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Sever: Norsko zahrnulo do svého plánu obrany všechny civilní helikoptéry, aby
mohly být použitý pro rýchlou prepravu pošil k severní hranici se SSSR, poloostrovu
Kola. Duvodem je zdvojnásobení počtu sovétských helikoptér v tomto prostoru, které
by umožnily rýchlou akci proti norské obrane navzdory neschudnému terénu. Hranici
v dobé míru zajiščuje norský horský prápor o sile 450 mužu. --- Švédský ústavní soud
se zabývá návrhem obžaloby proti deníku Svenska Dagbladet na základe šerie článku o
sovétských válečných plánech proti Švédsku. Články se zakládaly na informacích anonymních úŕedníku ze štátni správy a armádních kruhu a na událostech v souvislosti s narušováním švédských vod ponorkami a letadly SSSR. Deníku se klade za vinu, že porušil
ústavní zákon o svobodé tiskú. Spíše jde švédským úŕaduín o to, jak donutít deník, aby
odhalil zdroje informací, které jsou pro vládnoucí politiky nepohodlné. --- Narušování švédských teritoriálních voď ponorkami "cizí mocnosti" pokračovalo béhem celého
uplynulého roku. To se konštatuje v hlášení vrchního velitele branných sil qenerála
Lennarta Ljunga. V ŕíjnu 1985 byla provedena koordinovaná akce cizích ponorek ve stockholmských šérách. Podarilo se zachytit i zvuky hydrofonu, který ponorky užívají pri navigaci v obtížném terénu. --- Kapitán Hans von Hofsten napsal do Danens Nyheter, že
SSSR pripravuje proti Švédsku válečnou akci. V pŕípadé války se bude SSSR chtít zmocnit
dôležitých prístavu na Atlantiku pro svoje válečné loďstvo. Pokusí-li se téchto prísta
vu zmocnit útokem pŕes kontinent, vystavuje se nebezpečí atomového konfliktu. Na obou
stranách Železné opony je umísténo mnoho atómových strel. Této zábrany není, zvolí-li
cestu pŕes Švédsko. Von Hofsten nevylučuje, že nová velká válka začne útokem na Švéds
ko. Aby SSSR mohl tohoto cíle dosáhnout, je nutno nejdŕíve vyŕadit švédskou obranu. K
tomu účelu je vycvičeno 15 000 elitních vojáku, kteŕí mají za úkol vraždit klíčové osob
nosti a provádét sabotáže. Dík rozsáhlé prípravné špionáži, napŕ. pomoci polských "prodavaču obrazu" byl by to pro né snadný úkol. SSSR dnes ví kdo jsou a kde bydli piloti
bojových letadel a vysocí dôstojníci. Sovétské ponorky systematicky mapují švédské ná
morní základný. V prípade vypuknutí války by byl celý mobilizační aparát značné narušen,
kdyby se podarilo izničit nékolik dôležitých telefonních stanic a elektráreň. --Na podzim minulého roku kritizoval Hans von Hofsten vládu, že nebere narušování švéds
kých vod dostatečné vážne. Nyní politiky výslovné obviňuje, že národu zámérné zamlčují
vážnost situace a vyvolávaj! v ném falešnou predstavu, že válečné riziko souvisí se
vztahy mezi zemémi. Holou skutečností je, že výhradné rozhoduje vojenská stratégie a
tam stojí Švédsko Sovétskému svazu v cesté. --- Švédská i zahraniční zpravodajské služ
by hlásily, že ve druhé poloviné 1985 presunul SSSR do Baltického more vétší počet
útočných ponorek, mezi nimi tri typu "Kilo", což jsou nejmodernéjší a nejúčinnéjší útoč
né ponorky, které SSSR má. Dosud operovaly pouze v Tichomoŕí. První z nich byla v Baltickém mori pozorována koncern ŕíjna švédskou lodí Orion, což vedlo ke známému incidentu
se sovétskou minolovkou. Odhaduje se, že SSSR má v Baitu více než 50 útočných ponorek,
určených pro napadení lodí. Dále je tam šest strategických ponorek typu Golf, vybave
ných balistickými jadernými strelami s doletem 1300 km. --- Na konferenci norského
Sdružení vojenských vysokých škôl bylo konstatováno, že navzdory rostoucí vojenské si
le SSSR v oblasti Baltu a Norského more, je švédská vojenská sila stále ví^e redukována. Nékteŕí účastníci se vyslovili kriticky o švédském pojetí neutrality v pŕípadé
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vojenského konfliktu. SvD v této souvislosti referoval, že z celkového počtu 12 švéds!<ých poriorek, je pouze 8 schopno okamžité akce. Pouze 3 z nich pocházeji z konce 70.
