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Švédsko^. Poslanci za fp /liberálove/ Bonnie Bernström a Eva Winter
navrhli jako kandidáta na Nobelovu cenu míru za rok 1982 Idu Nudel "andéla ruských židu". Ida Nudel, 50, po nékolik let obetavé pomáhala židum,
kterým sovétské úrady odmítly vystéhování do Israele. Sama je židovské ví
ry a její žádost o vystéhování byla rovnež zamítnuta. Když v roce 1973 z
balkoru svého mcskevského bytu vyvésila štít s nápisem "KGB dej mi vízum",
byla odsouzena k čtyŕletému vyhnanstvá na Sibiŕi. I odtamtud docházejí zprávy o její obetavé pomoci ostatním spoluvézňúm. Na povolení k vystéhování
čeká v soucasné dobé na 500 COC Zidú. -- "Mírový výzkumník", novozélandan
Owen Wilkes, odsouzený v Nórsku k podmínénému trestu vézení pro nedovolené
sbírání údaju o zaŕízení pro obranu zeme byl pro tutéž činnost postaven
pred soud i ve Švédsku. Štátni žalobce K. G-.Svensson je presvédčen, že Wil
kes za svoji Sinnost zasluhuje trest vézení a následné vypovézení ze zemé.
-- Od 18. prosince p_robíhá v Malmc Kcnsthall výstava nazvaná "Alfons Mu
cha och tjeckisk art nouveau". Kromé dél A. Muchy jsou zde vystavená díla
Maxe Svabinského, Otakara Španiela, Quido Kociána, Jana Stursy a mnohá dalších. Výstava končí začátkem bŕezna. -- Podie KvP z 27.12.81 se rozhodli
vystéhovat do socialistického ráje v ČSSR Marcela Persson, která odtamtud
prišla do Švédska v roce 1973 se svým švédským manželem Svenem, 57. Svédská byrokracie jim natolik leze krkem, že bude-li Sven v 60ti pensionován,
odstéhují se do ČSSR, kde jak Sven prohlásil, cíti bezpečí!!! -- Sovetský
velvyslanec ve Švédsku Michail Jakoviev je bývalý generál KGB, vypovézený
začátkem 60. let ze Zaire pro špionáž. Byl zapleten rovnéž ve špionážni afére v Iráku.
Syobodný_svét_|_ 14. prosince zemrel v Toronté Vietor Kugler, 81, který
po 25 meslcú skrýval na púdé svého domu v Amsterodamu Annu Bránkovou s jejími rodiči a čtyri další osoby židovského vyznání pred Gestapem. Na udání
byli všichni 4. srpna 1944 zatčeni a posláni do koncentračního tábora, kte
rý prežili jen dvé osoby - Vietor Kugler a Otto Brank, otec Anny, který zemŕel v srpnu 1980 ve Svýcarsku. Denník Anny Bránkové vyšel po válce knižné,
byl nafilmován a náš krajan Oskar Morawetz, hudební skladatel a profesor na
torontské université zkomponoval hudební skladbu pod názvem "Brom the Diary
of Anne Brank", která je považována hudebními znalci za mistrovské dílo. -Itálie obvinila Libyi a sovétskou KGB, že vycvičují teroristy z Rudých bri
gád a nesou odpovédnost za radu konkretních teroristických činu. Není bez
zajímavosti pŕipomenout, že loňského roku byl v Itálii zatČen majitel^dis
kotéky Jaroslav Nowak, uprchlík z roku 1968, který prechovával policií hledané teroristy a pomáhal obstarat jejich odchod do ČSSR. -- Ministri zahra
niční ch vécí Evropského spoleČenství, na návrh Evropského parlamentu rozhod
li, že do konce roku 1985 budou zavedený evropské pasy a ridičské prúkazy.
Jean Yves Haberer, reditel francouzského ministerstva financí a komisár ménové komise Evropského spoleČenství navrhuje zavedení evropského platidla.--
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Podie Štatistiky OSN je čeština sedmou nejprekládanéjší rečí na svété^ 0
značnou část prekladu se v ČSSR stará nakladatelství Artia, kde se ročne
vyprodukuje 500 titulu ve 24 jazycícli a v celkovém nákladu 10 miliónu.
Zbytek obstaraj! zahraniční /a exilová!/ nakladatelství. -- Milan Kundera
a Jihoafričan G-ordimer byli pocteni literárni cenou Common Wealth Distinguished Service Awards, která se v New Yorku udéluje jednotlivcum za vyjímečnou práci uverejnenou v minulých letech a kterí slibují významne pris
pel k literárni tvorbe v budoucnosti.
Z_okup°Yaného Československa^ £*°hle úŕední zprávy CTK varoval Strougal obývateIstvo, že situače v-rôce 1982 bude ješte komplikovanejší než v
roce uplynulém a vyzval k uskromňování. Oznámil, že dovoz uhlí z Polska se
velmi snížil a od srpna 1981 Rumunsko zastavilo úplne dodávky elektrického
proudu. V dusledku problému s vytápéním muselo dojít k omezení výstavby.
V tomto roce prakticky odpadne veškerý dovoz živočiŠných produktu ze Zápa
du,^ ačkoliv v roce 1979-1981 kryl celou štvrtinu živocišné produkce. -Príjemci dárkových balíku v Československu platí,proti dŕívéjšku, daleko
