
Memento 21. srpen 1968 - den smutku: Dne 21. srpna 2018 vzpomeneme, už padesáté výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa - následovala 22 let trvající  okupace.   České a slovenské spolky ve Švýcarsku organizují různé vzpomínkové akty během celého roku, jako poděkování švýcarskému obyvatelstvu za přijetí tehdejších utečenců a i krajané používají místo názvu „invaze a okupace“, slovo „jubileum“, tedy oslavy, a to spojené s rokem 1918 – založení Československa, tedy 100 + 50. Mám za to, že to jsou zcela různá témata. Proto bychom  si měli  toto padesáté výročí  připomínat jinak a sice jako den smutku a také jindy v souvislosti se zločinnou invazí 21. 8. 1968 a následující okupací 22 let.  Invazi 21.8. 1968 není vhodné spojovat  s vznikem Československa**, tedy státu, který již neexistuje - pod heslem “přelomové osmičky”, nebo 50 a 100 let. Od politických uprchlíků ve Švýcarsku bych očekával, že bude na programu konkrétně popsáno jak bude vzpomínáno a připomínáno 50. let po barbarské invazi a nasledujici okupaci, kvůli které museli statisíce spoluobčanů Československa …. opustit svoji rodinu a rodnou zemi.   Na západě rozšířené označení „Pražské jaro“ má původ u dodnes konaného mezinárodního hudebního festivalu klasické hudby.  Toto označení používané i v souvislostí s okupací v roce 1968 je ale nevhodné, i když je to přenesený smysl slova pro tzv. “obrodný  politický proces”, který začal na jaře 1968. Ale diskutovat o tom tzv. “reformnim konceptu” pana prof. Oty Šika* & spol. je něco jiného, než si připomenout co se stalo 21. 8. a potom s Československem. Škody jsou citelné dodnes a snad se dosud nikdo nesnažil je spočítat. ***  A navíc: V noci na 21. srpna bylo vojensky brutálně a nesmyslně přepadeno celé Československo, tedy i Slovensko a Morava a nejen Praha.  Georg J. Dobrovolny  ---- Poznámky: *Mel jsem tu čest panu prof. Otovi Šikovi asistovat na HSG. **Vznik a realizace Československa byly unikátní, ale jinak problematické. Kromě toho neintegrovala koncepce ČSR jednu třetinu německy mluvících ČSR občanů této republiky tak, jak oni chtěli. Mohli jsme se a mohli bychom se dodnes od Švýcarů se staletou tradicí demokracie stále co učit.  *** téma je dodnes relevantní: jde o spočitáni ztrát ČSR za tuto okupaci - nejen materiální škody a lidské oběti atd. - ale i to, že se výrobky  čs. podniků nemohly volně exportovat - nýbrž posílat nuceně do Sojuzu –SSSR atd…..               Proč se o to nepokusil pan V. Klaus a spol., pánové  z Prognostického Ústavu? Byla to jedna z podminek „sametové revoluce“, která se konala po dohodě s Kremlem…? 