let. V 60. letech mélo Švédsko 24 ponorek schopných okamžité akce. --- Ve švédské televizi, prednesl jeden z pŕedních znalcu sovétské vojenské stratégie a technológie
John Erickson hypotézu, že v r. 1982 v Hársfjärden , se Švédum témér podarilo zajmout
sovétskou ponorku, ale po diplomatických jednáních se SSSR bylo ponorce umožneno odplout. --- Dánská policie zadržela čtyŕi sovétské diplomaty, kteŕí "chytali ryby" na
zamrzlém jezeŕe Esrum v severním Själlandu, v tesné blízkosti jedné z nejvétších dánských radarových stanic. Policie
puvodne zasáhlaproto, že led byl velmi slabý a na je
zeŕe je zákaz rybolovu. Ukázalo
se, že rybáŕskénáčiní bylo zcela neodpovídající, ale
zato byli muži vybaveni téžkými
zavazadly. Jsouoprávnené domnénky, že jejich obsahem
bylo elektronické zaŕízení, které by v krizové situaci usnadnilo vylodení sovétských
jednotek. Místo je k tomu účelu považováno za ideálni. K opravdovému prešetrení nedoš
lo, protože na všechny účastníky se vztahovala diplomatická imunita. --- SSSR odmítl
uhradit majitelum rybáŕských lodí Elisabeth a Poseidon škodu ve výši 194 000 korún,
která jim byla zpusobena tím, že obe švédské lodi byly vykázány ze sovétské rybáŕské
zóny takovým zpusobem, že ztratily úlovek a velkou část vybavení. Lodi mély povolene
v sovétské zoné lovit, ale pozdéji se ukázalo, že tam v té dobé probíhaly sovétské
námorní manévry. K vykázání došlo tak drastickým zpusobem, že bylo nutno odŕíznout
síté s úlovkem. Jinak se nebylo možno vyhnout najetí a potopení sovétskými loómi.
Švédské úrady vyplatily postiženým 40 000 korún. Sovétské odmítnutí vyplatit náhradu
nebylo pŕijato a prípad bude pŕedmétem dalšího jednání. V souvislosti s incidentem
uverejnil sovétský vládni orgán Izvéstija článek týkající se sporného pásma u Gotlandu. Podie mezinárodního práva je ekonomická hranice počítána od výsostného území
štátu, do kterého jsou započítány i ostrovy. SSSR toto stanovisko ignoruje, což by
pro Švédsko znamenalo nebezpečné posunutí sovétské hranice do nebezpečné blízkosti
ostrova Gotland. Článek byl napsán výhružným zpusobem a bylo v ném ŕečeno, že SSSR
použije všechny nutné prostŕedky, které jsou v souladu s nynéjším mezinárodním právem
a sovétskými zákony, aby byly bránény sovétské zájmy v oblasti Baltského more. Konzer
vatívni poslanec Bildt prohlásil, že hodlá-li SSSR uskutečnit svoji hrozbu, môže to
vést k vážné krizi nejenom ve švédsko-sovétských vztazích, ale v celé oblasti Baltic
kého more. --- Švédský žurnalista Stefan Lindgren se účastnil pomocného transportu
afgánským partyzánum z Iránu do oblasti Hermatu. Vydal svédectví o tom, že Sovéti
systematicky ničí mésto Hermat i všechny pŕilehlé vesnice a stŕílí na vše co projeví
známku života. --- V prosinci podepsalo Švédsko a Československo program o výméné
v oblasti vzdélání, výzkumu a kultury mezi obéma zemémi na roky 1986-87. Program
podepsali zástupci Švédského inštitútu a čsl. velvyslanec. --- Na pozvání švédské
divadelní skupiny Smáfolket, rnéla v prosinci navštívit Švédsko divadelní skupina
Pražské klasické divadlo. Tri pred odjezdem byla skupiné odebrána výjezdní povolení.
Režisér mél údajné prohlásit, že se nehodlá vrátit a to se doneslo úŕadum. --V prosinci náhle opustil Švédsko sovétský vyslanecký rada VL. Backirov, který byl v
knize Industrispionage označen za šéfa residentury KGB ve Švédsku. Odjezd je pokládán
za dusledek publicity kolem jeho osoby. --- Stockholm vyplácí komunálni pŕíspévek
kurdickým sdružením "Kurdistans Demokratiska Riksförbund" a "Svensk-kurdiska kulturföreningen", které švédská bezpečnostní policie označuje za kryptoteroristické organizace. --- Pred Vánoci rozhodla švédská vláda navzdor doporučení Pŕistéhovaleckého
úradu nevydat Polsku Kryštofa a Adama Zielinského, 13 a 13 let, kteŕí se v ŕíjnu uk
ryli pod nákladním autem a tak se jim podarilo dostat až do Švédska. Prípadu se dos
talo velké objektívni publicity, která jisté pŕispéla k tomu, že nebyli vráceni zpét,
vzdor polské žádosti. Rozhodující však byl jejich vlastní rozumný postoj a prohlášení
rodiču, že schvalují jejich rozhodnutí. Tím více jsou zarážející dva články v DN z
20.12.85, kde se autor prvního článku snaží čtenáŕum prodat názor, že rozhodnutí vlá
dy bylo ovlivnéno sdélovacími prostŕedky a obhajuje pôvodní rozhodnutí Pŕistéhovalec
kého úradu o jejich vydání. Tomu ale jaksi nedošlo, že rodiče chlapcu byli mezitim
zbavení pečovatelského práva a chlapci by tedy prišli do détského domova a ne k rodičum, "kde by jim bylo nejlépe" jak se úrad domníval. Šéf jednoho z oddélení úradu ho
voril v této souvislosti "o honbé masmédií za senzacemi". Druhý článek umocňuje svým
obsahem první. V ném nechává autor promluvit spolužáky polských sourozencu, dvé chils
ké déti. Desetiletá holčička si stéžuje, že ti chlapci to dostali povoleno jenom pro
to, že byli každý den v novinách a TV. 12tiletý Leopoldo ŕíká doslova, že nechápe jak
mohli mit politické problémy."Vždyt oni utíkají z komunismu a my utíkáme z Chile, pro
tože chceme komunizmus. To nechápu, oni museli utéci z touhy po dobrodružství!" Autor
článku mu asi zapomél vysvétlit, že si spleti zemi. Ta, kterou jeho rodiče hledají je
trochu dál na východ.