nižší clo a u potravinových zásilek do 10 kg bylo clo úplné zrušeno. -Od ledna t.r. bylo pro šs. turisty ztíženo cestování do Madarska, které v tom smyslu je
nyní
srovnatelné s Jugoslávií.
PRAHA 4. prosince (CTK) — Ústrední čelní správa oznamuje. So v so
V rámci šetrení pohonných hmôt
botu 5. prosince 1981 nabývá účinnosti VjhláSks ministerstva zahranič
ní h o, obchodu č, 108/81 Sb., které novfi stanoví včci, k jejichž vývozu
se také snižuje počet jedno a
z ČSSR je treba povolení nebo . jejich vývoz je xakázén.^
. v
dvoudenních autobusových zájeznádobí, výrobky ze zlata a stŕíbra,
dú do PPR. -- Stále častéji
Jnn na zaUadé povolení, kleré
pneumatiky a duše, náhradní dlly
udélují misu ô príslušné celníce, je
docházejí
zprávy o vzrustajík motorovým vozidlúm, mýdla, pra
možno vyvážet: gumotextilní lehétcím náboženském uvedomení obyka a nafukovací gumové čluny, sla cí a Čističi prostiedky, perí a - p é
fové výrobky a starožitnosti.
ný, spací pvtle. sportovrií potreby
vatelstva, kterého se režim
Pfi povolování vývozu vécl, na
všolio druhu, koberce, broušené
opravdu bojí. Jerdním z nedávno
které
se
nevztahují
zákazy,
se
b
'cisklo, užilkovN porcelán, smaltované
podaných dukazú strachu jsou
a hliníkové nádobí, lustry, inštalač zincíi priblíži rovnéŽ k pŕiniéŕeným
pobytovým výloham.
(CTK)
ní. o elektroinštalační materiál a
policejní nájezdy na všechny
stavební materiál.
sbérné
tábory-kláštery
se starými knéžími a reholniVyvážet z ČSSR |e zakázáno: po
cemi spojené s dôkladnými prohlídkami. Hlavné hledatraviny všelio druhu včetné nápoju,
pochutín a jižního ovoce s vtjimknu
jí kde se tisknou e skladují kŕestanské samizdaty a
ovoce mírného pásma a Čerstvé zejak se rozšií'ují. "Tajná Cirkev" stále roste a silí.
leninv, dále cigaretv a ostatní ta
hákové vyiobky, bavlnéné tkaninv Má dnes již tajné vysvécené biskupy a knéze a orgavšeho druhu, plyše a manšestry všehu druhu, pletené vrchní ošacení, nisace vérících, tajné tiskárny a dobre fungující dis
tribuční aparát. Jako pravidelné samizdatové časopisy
prádlo pletené a šité z tkanín, ko
jenecké a detské ošacení všeho vycházejí "Informace o Cirkvi", "Vzkríšení" a "Teolo
druhu, ložní prádlo, punčocfiové
výrobky všeho druhu, odévy z usrfí gické texty". Na západ došlý podrobnosti z olomoucké
a kožeŠtnové výrobky všeho druhu
ho prelíčení s 6ti katolíky, kterí se pri soudu cho
včetné umélých, prikrývky, ruční
vali
velmi statečné a když odcházeli ze soudní siné
ky,. utérkv, obuv vš/?ho druhu, ko
je n é rukavice a kožená galantérie,
začali zpívat náboženské písné. V zástupu lidí, kterí
náradí a nástroje ŕemeslnické a čekali pred soudní siní nastal neklid, který se polí
hospodáŕské, nerež príbory a nerež
cii nepovedlo zvládnout. V noČních hodinách pak u rady
z téchto lidí byly vykonány policejní prohlídky. Loňský rok byl také poznámenán dvémi tragickými úmrtími angažovaných katolíku. Vraždou tajné vysvéceného knéze Premysla Coufala a prípadem synovce v Rímé pusobícího jezuity,
profesora Tomáše Spidlíka, který byl nalezen mrtev na dné propasti Macocha
a rodičum nebylo dovoleno mŕtvolu identifikovat.-- Na západ se dostaly fo
tografie tajné porízené pri zatýkání polského občana Kalinowského a další
porízené pŕímo pri procesu s ním v soudní síni v Bratislave. -- V listopadu bylo Alexandru Dubčekovi 60 let. 2ije v ústraní v Bratislave. -- Básnik
Seifert byl vystaven nátlaku bezpečnosti, aby zverejnil podekování Husákovi
a Strougalovi, kterí mu neočekávane blahopráli k jeho osmdesátinám a aby
odvolal podpis pod jedním dokumentem, pravdepo
dobne dopisem Fen klubu, který se zastává veznených spisovatelú. Seifert se tak rozrušil, že
musel být na kratší dobu prevezen do nemocnice.
Po dvou týdnech bylo v novinách zverejnene jeho
podekování ;všem gratulantum. -- Když byl v jed
ná obci nedaleko Bratislavy bez pŕedchozího oz
námení stažen film Jirího Menzla "PostŕižinyM,
Bude po tobé! Už’ zakázala medvídkovi
zdemolovali rozhorčení návštevníci prostery kina. chlastat!
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Zasedání Britského výboru pro ochranu nespravedlivé stíhaných, který dne
25.11.81 projednával zpusohy pomoci ohétem násilí a nespravedlnosti, doš
lý pozdravné telegramy od papeže Jana Pavla II., arcibiskupa z Canterbury,
britské min. predsedkyné M. Thacherové, Státního Departementu ve Washing
