii podán doporučený dopis,který teprve nedávno dostihl adresáta v
himalájském království Nepál.Příjemce tohoto dopisu je však již 12
let mrtvý.Dopis byl tedy úřední cestou vrácen odesílateli,
který
mezitím též zemřel.T.č.se hledají dědici adresáta či odesílatele,
aby konečně od indické pošty dopis převzali.
o POMSTA NEPOZVANÝCH.Jestliže nějaký občan New Yorku nebyl pozván na
party a je proto nazlobený,má možnost se pomstít hostiteli origi nélním způsobemjmůže si u jedné newyorské firmy najmout skupinu
vandráků a povalečů^kteří se během pořádané party potulují
kolem
hostitelova domu a obtěžují pozvané hosty.
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TURISTICKÝ RUCH V ZEMI SOVĚTQ
Dovolená v Sovětském svazu
Domácí turistika,prázdniny,dovolená.To všechno v Sovětském svazu
tvoří součást plánovaného hospodářství a spadá do sektoru "organi
zovaného odpočinku".Většinu odpočinkových zařízení spravují odbo
ry ,kompetenci nad léčebnými a lázeňskými středisky má ministerstvo
zdravotnictví.Určité privilegované postavení mají zařízení pro ak
tivní sportovce,vědce.umělce.novináře.Svaz sovětských spisovatelůspravuje kupříkladu 16 středisek o celkové kapacitě 25.000 lůžek,
3 hotely a řadu"dač" kolem Moskvy i jinde.Komunistická strana,vlá
da a speciálně ministerstvo zahraničních věcí vlastní zvláštní le
toviska vybavená komfortem a situovaná v klimaticky nejpříjemněj ších oblastech Sovětského svazu.
Lázeňský pobyt spojený s léčebnou kůrou trvá zpravidla tři týdny.
Infrastruktura je v celku slušná,služby jakž takž klapají.Na 2.500
lázeňských hotelů ročně navštěvuje něco mezi 4 a 5 miliony hostů.
Ale poukázky k lázeňskému či rekreačnímu pobytu,to je už kapitola
sama pro sebe. Jak nedávno přiznala Krassnaja Zvezda.hranice mezi
těmi,kteří lázeňskou péči skutečně potřebují, a těmi,pro které tak
nutná není,prakticky zmizela.
Turistika je většinou omezena na praktikování zimních a letních
sportů a na návštěvu kulturních památek;pochopi tělně, že na čelném
místě jsou ty,jejichž minulost je spojena s velkým Leninem. Cesty
jsou organizované a zájemci si mohou vybrat mezi téměř 4.000 záj
movými okruhy;většina z nich je v Ruské federaci a kolem
Černého
moře,mnohem méně už ve stepních republikách střední Asie a jen ně
kolik jich najdeme na Sibiři,na Kamčatce a na tichomořském pobře
ží.Ubytování je často velmi neutěšené a 4 až 5 osob musí obývat
týž pokoj,3prchy,toalety jsou společné pro několik pokojů a často
pro celé poschodí.
V posledních letech se značně rozmáhá"neorganizovaná" turistika.
Díky protekci a známostem se dá sehnat drahý sice,ale poměrně po
hodlný a hlavně nekontrolovatelný pobyt u moře či na horách.
Potíže jsou s rodinnými pobyty.Nehraje to zejména po organizační
stránce,jednou prostě nevýjde to,jindy zas ono." Jen co jsme se
vzali,dělali jsme vše možné?abychom mohli trávit dovolenou společ
ně.Když pak přišly děti,rodinná dovolená pro všechny se stala ne
splnitelným snem "postěžovala si v Litěraturnoj Gazetě jedna čte
nářka a odevzdaně dodala:"Kde bychom se všichni najedli,kde bychom
spali?"
Dalším nešvarem je přebujelá administrativa.Hoteľ’Sovčtskaja" v
Moskvě má 167 lůžek ale 182 zaměstnanců,uvádí opět na jednom pří kladu Litěraturnaja Gazeta-jinými slovy 11 členů personálu pro 10
hostů.Hoteľ'Varšava" může přijmout 198 hostů,zaměstnává však
169
osob.Ale i v hotelích nižší kategorie připadá zpravidla jeden člen
personálu na dva až tři zákazníky,kteří tam vlastně jenom přespí.
Služby jsou pochybné.Papírování a razítkování.Běda chtít
opravdu
nějakou službu.To je čekání a čekání,než se vyřídí spousta forma
lit."Tak kdy to konečně bude?"ptá se host.Recepční odpovídá: " Do
toho vám nic není."-"A co mám tedy dělat?"-"Posadit se znovu a če
kat dál..." Citujeme stále Litěraturnuju Gazetu.