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Koncern listopadu se konala ve Stockholmu mezinárodní konference o uprchlické politice.
Jednání bylo neverejné, protože vnitropoliticky je toto téma velmi citlivé. V r. 1984
žádalo o asyl v Evropé 103 000 uprchlíku, z toho ve Švédsku 12 000. 50-60% žádostí bývá kladné vyŕízeno. Nejvétší skupinu tvorili uprchlíci z Iráku a Iránu a Chilané. SRN:
35 000, 36% dostalo povolení, Tamilci nejvétší skupina. V zemi žije 127 000 uprchlíku.
Švýcarsko: 7500, povoleno 24%, hlavné Turci a Tamilci. Francie: 16 000, 53% povoleno,
Iránci, Turci a Zaiŕané. V zemi žije 168 000 uprchlíku. Anglie 3300, Iránci a Tamilci.
Holandsko: 2600, 42% povoleno, pouze 6,5% politický asyl. V zemi 15 000 utečencu. Dáns
ko: 4300, v zemi 13 500 utečencu. --- Ve Švédsku se schovává na 300 uprchlíku, kteŕí
by mohli být vráceni do zeme odkud prišli. Po určité dobé však lhuta pro návrat vyprší
a polície predá prípad Pŕistéhovaleckému úradu, který pak pobyt povolí. --- Vzhledem
k smlouvé mezi DDR a Švédskem prakticky prestal príliv uprchlíku ze Stŕedního východu
do Trelleborgu, ale stoupl na Arlandé. Celkový počet je však nižší než ve stejné dobé
loni. --- Šíšský snem povolil dalších 350 miliónu korún na pomoc uprchlíkum. Peníze
budou použitý na zvýšení kapacity uprchlických stŕedisek, pomoc obcím, které uprchlíky
pŕijmou a na zvýšení počtu zaméstnancú Pŕistéhovaleckého úradu. V současné dobé čeká
na vyŕízení svých žádostí v uprchlických zarízeních na 31 000 lidí. V roce 1985 prišlo
do Švédska 14 500 uprchlíku. 2900 bylo vráceno od hranie, 8500 obdrželo politický
asyl, zbytek čeká na vyŕízení. 137 obcí prevzalo béhem roku 14 000 uprchlíku. -- "Me
zi Švédskem a USA existují názorové rozdíly, které již v minulosti mély negatívni do
pad na vztahy mezi zemémi", ŕekl nový americký velvyslanec ve Švédsku, G. Newell. Je
den z problému je prodej technologicky vyspélých výrobku na Východ, navzdory presné
koncipovaným obchodním kontraktum, které tento prodej zakazují. Počet prípadu, kdy
je Švédsko zúčastnéno stále stoupá. Jako první úkol v jeho funkci je "vytvoŕit pevnéjší, hlubší a více aktivní, však reservovaný vztah k min. predsedovi a vládé samot
né". --- Švédský podnik BEA Computers AB byl zapojen do pašování vyspélé americké
technológie na Východ .V SRN probéhl soud s občanem, který kupoval v USA datory a jejich
vybavení a prodával je BEA jako konečnému kupci, žatím co podnik fungoval proti úhradé
pouze jako mezičlánek a exportoval datory dále do DDR. Tímto zpusobem bylo provedeno
19 transakcí. Dvacátá byla zadržena švédským dem. --- Podnik FFV ve spolupráci s
Kokums v Malmö vyvinul technologicky velmi náročný motor pohánéný sluneční energií.
SSSR nedávno oznámil, že má podobný motor. Nyní se v podnicích rozpomínají na príliš
srdečné a duvéŕivé pŕijetí sovétských návštév v poloviné sedmdesátých let. Rovnéž v
sesterském podniku v USA se v téže dobé objevil americký inženýr na "študijní návštévé"
Ukázalo se, že nebyl ani inženýr ani Američan, nýbrž sovétský vojenský atašé. Po draze
zaplacené zkušenosti, mají Sovéti v téchto podnicích dvere uzavŕeny.--- Ve švédském
tiskú probéhly zprávy jak jsou švédští občané lákáni, aby uzavreli manželství se sovéts
kými agenty. Falu-Kuriren napŕ. poŕídil interview se Švédem, který se v dobré víre ože
nil s Ruskou. Brzy po svatbé zjistil, že jeho manželka podniká záhadné cesty a sbírá
informace, které vzbudily jeho podezŕení. Manželka se na príkazy z "vyšších míst" sna
žila navázat známosti s osobami, které z hlediska SSSR byly zajímavé. Podie interview,
vétšina podobných manželství se po tŕech letech rozpadá. To je totiž doba potrebná k
tomu, aby sovétský partner nabyl švédského občanství a mohl zústat v zemi. Tito lidé
vétšinou nepracují jako pŕímí špióni, ale navazují známosti a sovétské výzvédné službé
označují pro né zajímavé osoby. Jsou známy prípady, kdy švédskému partneru je nabízena
částka mezi 1 0 - 2 0 000 korunami za uzavŕení podobného manželství. --- Nobelova cena
míru byla udélena organizaci "Lékaŕi proti atómovým zbraním". V celém svete se proti
tomuto rozhodnutí zvedlo mnoho protestu, zejména proto, že cenu mél spolu s americkým
kolegou Bernardem Lownem pŕevzít sovétský lékaŕ, člen ÚV komunistické strany SSSR Jevgenij Časov. Oba jsou kardiologové a svoje lékaŕské znalosti zcela nečekané společné
uplatnili, když pri tiskové konferenci, kdy sovétským reprezentantum byly kladený ne
príjemné otázky o Sacharovovi, lidských právech atd, se zhroutil sovétský novinár Lev
Novikov. Oba laureáti Nobelovy ceny zasáhli a 20 minút se snažili Novikova probudit k
životu. Nakonec ho prohlásili za mrtvého. 0 nékolik hodin pozdéji prišla z nemocnice v
Oslo pŕekvapující zpráva, že zásahem obou lékaŕu byl Novikov zachován pri životé, i
když je v bezvédomí a jeho stav je stále kritický. --- V noci z 30. na 31. ledna, probéhlo ve Stockholmu vojenské cvičení s cílem zlikvidovat nepŕátelský výsadek. Zúčast
nilo se ho 1500 mužu. --- Z 6500 obyvatel mésta Vaxholm se 3500 podepsalo na protest
ní listinu proti snížení počtu policistu ze tŕí na dva! V roce 1965 sloužilo ve mésté
7 policistu. --- Náhodné odposlechnutý telefonický rozhovor odhalil, že proti letec
ké základné F 16 u Uppsaly je plánován teroristický útok. Podie nepotvrzených zpráv
se mélo jednat o palestínskou teroristickou skupinu. Na základné byla naŕízena zvýše
ná pohotovost.