tons a dalších. Zásluhou švýcarské pobočky této organisace, ve které je
velmi aktivní Vladimír Skutina, byl propuštén z čs. vézení dr.Vladimír Nepraš. -- Na Západ se dostal dopis Zdenky Rehákové, podrobné popisující
brutálni zacházení, kterému byla vystavená pri výslechu v Bartolomejské
dne 7.10.1981. -- V prosinci byla zamítnuta žádost Václava Havla o propušténí z vézení po odpykání poloviny trestu. Byl odsouzen na čtyri a pul
roku. Jeho žena Olga s radou dalších obhájcu lidských práv byla obvinéna
z účasti na vydávání neoficiálni literatúry. Rozsudek nad J. G-runtorádem,
který byl odsouzen ke 4 rokum vézení a odvolal se, byl odvolacím soudem
potvrzen. -- Frankfurter Allgemeine Zeitung pŕinesl zprávu, že na dvacet
západonémeckých a západoberlínských občanu véznéných na Pankráci si stéžuje na nedostatečnou a špatnou stravu. Vétšina z nich je véznéna pro napornáhání obČanum DDR k útéku na Západ.-- Dozvídáme se, že soudruh Strougal
našel zalíbení ve vile presidenta Beneše v Sezimové Ústí, kterou hodlá používat jako víkendovou chatu. Pani Benešová ji odkázala méstu Táboru, které
v ní chtélo zrídit materskou škôlku. Strougal zasáhl, vilu lacino dostal a
soud prý prohlásil testament pani Hany za neplatný. Není žatím známo jak
Strougal vyreší nepríjemný problém hrobu presidenta Beneše v zahradé vily.
Jím navrhované rešení, aby presidentovy ostatky byly prevezený do Lán nebylo prijato. -- Véznéný novinár Karel Kyncl je téžce nemocen a od svého
zatčení v kvétnu minulého roku do listopadu téhož roku ztratil 13 kg váhy.
Svýcarská sekce Amnesty International vyzvala čs.gen. prokurátora, aby ho
okamžité propustil. -- Letenka Praha-New York a zpét stojí nyní néco preš
27 000 Kčs. Letadlo OSA létá jednou týdné a bývá nyní plné obsazeno, protože polská letadla a letadla Aeroflotu nesméjí pristávat na letištích v USA.
-- Redaktor SL dostal dopis od 72 leté dámy, kterou osobné dobre zná a
která se pred 25 lety legálne vystéhovala do Hamburgu. V ríjnu m.r. si zakoupila autokarovou cestu do Prahy, kde chtéla navštívit svou sestru a ztrávit s ní společné vánoce. 22. prosince jí z cestovní kanceláre zavolali, že
Osi. vyslanectví v Kolíné nad Rýnem jim oznámilo, že jí jako bývalé čsl.
štátni príslušníci nebylo udéleno vízum, protože podie nových smérnic čsl.
zastupitelské úrady nesméjí takovým osobám víza udélovat, ale o jejich žádostech rozhoduje Praha - doba vyŕízení asi 3 mésíce. V dŕívéjších letech,
naposled 1980, navštívila Československo mnohokrát a vždy bez obtíží. Je
nám znám stále vétší počet podobných prípadu a stále Častéjší prípady kdy
Praha, po dlouhém ŕízení, žádosti o vízum zamítá. -- Nedaleko Plzné u obce
Chotíkov byly zjištény ložiska černého uhlí, která mají stačit na 50 let
téžby, která má být zahájená v roce 1990 a má poskytnout ročné 450 000 tun
uhlí. -- "České ženy" napsaly devítistránkový dopis Svetovému kongresu žen,
který se konal v Praze v ŕíjnu min. roku. Vyjímáme: "Mir pro nás není hod
notou, jestliže nám chráni život bez práv, bez radosti, bez svobod, bez kul
túry a dokonce už i v bídé... to by vám mohly vyložit ženy z Polska, kdybyste je pustily ke slovu... Skutečný mir je jediné mir demokratického svéta. 0 tom sice mluvíte, ale sedíte zde. Opévujete totalitní diktatúru. Hys
tericky bojujete proti neutrónové bombé a vnucujete nám, že je mnohem lidštéjší dát se prípadné umlátit StB a rozšíŕit komunistické pracovní tábory
po celém svété. Pletete si pojmy, svétové strany, režimy, rozlišujete snad
jediné ženu a muže-. Ke skutečnému hnutí je to strašné málo... Vítáte presi
denta a prvního tajemníka strany, jenž nechá véznit ženy za svédomí... Vite,
kdo nás na vašem sjezdu zastupuje? Místopredsedkyné Nejvyššího soudu ČSSR
JUDr. A.Vašková... Sla se snad na sjezd zasadit, aby byly propuštény ty ženy, jež jsou nezákonné véznény?... Vy odjedete domú, plný dojmu a elánu,
kdežto my zustaneme v zemi bez^ilusí a bez východisek. Naše životní pozice
jsou odlišné." Podepsány "České ženy".
"Maminko, co bylo dríve, vejce nebo slepice?" Rekne ustaraná socialistická
žena dítéti: "Dríve? Dríve bylo obojí!"
L>va soudruzj si to Sinou na provčrky a
Vráti sa Janko z výletu do rodnej viešky.
,,Tak ako si sa mal y Prahe, hovor!”
„Na Hrade som sa mal dobre, ale v
podhradí je ešte veľa Cechov.”