Jiným problémem je získat cestovní povolení.V Sovětském svazu se
nemohou občané pohybovat volně z jedné administrativní oblasti do
jiné.Také obdržet včas jízdenky ámístenky je dobrodužství; čekáte
na to první a mezitím vám uteče druhé.Nákladní železniční doprava
je velmi rozvinutá,osobní však nikoli.

- 31 Snem každého Je vlastní automobil.Ale to je opravdu Jan aen. Jen
sedm oaob ze ata jezdí autem.Malý čtyřmístný žiguli stojí
8.000
rublů,což se rovná sedmi letům minimální mzdy.Ostatně automobilis
mu se Žádná reklama nedělá.Chruščov svého času označil automobil
za"pojízdnou,hlučnou a páchnoucí židli".Brežněv auto rehabilitoval
vlastním příkladem-jeho koníčkem byla totiž sbírka aut cizích zna
ček^ protože už lackde na státní návštěvě byl a o jeho
slabosti
se vědělo,vlastnil pěknou řádku bentleyů.lincolnů.maseratů a
jiných"bouráků".Jeho dcera Galina jezdí po Moskvě v bílém mercedesu.
Moskva je plná náklad'ákú.Osobních vozů je mnohem min. Než se tu
budou tvořit zácpy oaobáků ve špičkových hodinách,uplyne ještě pa
trně hodně vody a sovětská společnost mezitím vstoupí do 21.stole
tí.Sovětský svaz má 268 milionů lidí a vyrábí jen asi 1 mil. osob
ních
aut ročně.Pro srovnání;Francie má 55 mil.duší a produkuje
ročně na 1,800.000 vozů.
Výběr osobních automobilů je omezený,zahraniční značky jsou vel
mi vzácné.I ve vozech ae odráží hierarchie sovětské
společnosti.
"Zil" je osmiválec,obsah 7 litrů,který tvarem připomíná linie ame
rických aut.Je cenově nepřístupný a vvhražen pro Kremljspatříte-li
v moskevské ulici Zil,pak v něm patrně jel
některý z
třinácti členů politbyra.Ministři jezdí v"čajce".To je rovněž os
miválec .obsah 5 a 1/2 litru.Z továrny vychází zpravidla ve
dvou
variantách-černé a chromované.Nižší stranický funkcionář se
musí
spokojit s"Volgou",ale i ta stojí 17.000 rublů-běžný sovětský ob
čan si ji dovolit nemůže.Když hodně a dlouho spoří zbývá mu jakás
takáš naděje za zakoupení"Žiguli" či"Záporožce"... .
A ještě jedna zajímavost.Přiznal ae k ní týdeník Nedělja v prv
ním srpnovém čísle:64 procent majitelů aut jezdí na...státní ben
zin.Jinými slovy,na benzin buá rovnou ukradený nebo získaný úplat
kem.Týdeník uvádí příklad; 130.000 automobilistickújb.yševské oblas
ti spotřebuje ročně asi 100.000 tun pohonných hmot,ale pouze
asi
36.000 z nich si koupí benzin řádně u pumpy.Nedělja zdůraznila, že
Číselný poměr z Kujbyševa se prý dá,bohužel,aplikovat na celý So
větský svaz.
Cesty do zahraničí
V oblasti’mezinárodních styků,máme na mysli fluktuaci osob,
je
Sovětský svaz dosti aktivní.Ale to jde především o diplomaty, vo
jenské a jiné experty.obchodní atašé.delegáty mezinárodních konfe
rencí a kongresů,umělecké ansámbly a v neposlední řadě o osoby,po
věřené speciálními úkoly pro KGB.Turista byl a stále je pouze
ustrašenou popelkou.Dělají mu politicko-administrativní potíže vše
ho druhu.Především spousty formulářů a prohlášení,životopis,posud
ky z pracoviště,posudky místního výboru.doporučení strany atd.Pro
ti zamítnutí není odvolání.Když tahle fáze dobře dopadne, čeká se
na výjezdní doložky.A začíná to znovu.Proč chcete jet na Západ? Už
se mnohokráte stalo,že žadatel o výjezdní doložku přišel o míato
anebo mu odňali universitní diplom.Jak uvádí zpráva Výboru ameri
ckého Kongresu pro plnění helsinských dohod,je tu i bariera finan
ční ;za pas,platný pro Západní Evropu a Spojené státy,musí žadatel
zaplatit přibližně desetkrát víc,než za cestovní dokumenty pro so
cialistické země,konkrétně 300 rublů,což je průměrný plat za dva a
půl měsíce.Vyvézt nesmí víc než 90 rublů.A stále platí tacitní ale
automaticky uplatňovaná praxe ponechat některého Člena rodiny,
hlavně děti.jako rukojmí doma...aby turistu snad nenapadlo,probůh,
na Západě zůstat.