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Od Nového roku byla zrušená vízová povinnosť mezi Švédskem a Maďarskem. Totéž platí již
dŕíve s Rumunskem a Bulharskem. Občané téchto zemí nemusí mit sice vízum, ale nemohou
opustiť zemi bez výjezdního povolení. --- Dánský centro-demokratický parlamentní vudce
E. Jakobsen v akci na "korigování obrazu o Jižní Africe vytvorený masovými sdélovacími
prostŕedky" ŕekl, že dnes je Jižní Afrika 180 stupňu na ceste od apartheidu a v TV inter
view se vyjádŕil o projevech biskupa Tutu jako "o dlouhé rade nadávek". Odvaha mezi dnešními západními politiky nevídaná. --- Šéf námorní obrany Malmö, kapitán Christer Fredholm prohlásil, že histórie ukázala, že všechna neklidná období Evropy se pŕímo odrazila
v öresundu a Skäne. Pro sovétskou baltickou flotu je
jediná cesta do Severního more a
Atlantiku pŕes Öresund. Z téchto duvodu je pro NATO blokáda této úžiny samozrejmostí.
Toto místo si vždy podrží svoji strategickou dôležitosť. Ročné tudy projíždí na 1000 válečných lodí obou bloku. Svoje tvrzení podtrhl poukážem na nedávné velké manévry NATO v
Baltickém mori, kterých se účastnila americká bitevní loď IOWA a a snad dosud nejvétší
námorní manévry WP v Norském mori, kterých se účastnilo více než 80 lodí z Baltického
loďstva. 0 stavbe mostu mezi Malmö a Kodani se Fredholm vyjádŕil, že NATO by jeho stavbu
uvítal, protože je vždy velmi snadné vyhodiť most do povetrí a tím blokovať prujezd öre
sundu. SSSR by z téchže duvodu uvítal, kdyby ke stavbe nedošlo. --- Dánští armádni teoretikové došli k záveru, že Dánsko ztrácí pro SSSR svuj význam jako uzávér Baltského more.
Sovétské strategické zájmy jsou zaméŕeny na ovládnutí Jylandu, severního výbežku Dánska.
Poloostrov Jylland se výtečné hodí pro letecké hloubkové operace NATO proti DDR, Polsku
a SSSR. Cesta k ovládnutí vede však pŕes jižní Švédsko! --- Zvláštnímu vyslanci švédského ministerstva zahraničních vecí se podarilo pŕimét jugoslávské úrady, aby 10. ledna
propustily Ivana Dragičeviče, který byl proti své vuli a zcela bezdôvodné držen v Jugoslavii 18 mésícu, kam jel navštíviť své rodiče. V prosinci zemŕel za záhadných okolností
jeho mladší bratr. Télo bylo nalezeno ve studni v jeho rodné vsi. Dragičevič byl držen
v Jugoslávii radu mésícu i poté, co mu bylo udéleno švédské občanství. --- Levicové
krídlo sociálni demokracie, které v poslední dobé kritizuje predsedu strany a vlády Olofa Palmeho, že vede "buržoasní ekonomickou politiku", požaduje jeho odchod z funkce a
zmény v pŕedsednictvu strany. Akce je podporována nékolika odborovými kluby. Na 1500
členu soc. dem. strany v Malmö hrozí, že ze strany vystoupí, jestliže vláda rozhodne
zastaviť další činnosť civilní lodénice Kockums v Malmö. --- V americké televizi byl v
lednu uveden kanadský film o dramatu rukojmích v Teheránu 1979. "Neopévovanou hrdinkou"
byla ve filmu nazvána zaméstnankyné švédského vyslanectví Cecilia Lithander, která ve
svém byté ukryla amerického zemédélského atašé Henry Lee Schatze až do doby, než se
mu na falešný kanadský pas podarilo ze zemé uprchnout. Ve filmu se rovnéž tvrdí, že
švédské vyslanectví odmítlo pomoci oéti Američanum, kterým byl odmítnut pobyt na britském vyslanectví. Útulek našli na vyslanectví kanadském a na kanadské pasy opustili zemi.