„odkial pochádza biet« myš?" Odpoved: „zla
dovétío modvoda, ktorý žil pod aoctalizmom”.
„Ako aa méi, ausod?” GdpovcS: „Ty
mn® povodz, nach teba zavrúr

jeden se ptá druhého;
.Počuj, vieš niečo o tom slovenskom ná
rodnom povstaní? ”
„VeJa toho neviem, ale som počul, f.e sa
dačo pripravuje.”
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Podmanený_SYetj_ V Polsku je již pét týdnu stanné právo, ale komunisté
zdaleka nemaj! situaci v rukou. Presto, že nedochází k žádným velkým stávkám, produkce je podstatné nižší než v dole stávkové vlny pred stanným právem. Rada funkcionáŕu Solidarity se dosud úspešné skrývá pred polici! a sna
ží se zorganisovat^generálni stávku. Jejich prohlášení se dostala do západního tiskú. Obávaj! se, že odpor obyvatelstva vuči dnešnímu režimu se orzy
projeví v teroristických, akcích, jejichž následky Ize jen téžko odhadnout.
Uvnitr strany došlo k mocenskému loji mezi promoskevskou klikou, která chce
tvrdéji zasáhnout i proti cirkvi a liberálnéjším kŕídlem v éele s Jaruzelskim. Nedávný pokus o dialóg mezi cirkvi a vojenskou mocí skončil bezvýsled
né. Ne jen Solidarita, ale i študentské organisace pripravuj! podzemní odboj.
Podie západních prameňu mají členové téchto organisací prístup ke zbraním.
Vztahy mezi armádou a polici! jsou napjaté a i uvnitr policejního aparátu
je mnoho osob, které pracují pro odboj. Representanti zahraniéního i domácího polského odboje shodné soudí, že jen rychlé zrušení stanného práva muže zabránit občanské válce. Vnitŕní rozklad strany je stále patrnéjší a projevuje se represivními opatreními proti jednotlivcum i celým stranickým organisacím. Tak napŕ. celá místní organisace komunistické strany v Krakové
byla rozpušténa a v élenském rejstríku je vedená jen malá falanga skalních,
promoskevských komunistu. V dustojnickém sboru rovnéž panuje silný odpor
proti policejním metodám využívání udavacu a provokatéru. Pošly rovnéž do
sud nepotvrzené zprávy, že zlomení poslední velké stávky horníku v jihozápadním Polsku si vyžádalo 14 obétí na životech. Polský zlotý byl v poméru
vuéi US doláru devalvován o 53^, ceny nékterého zboží byly zvýšený až pétkrát. Všeobecné zvýšení cen, již oznámené, bylo žatím odloženo, protože se
reržim obává reakce, kterou to u obyvatelstva múže vyvolat. V celé zemi probíhají soudy proti organizátorum stávek s nejvyššími vynesenými rozsudky do
sedmi let. Proti rozsudkum není odvolání. SSSR a satelité pumpuj! do Polska
dolárové injekce, ale podie hospodáŕských odborníka, neprijde-li pomoc ze
Západu, dokážou úplný hospodárský kolaps oddálit nejdéle do kvétna. Pápež
Pavel Jan II., který byl bezprostredné po pŕevzetí moci armádou pomérné
zdrženlivý, nyní vojenskou komunistickou diktatúru se stále vétším durazem
odsuzuje. Mladá polská režisérka Agnieszka Holland, blízká spolupracovnice
známého režiséra Andrzeje Wajdy, která je ve Švédsku prohlásila, že komu
nistická strana ztratila u polského lidu svoji poslední šanci. Jakékoliv narovnání mezi národem a komunistickou stranou již není možné. 0 osudu A. Waj
dy není nie známo. —— - Výsledky sklizné zemédélských-produktu v celém komunistickém bloku byly velmi nízké, aékoliv v celém ostatním svété v roce
1981 byla nadúroda. Vedlo to k omezení vývozu potravín mezi jednotlivými
komunistickými štáty i na Západ. V poslední dobé to bylo Rumunsko, které
určité druhy potravín zakázalo vyvážet úplné, na jiné uvalilo 100$ cla. 0patrení je specielné zaméreno proti nákupum ze strany jugoslávských turistu.
-- Pri projevu pri svých 75. narozeninách Brežnév jasné prohlásil, že SSSR
nestáhne svoje vojska z Afganistánu. Oéekává se, že do jara má být počet
sovétských vojáku v této zemi zvýšen na 150 000.
3000 let presahuje souéet rozsudku, které vynesly za 3 mésíce jugoslávské soudy v Košovú. Zatéení,
často jen za účast v demonstracích, jsou podrobeni brutálnímu mučení a roz
sudky do výše 15 let nejsou zvláštností. Vzdor tvrdému útlaku hnutí odporu
roste. Je vyjadŕováno stávkami, ilegálními časopisy a letáky, nápisy na
zdech a vývéskách, ale i požáry úrody či sabotážemi jako napŕ. proti elektrárné v Košovú, odkud bylo zásobováno i Srbsko a která nyní dodává jen
tretinu své kapacity. Cinnost partyzánského hnutí stoupla natolik, že vojáci už i béhem dne musejí patrulovat ve skupinách po 3-4 mužich. Vzdor zvýhodňování, srbské a montenegrinské rodiny opouštéjí Kosovo. -- Z Estónska
byly propašovány a preložený do švédštiny letáky, které jsou rozšiŕovány v
Baltických republikách i jiných éástech SSSR. Vyzývaj! obyvatelstvo, aby
každý první pracovní den v mésíci od 10,00 hod do 10,30 se úéastnilo tiché
stávky a touto nenásilnou formou vyjádŕili svuj tichý protest proti komunis
tickému útlaku, leták vyjadruje pŕesvédéení, že éasem tento protest bude nabývat na sile. Dále se v letáku praví, že béhem prvního roku války v Afga
nistánu zahynulo 5000 sovétských vojáku a jednou tolik bylo zranéno. Hospodáŕská situace se stále zhoršuje, za prumérný plat si lidé zprayidla mohou
koupit méné než nezaméstnaní na Západé ze své podpory. Zadlužení zemé se
stále stupňuje, pouze za úroky na pujéky musí SSSR ročné zaplatit 100 tun
zlata. Vyhlídky do budoucna ukazují, že v posledním desetiletí tohoto století budou obéané SSSR žít hluboko pod bránici lidské dústojnosti. 2a téch
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okolností se zvyšuje právdepodoknost, že vládcove SSSR pri hledání ŕešení
zoufalého stavu do kterého zemi privedli, budou videt východisko v rozpoutání svetové války. -- lihye se stále více približuje komunistickému bloku
V zemi jsou sovétské vojenské základný a bezpečnostní služba je rízena vý
chodonemeckými odborníky.
LENINOVA PROROCKÁ SLOVA:
„Nejdŕíve ee musíme snažit dostat do své moci východní Evropu, po
tom masy v Asii a nakonec musíme napojit poslední baštu kapitalismu,
Spojené štáty.
Nepotrebujeme pro to mnoho bojovat, nebof nám sami pádnou do ru
kou jako zralé ovoce. Musíme si zajistit spolupráci učitelB a profesorB
na školách a universitách, pacifistB a reformátorfi, a tím ovlivnit duševní
a myšlenkový chod kapitalistické mládeže, která pozdéji odmítne účast
na krvavém konfliktu ve véci komunismu ...”