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Jet na dovolenou do zahraničí, zejména do států "kapitalistické
ho světa",je výsadou několika málo jednotlivců.Uvečime jako příklad
číselné údaje z r.1977.V maličké Belgii vycestovalo do
zahraničí
93,5$ obyvatel,v obrovském Sovětském svazu jen 0,9%«Sovětský svaz
zaostává i za svými satelity,z nichž je v čele NDR a potom postup
ně Československo,MaSarsko,Polsko,Bulharsko a Rumunsko.V
Belgii,
abychom zůstali u citovaného příkladu,každý 25tý turista urazí asi
přes 2.700 km,v Sovětském svazu každý 3»955tý.
Zahraniční turistika v SSSR je záležitost velmi drahá a průměrný
občan si cestu dovolit nemůže.Přesto,že šest států Evropy má hrubý
národní důchod nižší než Sovětský svaz-jsou to Portugalskodvšechny
socialistické země mimo NDR a ČSSR-přece jejich obyvatelé více do
zahraničí cestují než občané sovětští.Mohlo by se namítnout- a tím
také Moskva často argumentuje-že Sovětský svaz je obrovskou zemí ,
která ma všechny typy krajiny i podnebí.Avšak Spojené státy je ma
jí rovněž a přece Američané hodně cestují.Mohlo by se také zdát,že
cestám brání obrovské vzdálenosti,cožpak však většina
sovětských
obyvatel nežije v evropské části a nemá ke zbytku Evropy blíže než
třebaAmeričané na náš starý kontinent? Ne,tyhle"argumenty" prostě
neobstojí.Hlavní důvod je politicko-ideologický.Sovětské úřady ne
vidí rády kontakty svých občanů s cizinci.Stále tu přece hrozí ne
bezpečí kapitalistické nákazy.Obava,že možnost srovnání životní úrovně bude kolébkou pochyb o přednostech sovětského systému.
Za Stalinovy éry bývali sovětští turisté velmi,velmi vzácní,tak
řka neexistující i v zemích socialistického tábora.V r.1958,ale to
už jsme v období destalinizace,navštívilo satelitní státy jen něco
přes 17.000 sovět.turistů a kdož ví,zda to byli jen turistélO dva
cet let později jejich počet stoupl na něco přes 2 milio'ny,
tedy
znásobil se 125krát.
Množství západních turistů v Sovětském svazu stále mnohonásobně
převyšuje počet sovětských turistů na Západě.V r.1958
navštívilo
Moskvu,Leningrad a jiná velká města přes půl miliónu hostů ze Zá
padu.V r.1964,kdy padl Chruščov,bylo jich už přes milión.V r. 1977
takřka 4,5 milionů.
Rozlohou je Sovětský svaz dvaapůlkrát větší než Spojené státyale
jen 82 sovětských měst může zahraničním návštěvníkům nabídnout ubytování v hotelích či motelíchjv celé zemi je jich jen 141,včetně
Moskvy»Leningradu a Krymu,což je méně než kolik jich má kupř. pro
vinční kalifornské město Sacramento.Navíc předpisy cizincům nedo
volují opouštět stanovené cestovní trasy-"maršrůty”.Kdo by tento
předpis porušil,tomu hrozí komplikace.vyšetřování,vyhoštění.Sovět
ský svaz má 37 hraničních přechodů,do toho jsou započítány i
le
tiště a přístavy.Hosté ze zahraniční mohou navštívit jen 135 měst.
Ostatní jsou zakázánajmezi ně patří i Gorki,kde ve vyhnanství žije
akademik Andrej Sacharov.
Nakonec redakční poznámku.Čísla a statistiky,které jsme
uvedli
podle francouzského dokumentačního periodika"Problemes politiques
et sociaux",jsou trochu staršího data,na Západě však byla uveřej
něna teprve letos v létě.Při hlemýždím tempu rozvoje sovětské do
mácí i zahraniční turistiky však nelze předpokládat,že by na tomto
poli došlo mezitím k podstatným změnám.
Stanislav M. Kříž
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+
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