Tehdejší šv. vyslanec i min. zahraničí popírají, americkou žádost pomoci.-- Podpora
pro rozvoj demokracie" by se dal nazvať návrh švédských konzervativcu na zŕízení zvláštního penéžního fondu pro štáty v jižní Africe, který by mél za cíl zŕizování demokratic
kého soudnictví, svobodného tiskú, soukromého podnikání, kooperace a odborové činnosti.
Podpora Vietnamu by se méla zcela zastaviť, podpora Nicaragui zmenšiť a celkový objem
pomoci vývojovým zemím by se mél zmenšiť o 0,1% BNP na 0,9% což činí 750 mil. korún.
Humanitárni podpora státum v sousedství JAR by se méla zvýšiť z 200 na 205 miliónu škr.
--- Konzervativní poslanec Sten Andersson požádal parlamentní výbor o pŕezkoumání prí
padu Palmeho syna Joachima, který dostal dvouroční štipendium ke studiu sociálni politi
ky. Stipendium činí 158 000 korún ročné. --- Švédská pomoc je dnes poskytována ŕadé
totalitních zemí jako Vietnam, Laos, Mozambik, Angola, Etiópie, Guinea-Bissau, Cap Verde,
Zimbabwe a Nicaragua, čímž je prakticky prodlužováno utrpení národu téchto zemí. --Sociálnédemokratický poslanec a ekonom Bo Södersten vysoce oceňuje hospodárskou politiku
presidenta Reagana a označuje ji za radikálni a pokrokovou. Její zásluhou se USA dostaly
ze stagnace, která byla vystŕídána vysokou konjukturou, jejíž pozitívni význam se projevil
i v okolním svété, včetné Švédska, pŕedevším zvýšeným exportem do USA. Reaganovu kombinaci zvýšených výdaju na obranu a snížených daní, označil Södersten za velmi šťastnou. Béhem
posledních tŕí let bylo v USA získáno na 9 miliónu nových pracovních príležitostí. Ná
rodní pŕírustek na rok 1986 se odhaduje na 4%, což je napŕ. dvojnásobek očekávaného
švédského národního produktu. --- Švédská podpora jihoafrickému protivládnímu hnutí ANC
stoupá. Tato podpora je v pŕímém rozporu se znením rezoluce OSN z počátku prosince 1985,
kde se odsuzuje jakýkoliv terorismus, bez ohledu nato, zda je svými stoupenci nazýván
osvobozovacím bojem, či nikoliv. --- Od 1.6.1986 se má zménit švédský zákon o polícii
z roku 1943, který pokládal polícii za bojovou jednotku s povinností bojovať proti nepŕíteli. Podie nového návrhu má polície béhem mobilizace být součástí vojenského odporu,
ale má být zbavena úkolu zakročiť proti cizím vojenským jednotkám. Pokud tak učiní, jedná
na vlastní zodpovédnost. Zákon je motivován tím, že polície by se aktivním bojem proti
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okupantum zkompromitovala a nemohla by, pod jejich správou, plniť svoje policejní úkoly!
Švédsko má 17 500 policistú a 15 000 policejních záloh.Bývalý vojenský velitel Stockholrou plk. Stjernswärd návrh o vyjmutí polície z totálni obrany štátu napadl. Konštatuje,
že plánovať jak společnost bude ŕízena v prípade okupace je néco neobvyklého a ptá se,
co za tím veží. Vojenská obrana Stockholmu byla v posledních letech neustále zeslabována,
takže obranné možnosti mesta jsou dnes silné omezené. V prípade nečekaného útoku na mes
to, hraje polície a domobrana jednu z rozhodujících úloh. Zbaviť polície této úlohy,
znamená napŕ. možnosť volného pôsobení neprátelských sabotážních oddílu. --- Zbrojovce
Bofors se nabízí reálná šance prodeje systému protivzdušné obrany Trinity v USA. Obchod
predstavuje částku 15-20 miliárd korún, což je téméŕ jeden švédský obranný rozpočet. V
1985 nakoupily USA licence na lehké protipancéŕové zbrane za 2,2 miliardy. Bofors vyvi
nul nový robot proti pancéŕum, který se velmi dobre hodí i proti pancéŕum dobre ukrytým.