Drof.dr. Vladimír Kra.jina, žijící ve Vancouver obdržel koncern roku T981 Order of Canada, nejvyšší kanadské civilní
vyznamenání. Prof. Krajina se zasloužil o zŕízení nékolika prírodních par
ku v Kanade. Jedna z nejvétších reservací nese jeho jméno. -- H.února
oslávi 75. narozeniny dr. Velen Eanderlík, starosta Českého a slovenského
skautingu.-- Za rok 1981 požádalo o politický asyl v zemích svobodného
sveta pŕes 2000 Cechoslovákú. -- Norský helsinský výbor, norský PEN klub,
Podpúrný výbor pro Československo a Podpurný fond pro Chartu 77 usporádaly
na pude university v Oslo večer v souvislosti s pátým výročím vzniku Charty
Promluvila mj . Zdena Tomínová, nčkdejší mluvčí Charty 77 a Jaroslav Hutka
prednesl svoje vlastní p í s n č . -- Nové divadlo v Torontč nastudovává Divot
vorný hrnec od Voskovce a Wericha.-- V srpnu m:, r. požádal o asyl v NSR
Honza Kolín-Wrecko, jednatel a tiskový referent trampské osady Údolí oddechu. -- V Anglii zemŕel nestor čs. novinárú v exilu Rudolf Kopecký, voják
druhého odboje a neúnavný pracovník odboje současného. Bylo mu 88 let. -Mezinárodní výbor pro podporu Charty 77 rozhodí udčlit cenu Jana Palacha
za rok 1981 /ve výši 25 000 franku/ spisovateli Václavu Havlovi za jeho
dílo dramatické a esejistické, se zvláštním zŕetelem k jeho poslední štúdii
MMoc bezmocných”. Udčlení ceny bude vyhlášeno v Paríži v únoru 1982. -Vydavatelství gramofónových desek Safrán /Jiŕí Pallas/ oznamuje zménu adre
sy: Safrán, Box 1149, 751 41 Uppsala. Telefon /od l.února/ 018/ 10 48 99.
Redakce žádá krajana z Nórska, který pred časem zatelefonoval v duležité
včci, aniž uvedl své ‘jméno, aby se znovu ohlásil. Duležité!
Knihg^ Skutinova kniha Tak už jsem tady s tím vápnem pane Werichu
je s nrjvetši'pravdčpodobností českým bestsellerem roku 1981. -V první polovinč kvčtna navštívi Švédsko Vladimír Skutina s chotí. Setkání
s krajany je plánováno v Malmö, Helsingborgu, Norrköpingu, Stockholmu,
Uppsale, Västeräsu a G-oteborgu. Bylo by jistč žádoucí, aby v této souvis
losti byly prodávány knihy exilových nakladatelství, ale protože vydavateli tohoto listu není technicky možné zúčastnit se všech Skutinových vystoupení a knihy na místč prodávat doporučujeme, pokud chcete získat Skutinuv autogram, abyste si pro jistotu jeho knihy u nás objednali preden:
Tak už jsem tady s tím vápnem, pane Werichu /Magazín/
45:- skr
5 podob humoru a napčtí /5 knih/ /Magazín/
1 1 0 :Rusove opravdu pricházejí /Magazín/
18:Skutiniády /3.svazek humoru a napetí - Konfrontace/
24.50
4 0 :Presidentúv včzeň na hradč plném bláznu /Konfrontace/
Svčt jako dúhová kulička /Konfrontace/
42.50
Rodič v síti /Konfrontace/ - možno mit i nčmecky jako
35: Daddy am Netz /Konfrontace/
40:?
Presidentúv včzeň /CCC Books/
Na Západ je cesta dlouhá /Konfrontace/
45:Presidentúv včzeň na hradč plném bláznú a Svčt jako dúhová kulička jsou
tčsne pred rozebráním, takže je možné, že všichni zájemci nebudou uspo
kojení. Presidentúv včzeň je už dávno rozobraná kniha, ale náhodou jsme
se dozvedčli, že v jednom knižním zastupitelství ješte pár výtiskú mají.
Možná, že nčjaké získáme, cena žatím není známa. Prosíme tedy, aby se zá
jemci prihlásili i když dodávku zaručit nemúžeme. Na Západ je cesta dlouhá
není sice od pana Skutiny, ale je podkladem pro jeho film, který bude- natočen v Kanade.
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Motto: "Všemi prostredky - podtrhuj! - všemi ,prostŕedky musíme vyhladit
z našeho socialistického společenství SVEJKIADY a SKUTINIADY!"
Yasil Bilak na zasedání ÜV KS C v duhnu 1969.
V Konfrontaci práve vyšel Kefalín: Černí baróni III. díl. Cena 45:Současné prijímáme objednávky na Kefalín: Černí baróni II. díl, který je
už delší dobu rozebrán. Sejde-li se dostatečný počet zájemcu bude proveden dotisk - cena 45:- Prosíme, aby se prihlásili i ti,kdož si^u^nás už
dŕíve druhý díl objednali, protože v domnéní, že k dalšímu vydání už ne
dôjde, prestali jsme tyto objednávky vést v patrnosti.
Je tomu práve rok co SL pŕevzaly zastoupení nakladatelství pro Škandiná
vii. Behem té doby vyšlo najevo, že časové vákuum, které vzniklo^od zas
tavení činnosti bývalého zastupitelství zpusobilo v nékterých prípadech
určité narušení styku mezi nakiadatelstvím a čtenáŕi, zpusobené vétšinou
tím, že nebyly evidovány zmeny adres. Nékteré objednávky nebyly vyrízeny,
knižní poukážky nebyly zcela využity atd. Zádáme všechny, kdož snad ješté
mají jakékoliv nesrovnalosti s nakiadatelstvím Konfrontace nebo jejich
dŕívéjším zastupitelstvím, aby nám to oznámili, abychom mohli sjednat ná
pravu.
Považujeme za úspech, že koncern roku Severské listy kromé nakladatelství
Konfrontace zastupovaly i Sixty-Eight Publishers /'Kanada/, Index /NSR/,
Archu /Ereie Presse Agentur, HSR./, Magazín /Svýcarsko/ a Skauted /Holandsko/.
Jakmile od všech jmenovaných nakladatelství dostaneme ediční plán na 1982,
vydáme vlastní knižní seznam s cenami ve švédských korunách.
Prijímáme objednávky na rozšírený MsletovýM Magazín /číslo 4/ s bohatou
barevnou reportáží z 5. jubilejního sokolského sietu ve Vídni. Toto roz
šírené sletové číslo bude štát 50:- škr. Pŕedplatitelé je dostanou auto
maticky v rámci predplatného /80:- škr/.
Ukážka z knihy Vla
Ofenzívu vedli m istní kádry Vietkongu, kterým byla slíbena
hospodársky, sociálni a politicky stále vétší poŕet venkovskédimíra Fleischera:
pomoc severovietnamské pravidelné arm ády. Když pom oc
ho obyvatelstva. neboli program pacifikace venkova, jak se
Hlas
Ameriky - Sai
neprišla,
m
ísini
kádry
se
postupné,
a
znechuceni
začatý
h
ro