Stačí, když z pancéŕe bude viditelná pouze hlaveň, robot muže být na vzdálenost 2000 m
vystŕelen a ve výši 1 m nad pancéŕem vyšle smrtící paprsek proti jeho kopuli, která je
u všech pancéŕu jejich nejslabším místem. Robot obsluhuj! dva muži, ale muže být namontován i na vozidlech. Sériová výroba začne 1988. Pokud jde o takto účinnou protipancéŕovou zbraň, má Švédsko zrejmé svetový primát. --- Nejvétší švédská mírová organizace by
la nucena odvolať informační schuzku v Karlskoga s tématem zbrojovka Bofors a švédský
vývoz vojenského materiálu. Duvodem bylo, jak se jeden "mírový" funkcionár vyjádŕil, že
malá skupinka lidí vyvolala proti nim atmosféru nenávisti, takže nebylo možno vést dia
lóg. Vedoucí té "malé skupinky", zamestnanec zbrojovky prohlásil, že si vétšina jeho
kolegu setkání nepreje. Jeho slova potvrzovaly stovky protestních listín podepsaných
zamestnanci podniku. --- Švédská obrana vychází dnes z toho, že SSSR je schopen nasadiť
množství chemických zbraní. Nová bojová vozidla jsou opatŕována ochranou, která umožňuje
posádce ochranu po dobu 24 hodin, proti chemikáliím, které mají jinak okamžitý smrtící
účinek. --- Koncern roku obdržela jedna mladá gôteborská žena židovského vyznání vato
vanou obálku. Zásilka se zdála podezŕelou a tak ji odevzaala na polícii. Ukázalo se, že
obálka odeslaná ve Švédsku, obsahovala tak vysokou dávku výbušniny, že ten kdo by ji otevŕel nemél nádeji pŕežít. --- Severní Korea si na stavbu památníku komunistické revoluce
objednala 1000 kubických metru švédské červené žuly "Extra rubin" v hodnote 10 miliónu
korún. --- 25. ledna tomu bylo 40 let, kdy Švédsko vydalo SSSR 146 baltických vojáku,
kteŕí bojovali ve druhé svetové válce na strane Némcu. V Trelleborgu, kde došlo k jejich
nalodení, i na jiných místech vzpomnéli občané baltického puvodu pruvody, projevy a slavnostními bohoslužbami této tragické události. --- 26. února pŕijede do Stockholmu reži
sér Miloš Forman a herec Michael Douglas, aby se účastnili osláv 10. výročí uvedení Formanova filmu "Kukaččí hnízdo", který od té doby byl nepretržité promítán v nékterém z
biografu. --- Od 20. prosince do 2. bŕezna probíhá v Malmö, v Umélecké hale výstava moderního českého uméní 20. a 30. let. Je to béhem posledních čtyŕ let tretí velká úspéšná
výstava, kterou v Umélecké hale uspoŕádala Národní galerie. Velkou zásluhu o jejich uspoŕádání mél nedávno zemŕelý André Némec. Poslední výstava má název "Od skutečnosti ke snu"
a zahajoval ji čs. velvyslanec ve Švédsku. Krajané z jižního Švédska pri té príležitosti
rozdávali velmi vkusné provedené letáky, které upozorňovaly na kulturní nesvobodu v dnešním Československu.
Svobodný svét: V rozhlasovém projevu preš. Reagan ŕekl: "Jestliže se má učiniť z
ženevského jednání u krbu néjaký závér tedy tento: Americká politika opét funguje. Ame
rika je opét silná. Sovéty musely poznať, že my již nadále na svétové události jen nere
agujeme, nýbrž stojíme na prední fronté mocného historického proudu pro svobodu a nové
možnosti". --- Všichni pozorovatelé, včetné jeho odpurcu, se shodují v tom, že president
Reagan, který začátkem února oslávil 75 narozeniny, je nejoblíbenéjším presidentem v his
tórii U S A . --- Šéf amerického námorníctva admirál James D. Watkins napsal v článku "Ná
morní stratégie", který zverejnil Am.námorní inštitút, že v pŕípadé války, prvním cílem
amerického námorníctva bude sovétská základňa strategických ponorek v Murmansku. Dále
prohlásil, že v USA stratégii budou v tomto pŕípadé hrát dôležitou'roli kŕižující strely.
Námorní stratégie vyžaduje také velmi rychlá rozhodnutí Washingtonu, což vojenští odbor
níci tlumočí tak, že v pŕípadé útoku SSSR na Strední Evropu, otevŕou USA rýchle druhou
frontu na sever od SSSR. --- Komisaŕem OSN pro uprchlíky byl jmenován Švýcar Jean-Pierre
Hocke, který nastoupí na místo odstupujícího Paul Hartlinga. --- Príslušník amerického
letectva byl zadržen FBI pri pokusu pŕedat tajný materiál údajným sovétským agentum,
kteŕí ve skutečnosti byli pŕíslušníky FBI. Voják patril k flotile výzvédného letounu
Blackbird, které jsou pokládány za nejrychlejší ve svété. --- Americká sonda Voyager II
pŕinesla unikátni zábéry z planéty Uran a jejich 15ti mésícô. Hory na mésíci Miranda do
sahuj! výše 24 km a údolí jsou až 16km hluboká. Všechno nasvédčuje tomu, že téleso má
pravdépodobné rádioaktívni vnitŕek s vysokou teplotou. Jiný mésíc, Ariel, je podivné a
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proti vší logice hranaté teleso s krátery o prúméru až 10 km. --- Po USA a Israeli byl
Raoul Wallenberg jmenován také čestným občanem Kanady. --- Britský seriózni vojenský
časopis Jane "s Defence pŕinesl zprávu, že obyvatelé protestního tábora pri americké ra
ketové základné Greenham Common jsou infiltrováni sovétskými agenty, aby z tábora žens
kých "mírobijcu" mohli vést sabotážni akce proti základné. --- Vláda USA uvažuje nad
plány zajmout osoby podezŕelé z teroristické činnosti proti Američanum, které jsou mimo
území USA a postavit je pred americké soudy. Týká se to predevším arabských zemí, které
poskytují teroristum azyl. --- SSSR a Japonsko obnoví jednání o uzavrení mírové smlovy,
které bylo pŕerušeno pred 12 lety. Problémem jsou Kurilské ostrovy, které SSSR od konce
II. svetové války okupuje a jejichž navrácení Japonsko žádá. Ostrovy mají strategický