tom u také fíká, se stále stupňuje a očckává se, že v tom to roce
madné vzdával. Bylo to prosté fiasko. Jin ak tom uovšem bylo,
bude zejména urychlen. V ládni rin itrlé vidí pro to ve zvýšegon,
která vyšla u
pokud šlo o zpravodajstvi amerických sdélovacich prosifedném kom unistickém teroru také snahu odradil obyvatelstvo
kú.
V
Anience,
k
našem
u
úžasu,
byl
T
E
T
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eric
68
Publishers/50:-/
od spolupráce s vládním i úfady na |xdi jiacilikjcc venko
kých cílú a nesmírným psychologickým úsjaérhem k o m u n is
va a budováni nové sociálni štruktúry. Je však zfejmé, že toto
Fleischer pracoval
tu. Byl to zvrat ve vietnamské válce, ve kterém bylo vefejné
úsilí se setkává se stále vétším neúspéchero.
m inéni obráceno proti vlastní vládé. která se z toho už nejako reportér Hlasu
vzpamatovala.
T E T 1968
Ameriky
ve Vietnamu
Zrušení primíFÍ v prvním arm ádním sboru 29. ledna 1968
T E T , nejvétŠi vietnam ské svátky. následovaly krátce po
v letech 1967-1974.
V'láda Jižn íh o Vietnamu oznám ila v poridéli v poledne
vánocích. Byl to náš Nový rok a všechny ostatní svátky do
vietnam ského času. že v oblasti p rv n íh o a rm ád n íh o sboru n e
hrom ady podie m ésíčního kalendáre. O vánocích. velikonoKniha je vysoce zají
bude pfiinéŕí u príležitosti Nového roku. O blast p rvniho
cich a o Svátku práce bylo manželkám z pfiiehlých mést Dálmavým souhrnem nejarm ádního sboru zahrnuje pét provincií jižn éo d dem arkač
ného Východu dovoleno navštívil Saigon na 7 až lO dní. lie
ní linte na 17. rovnobéžce, která délí Severní Vietnam od Jižtadla Air Korea, C h in a A irlines, Air Vietnam a PAA byla prezajímavéj sich repor
nilio. Pfítnéfí tnélo vstoupit v plam ost v 6 h odín odpoledne
p ln é n a švitofícím i Ženuškami plným i blahého očckávání po
táží z tohoto období
saigonského času.
dlo u h ém odloučeni. T aké moje manželka pfiletéla doS aigoVe vládním kom uniké se praví, že v posledních nékolika
nu. ačkoliv bych já byl radéji za ni letél do Indie, abych si
a podává zcela jiný
dnech vzrústající dúkazy a viditelné vojenské akce jaotvrdily,
odpo činul z véčného n a p ití. M íl jsem nárok na lolik návštiv
že oddíly Severniho V ietnam u chystaji vétší ofenzívu vúči
obraz o situaci ve
Indie, kolik jsem m ohl p oíídit za stejnou cenu dvou letu roč
severu í m oblastem Jižn íh o V ietnamu. O znám ení dáte praví,
né do Spojených slálú. V pŕípadé New Delhi to bylo sedm
Vietnamu,
než na ja
že
došlo
k
soustfedéní
jxxlstatných
síl
v
oblasti
Khe
San
a
v
navštív roční, kterém i vláda hradila. Bylo tocrlkem pohodísousedních o h lu šia h I.aosu. Kromé toho jsou viditelné p o 
n í, protože mezi S aigonrni a New Delhi byl jednou týdni
ky
jsme
byli
zvykli
hyby zásobovacích oddílú v jižní oblasti Severniho V ietna
pflm ý let Air france. V ánrxe 1967 pro b íh ly hlade«-, ale j>ak
ze sdélovacích prosmu, jejichi úkolem je zrejmé podjxjfil tu to ofenzívu. Viechto začalo. Manželky už byly pryč, když k o m u n isti zahájili
ny tyto událosli jsou dalším dram atickým dúkazem otevfené
s m u tn í proslavenou ofenzívu, která je pfedm élem dalších re
tredkú.
agrese Severniho V ietnam u proti republice Jižn íh o V ietna
portáží. Podie nás výsledok telo ofenzívy byl pro kom unisty
katastrofou. P fe d n is e prepočítali, pokud jd eo reak ci místniho obyvatelstva. Počítali s tím , že budou nadšení privítaní
a že dôjde k všeobecnému jx m lá n í. Stal « ' |iravý ojjak. I.id
byl p fed n í jxibouh-n tím . že jxtrušili pfiiijéfl jejich nejvét*
šk h svátkú. S oucasní dal najevo, že je žnec huc en souMavnou
teroristickou činnosti kom unistu vúči civilním u obyvatelstvu. I.id se bránil a nekom prom isní stál na stra n í vládních
nddllú. Po vojenské stránce k o m u n isti rovníž neuspíli.
56