význam, protože uzavírají vstup do Ochotského more. --- 12 zemí EHS uvažuje o zákazu
prodeje zbraní Libyi, nikoliv však o ekonomických sankcích jak požadují USA, protože
Libye podporuje mezinárodní terorismus. Zábranou je obchodní deficit zemí EHS vuči Li
byi. --- Holandský parlament schválil návrh vlády o umísténí amerických kŕižujících
strel s jadernými náložemi na holandském území 80 hlasy proti 69. --- Španélský parla
ment hlasoval vétšinou 278 hlasu proti 9 pro pokračování členství Španélska v NATO. So
cialistická parlamentní vétšina odmítla však plány na začlenéní španélské armády do
štruktúry NATO a vyjádŕila svoji podporu vládé v její snaze omezit americkou vojenskou
pŕítomnost v zemi. --- Počátkem ledna si australský min. zahraničí predvolal líbyjské
diplomatické zásfupce a vyzval je, aby skončili s "exportováním násilí". Libye podpo
ruje "socialistické osvobozovací hnutí" na ostrovech Nové Kaledonie, které jsou francouzskou kolonií. --- Tri zaméstnanci líbyjského vyslanectví ve Španélsku byli vypovézeni ze zemé, protože plánovali zavraždéní exilového politika. --- Západonémecký časo
pis Express oznámil na základé interview se státním nádvládním, že v SRN pusobí na
1500-2000 východonémeckých agentu. Odhaduje se, že DDR ušetrí prumyslovou špionáží na
Západé 960 miliónu doláru ročné. --- V Libanonu unesla KGB 10 shiarnuslimu, mezi nimi
bratra vudce proiránské teroristické organizace, jako protiakci za únos čtyŕ sovétských
d.iplomatu loni v záŕí, kdy jeden z nich byl zavraždén. Jeden z unesených byl ihned zastrelen a télo bez hlavy a poh. orgánu bylo zasláno vudci organizace. Podie islámu ne
môže být muslim bez hlavy prijat do ráje. --- Anglie a Francie se dohodly, že v roce
1987 bude započato se stavbou železničního tunelu pod kanálem La Manche. --- President
Reagan obvinil Kubu a Nicaraguu, že podporuj! terorismus a obchod drogami v Latinské
Am^rice. --- USA uvažují o narízení, že všichni žadatelé o emigraci do USA se budou muset podrobit zkoušce, že nejsou nositeli nemoci AIDS. --- Na Nový rok zatkla belgická
polície dva arabské občany a jednoho Belgičana pro prípravu teroristických činu. Zatčení
méli skrýš
zbraní v jednom obchode videokasetami. Je podezŕení, že zatčení náležejí ke
skupiné teroristu, kterí podnikli atentát proti letišti v Címé a chystali podobný čin
na letišti v Bruselu. --- Americký obchodník Charles Brockunier navštívil v Pakistánu
tábory afgánských uprchlíku, kde vidél radu Sovéty zmrzačených détí. Ctyŕi z nich, které
ztratily nohy a ruce nechal pŕevézt do Bostonu, USA, kde jim byly dány moderní protézy.
Všechny náklady platil sám z vlastních prostredku a usporádal sbírku, aby mohla být pos
kytnutá pomoc dalším obétem. --- Ústavní soud SRN odmítl stížnost "Zelených", že nebyli
pripušténi do orgánu kontrolujících západonémeckou zpravodajskou službu. --- Jako obran
né opatrení proti špionáži musí diplomatičtí zástupci Polska, Bulharska, Československa
a DDR v USA mit všechny svoje cesty po území USA pŕedem schválený americkým ministerstvem
zahraničí. Narízení se nevztahuje na Rumunsko a MaÚarsko. Zato pro zástupce SSSR, Kuby,
Afganistánu, Libye, Sev. Kórei, Vietnamu, Mongolska, Kambodže a PL0 platí zvláštni narí
zení o zákazu vstupu na 25?ó území USA, presné podie sovétských omezení platných pro zá
padní diplomaty. --- Cpanélsko vyhostilo 4 kubánské diplomaty, kterí se pokúsili unést
bývalého kubánského viceministra. --- Pri sestŕelení jedné z nicaraguiských bojových
helikoptér pŕíslušníky C0NTRAS se zjistilo, že boju se zúčastní i Kubánci. V Nicaragui
je na 2500 kubánských poradcu. --- V listopadu byl pred západonémecký soud postaven
švédský občan proto, že na príkaz východonémecké rozvédky pašoval na Východ technicky
vyspélá elektronická zaŕízení. Za svoje zásluhy byl zván na cesty do Madarska, Českoslo
venska a dokonce Ceausesku mu daroval dva koné. Rozsudek bude vynesen letos na jaŕe. --Jane^s Defence Weekly oznámil, že SSSR vycvičil pro Irán 300 armádních dôstojníku, 200
pilótu a další vojenský personál, za možnost prístupu k americké vojenské technice. --Z téhož prameňu se dozvídáme, že angolská protikomunistická gerila Unitá ovládá 1/3 zemé.
Má 60 000 mužô. Angolská vláda disponuje 80 000 vojáky, 25 000 Kubánci, 1500 sovétskými
a 3000 východonémeckými poradci. --- Pŕičinéním francouzského presidenta F. Mitteranda
a Olofa Palmeho, sovétské úrady povolily vystéhování synovi ruského exilového a svétoznámého režiséra Andreje Tarkovského, Andrejovi. Současné s ním dostala povolení k vystého
vání za dcérou i Takovského tchýné Anna Egorkina, 85. --- Začátkem prosince prijela do
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Ríma manželka Andreje Sacharova, Jeleňa Bonner, aby se tam podrobila oční operaci. Podro
bila se však sovétským podmínkám a odmítla dát novináŕum jakékoliv informace. --- Tero
ristická organizace CCC, Bojující Komunistické Bunky, v Belgii dostala v lednu další téžkou ránu.Pri domovní prohlídce byly nalezený listiny s jmény známých osobností, které teroristé chtéli zavraždit. V čele bylo jméno belgického ministerského pŕedsedy Wilfrieda
Martense. Mezi zatčenými je 251etý študent Luc van Acker, který byl konstruktérem CCC
používaných bomb. --- Otŕesné svedectví o pomérech v Afganistánu podal ve SvD švédský
lékaŕ Jan Lagerfeit, který v zemi strávil nékolik týdnu. Prohlásil, že Sovéti používaj!