mu. Vláda Jižního V ietnamu se proto rozhodla po p o rad í se
svými spojenci, praví sed ále v kom uniké, že v určitých oblasIct h jiŕím éfí nebude jilalit, jmitože by byly ohm ženy životy
vtetiuinskýih i s|x ijc n a kýt h txldilú. K om uniké pak jineiiuje oblast jirvniho arm ád n íh o sboru jako území, na které se
pžíméfi nevzlahujf. Současné se u v id í, že jiŕestávka v bombardování prísunových test. která méla nastal v dobé jrfíméfi, neplatí pro oblast jiin é od mésta Vinh v Severním V'ietna57

Ve spolupráci nakladatelství 68 Publishers a Index vyšla k
osmdesátým narozeninám Mistra Jaroslava
Seiferta kniha jeho
parnétí

VSECKY KRÁSY SVETA. Kniha je bohatou galérií lidí z umeleckého sveta, s
nimiž se básnik poznával od konce první svetové války do dnešních dnu, bás
nická oslava české zeme a filozofické zamyslení nad životem vnímavého člo
veka v našem století. Kniha byla vydána ve spolupráci s Eondern Charty 77.
Vázaný výtisk 56:-, brožovaný 47':-

Zpravodaj

Sokol Göteborg

820120

Predpo k l a d á m e ,že se zajezdu do Vidne
na 5.výroční Sieť zúčastní co nejvíce členu naši jednoty.Zajezd je
však otevren 'i pro ostatní zajemce.
Odjezd z Gbg 30.6.82 ráfno ,pri j ezd #do
Vidne 1.7.82 večer.Jede se moderním
autobusem a na ceste se prenocuje
v penziónu nebo turistiske nocleharne.Ve Vídni budeme ubytovali v autocampu(kazdy ve vlastni rezii,Sokol
ma k dispozici nČkolik stan8),a nas
autobus nas bude denne vozit na Sleto
v akce a večer n a z p e t .Odjezd z Vidne
6.7.82 r í n o ,prenocováni stejrje' jak na
ceste dolu a v Gbg.7.7.82 večer.
Cena zájezdu neni dosud presne stano
vená ('žádám e šv.úrady o príspevek} ^
a nedostali jsme dosud vsechny nabidky),ale očekíva^ se,ze cena neprekro
čí 330:- š v k .na dospéleho Člena.Deti
poloviční a nečlenove + 100:-.(DČti
s e p o čí t a j i _od 6ti do13ti let)o
___
Pokračovaní z pre de s -1eho cisla.
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Závažne prihlášky do 25.2.82.se
/
zálohou 250:-dospeli a 1 50 :- d e t i .Pení
ze pošlete na naše postgiro 968706-2
a na poukážku poznamenejte jmena
ú castníkô,j ej ich os.číslo a zn.SLET.
Bližší informace Franta Dráb t.c.
0322/12730 d o m u ,0322/19300 práce.

Dne 7 „2 o82 porada Švýcarská jednota
SOKOLA BOHEMIA lO.lylarské p'tebory
v obrím slalomu.Závod se k o n at 6 „a „7 .
unora v UTEERRIBERGU-BODENLIFT„
Štartovná 16 SFr.ne£l„,12 SFr.čl.,
a 6 S F r 0mláde^ do 26ti let.Členum
jednoty Sokol Gbgohradíme štartovnej
Prihlášky a bližší informace
Radim Lichý 0322/37285o

Ä L E X ÄŇ~DR D O V Ž E
Bez svolení autorQ p?“etiStČno z Rudeho
Práva

rozervanou tepnu, zaťal zuby, fOZavrel oci
lak doširoka a tollk se snažil nembouflt
je, že zdravotníci, kteFÍ šli. ráno sbírftt
mrlvé, mysleli, že mají pfed sebou mŕtvolu
s vytľošténýma, nehybnýma očlma.
»]á jsem n aživu ...,** zašeptal Karnaljuk.
Ve tvári už nemSl ani kapku krve.
Äoj zuFtl. den 8 noc. ,
,.
...
Chirurg, pracoval už nSkollk' dní. béz pfer
sláVky ve vesnické ChalupÔ se stSiíami potaženými plátnem a proštôradlý/'"-. *
Na stole pfsd' |ebo ofiima . aô rbžévltály
takové propasti utrpení, že by.kôždý népFIvyklý Človék omdlel'nebo tonul v slzách,
kdyby se fenóm na hodinu pľlblížll. k to
muto strašlivému obétlšti války.
, J

ku. Rdnénf so mu nelíbfll a nelíbilo sé mu
už ani .to* co. ho vždycky u UdJ nadchlo.
Xo t& Je \t Čertv za lidl? ?Käe ^ 'V * nich
here tä'vvýdrž? Ctrnáct mSšícfl^é'fctíťmáin,
a kdyby espofl jeden zafval, zanadávél, nenávidél a proktfnal smrt, tu potvoru! Ale
to ne! VSichnl mlčí, pokorné mlCÍ, uvažo
val zemdlené a- znovu,5-potislcl, dával do
hromady; ľčlôvSka z pdtttiahýčh, -kŕ«n&eb
dírftíT.,U >..
- ■- 7
*
:

: P&d, ctíirurgém ležel’ Karnaljuk.
Od,Jeho poraiiénl uplynulý tfl dny a Jeíiťrattfv tíýrčtrrr Trfál- hctfíí^ííóreCká v Jeho^bez.-

t*

Už vynešli, .-dvŠ se s fŕ^ T ^mräkotí^Tpo] hrariičl jedenafrtyPldeti-étupňô. Postihla
mnohá bežéšnýcb nocídh. Jíné sestry a zdra ^traSlivd* plynatá núét. Ruka. ležela vecäô
votníci už kládli na stôl rozkouskovanô. li- t8fa, nateklá do néstvôrných rozmôrú, tn #
di. Smrt hltala v táto bítvS bohatpn^ktM vá, plná purpurové fialových skvrn a p&
Tist a chirurgovi pripadlo . Ješte dost- -Zbyt-' ohýŕô, nesnesl teľné páchnoucí. Tfi dny -z m
kÔ z hostiny Moraniny. Chalupa se začhvl- .Karnaljuk nespoušt$l oči. Díval se na W
vala dunéním a výbuchy bomb, yeriku J é - .,7Jako na úhlavnfho nepPítele a mlČeL . >T]
Chirurg obdivuhodné lôčll plynatou sn^j
želi vojádr pfímo na zemi. .Položili Jé vaj
tFech radách, podie druhu zranSní — ra-j * vlastní novou metodou, ale Karnaljukovfti
ruka už se 'nedala zachránft. »PozdS,« féláj,
néné do hlavy, do bFlcha a jlnam.
chirurg bezmocné svômu asistentovi. »Buj-I
Chirurg by1 unaven. Aby ho udrželi píl] deme muset ruku ampütovat.«
f;!
sile a ušetrili čas, podávali mu Jídlouope-,
»UNznöte jíl Rýchle Pežtel« Pekl najedfi
račnílio stolu. Byl od pNrody hodné statný,! nou
Karnaljuk rýchle o rozhodné.
j:
ale i |emu už docházely sily. Onavou se
Prekvapený chirurg se otočil. Dívaly sé:
InkUíií držel na nohou a prepadala ho omr- na néj šlroce rozeví-cné Šedé Karnaljukový
zelos'. Každá práce má svou nudnou strán oči.

»Režte rýchle!« nakázal jeäté' Jedtiou
dokonce trh) hlavou, jakp by se rozhodí
nepotrebnou ruku záhodit.. . , ■
Ámputace ruky však KarnalJukovi hepoL
mohla. Nepomohlo ani firotlsnéfovô'.aérupji
vpravené dó Jeho oŕgänisrnu podie chlrutje
govy špeciálni metódy.- Po^us o trrfhsfdp
zi krve mu také riebyl, flic.: platný;. |eh$>
tepny se vyprázdnílý- a stáhíýí
i;.
Plybatô gangréna se ŠTfílé.. Z .ramenný
. hó kloubu už postupovátá^pŕäs zádové svtjí
ly.k Šiji. Zpuchlé ramrOTÔ‘;.|WSkytoVatotírô»
ný, nesnesiťelný obražV'Kďy^hó. pfeveall d?'
nemocnice, by 1. už bezl púlaútťjého átav byu
bezríadéjôý. "Život fiii opdtišféi. Karnaljuk.
se však hevzdávat. a Hí na. vféfinu rtéžträy
cel védomť a nikdň na sále od ného né^
zaslech) ani. sien. Mlčel a celou svou vôlí
se soustŕcdil no to napjaté,.. nfimé vzdornvání smrti.
.
.J. ■>
•jak se vede?« žeptál .sôihô chiŕurg'-o vil.
žité a vzal hó za ruku. Ptüs« byl skoro' n^'
hmatňý,
i; > ■
:
v •
»Ujde t o . .. Dobfe .V. ^Ďóktore,'. ŕeknéti
mi, budu -žít?« zašeptal.-Karpaljuk' a zdĺj
lô se, že se. divá doktorovi až hluboko dp
. duše.
. .... • :«t .
»žit? . Samozíô-jmé, jákpok! bý nel« uchýt
, |il se doktorvr'iako •po-kažti^/'-k spásné- lífi •
Zpozoroval, žé. Karn&ljdk u^jýrbbúje k stnh’
ti; Že má- života- nbthále, pŕoto;;pdeše] k }$•
nému ranônômu -á u- Kárnáljuka ‘ nenaffdl^
ani pf-evaz, ani - Žádnou-'proceduru.
j
Karnaljuk pocHópIl,' žé'; lírá nadobro p^
nadéji. * . ’
v - . ': v
»Počkejtéi. . . dpi^ťprai«•
jChírUrg se lhoátejriÔ^.btilédl. rva^ialjuftuhädl všecbny Jeho. mySladký. ^
I
. »Á co pfevaz? Ten ui>nepotfebiij^f? zŕr
ptal se celý rozpálení gangrénovou fiorečr.
kou a -chirurga sežehl pohledem, na nMl
se nezapomíná.
’
•*

Zpravodaj-Sokol Göteborg

820120

Na výroční členská schuzi byl schválen
navrlr pianu činnosti na rok 1 982 a na
výberové
schuzi 12.1*82 byl plán
činnosti rozpracovan nasledujícné:
0
1
2
3

4
3

6
8
9
10

11

12

13

14
13
7

15

Gymnastika muzu/zen
Prub'éznČ
N a7cvik
na V *S1 e t
P r u b e č nč
V.jubilejní PLES
30.1.82
Detsky karneval
7.3 .82
SpoleČné výlety s pČenoKVČTEN
cováním na Tjörn p M p 0
ČERVEŇ
jinam die mocností
SRPEN
SpoleČný autobusový záBČEZEN
jezd na lyže do Nórska
y
Volejbalový turnaj za
KVETEN
účasti našich volejbali
stu, Sokola Stockholm,
Čsl.spolku v Helsingborgu,Malmö a pčipadnč dalsí ch
Dčtský den v pčirodČ
KVÉTEN
Soustredání volejbalistu
ČERVEŇ
pred odjezdem na Slet.
SecviČení skupin prostnýchBŔEZEN
muzä a ^en na Slet
ČERVEŇ
Tradiční a oblíbený výlet ČERVEŇ
s dČtmi do detského
parku v DÁNSKU
SpoleČný autobusový zájezdČERVENEC
na V.jubilejní Slet do
VÍdne
U č a s t na SletČ:pro-stná
čeny. a muČi
volejbal
Tenisový prebor jednoty
SRPEN
Muži,ženy a v pílpade zájmu smíšená dvouhra
Y,
Vaclavská taneční zabava
ZÁRI
Detská MikuláČká zábava
PROSINEC
s nadílkou
Večer s Vladimírem
KVETEN
ŠKUTINOU
^iterárni beseda
Učast na akcich ostatnich Prŕjbčžne
Sokolských jednôt

Letos počádáme jako jiŽ každoročná
taneční ples. Proto'že bude letošní
ples j^ubilejním pokúsime se jej udelat
zvla'st slávnostní a reprezentační„
Ples bude probíhat souČeenč ve dvou
salech oV jednom bude disco-musik
a v druhém máme pro vás milá prekvape
ní Öckerö Storjazzband.Tradiční rízky
s bramborovým salátem a jiné pochoutky
a letos poprvé pravá Plzečskéo
Ples konáme od 19,30 v sálech Kulturm h o domu na Starám MestŠ naproti SKF
”iz priloženou pozvánku.

Jeden z našich nejoblíbenČjších
exilových spisovatelu Vladimir Škutina
bude porádat v kvetnú t * r 0turné po
zemích Švédskych a oŠekává se u nás
v Gôteborgu nbkdy vp ol ovinš kvštna,
Zajistíme na tuto akci sál na Kyrby
Torget a doufáme,že večer s VoŠkutinou
bude stejne úspešný,jako byl večer
s K oK r y l e m .Ješíľe vás budeme informovat
o podrobnostech0
Na teto besede bude V„Skutina též prodávat své podepsane knižky*

Na výroční clenske' s c h u z i byl 6.12.81
nový výbor jednoty na pracovní rok
1982.Na ustanovující výborové' schu
zi 12.1.82 byly jednotlivé' funkce
stanovený nasleduj í c n e :
Starosta
: Franta Dráb
Jednatelka:
Alena Lotova
Pokladnik : Milan Frizel
Načelnice : Jana Hedblom
Náčelník
: Radim Lichý
Členka výb:
Bohumila Sussman
Práce s deb
Vera Bráne
Cl.výboru : Eva Rimanova
Mládež
: Jirí Gaisler
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