taktiku spálené zeme. Po šesti letech okupace bylo zabito na milión Afgáncu a 1/3 obyvatel opustila zemi. Valné shromáždéní OSN prijalo 122 hlasy proti 19 již po šesté resoluci
0 "stažení cizích vôjsk z Afganistánu". V listopadu se partyzánum podarilo sestŕelit sovétský MIG 21 a zajmout sovétského generála, který letadlo ŕídil. Na stranu vlastencu
prešlo v prosinci 600 vládních vojáku. Počátkem prosince bylo v Kábulu popraveno 5 afgánských generálu pro spolupráci s partyzány. 1. ledna bombardovala sovétská letadla mesto
Kandahar jako odplatu za to, že ve meste byl ze zálohy zabit sovétský voják. --- Vnitropolitická situace v Jižni Africe se značne uklidnila. Bojkot školní docházky černošských
detí, který v nékterých částech trval až dva roky, zcela prestal, jako výsledek jednání
černošského "rodičovského krizového výboru", který zprostredkoval ŕešení konfliktu mezi
radikálními žáky a úrady. Bitvy mezi černošskými kmeny a v nékterých prípadech mezi hostujícími délníky pokračuj! i nadále a vyžádaly si preš 100 obetí. Jedná se jednak o
tradiční konflikty, ale zejména o konflikt revolučních radikálu s vétšinou černošského
obyvatelstva, které si nepreje násilnou konfrontaci s jihoafrickou vládou. 0 positivním
postoji části černošského obyvatelstva svedčí i to, že zajem o policejní a vojenské služ
by daleko presahuje poptávku. To navzdory tomu, že za poslední tri mésíce bylo zabito 27
policistu a 330 policejních bytu poškozeno zápalnými bombami a granáty. Zhruba polovina
45 000 silného policejního sboru jsou černoši, kteŕí mají zcela stejné služební podmínky
a platy jako bili. Kromé toho existuje pét zcela černých vojenských práporu, které jsou
rozložený pri severní hranici JAR. Každý má 1000 mužu. I tzv. "domovské štáty" mají své
vlastní ozbrojené sily, které kromé velitelského sboru jsou jen černošské a úzce spolu
pracuj! s úrady JAR pri akcích proti ANC. --- Vládni zména v Lesotho znamená, že ze ze
me byli vypovézeni príslušníci ANC, kteŕí ji používali jako základnú pro teroristické
útoky proti JAR. --- V JAR se po svém penzionování natrvalo usadil bývalý švédský vys
lanec Arne Helleryd. --- Začátkem prosince vybuchlo na území JAR v blízkosti hranice
se Zimbabwe 6 pozemních min, pri čemž bylo zabito 6 osob, z toho 4 déti ve véku od 2 do
9 let. K činu se prihlásila teroristická organizace ANC. Vyšetŕování ukázalo, že miny
byly československého puvodu.--- Biskup Tutu pri cesté po USArekl, že jeho cirkev muže
podporovat násilné akce proti JAR a žádal západní zemé o úplnou ekonomickou blokádu ze
me a prímou podporu ANC. Pred odjezdem z USA vyzval k pŕímé mezinárodní intervenci pro
ti JAR. Jeho primá podpora teroristické ANC vyvolala v JAR bouŕi protestu nejen mezi bílými, ale i mezi umírnénými černými vudci. Naštčstí hlas tohoto podareného nositele Nobelovy ceny míru, který pri jiné príležitosti prohlásil, že by v JAR vítal Rudou armádu,
nemá v JAR ani mezi černými obyvateli velkého slyšení. Jeho jednání prispélo k tomu, že
ani nyní nebude zvolen arcibiskupem, práve tak jako pred 4 roky, kdy návrh bvl zamítnut
aliancí mezi černými i bílými, kterí o jmenování rozhoduj!. --- V prosinci se v Zimbabwe
konala africká konference protestantské Svétové rady cirkvi, na které oyiy zastoupeny
1 církve nékterých západních evropských štátu, nikoliv však nejvétší jihoafrické černoš
ské cirkevní sdružení, které je pro dialóg s vládou. Svétová rada cirkvi je nechvalné
známá svoji nekritickou spolupráci s režimy za Železnou oponou. --- Zimbabwský minist.
predseda Mugabe navštívil začátkem prosince SSSR a byl pŕijat s nejvyššími poctami. Již
pul roku pŕedtím byly navázány mezi obéma zemémi ŕádné diplomatické styky a podepsána
dohoda o prátelství a spolupráci mezi KSSS a Magabeho stranou Zanu-PP. Téméŕ současné
byl publikován raport AI o zatýkání, véznéní a mučení Mugabeho politických odpurcú. V ze
mi je nékolik stovek politických vézňú a od roku 1980 vyjímečný stav. --- Mugabe oznámil
ANC, že nebude nadále chránit jejich jednotky operující mimo území Zimbabwe a naŕídil
nejvyšším armádním velitelum, aby jednotky zimbabwské armády nekladly odpor armádé JAR
v prípade jihoafrického prepadu základen ANC v Zimbabwe. --- Mírový pochod, který mél
za cíl projít všemi zemémi Strední Ameriky, skončil fiaskem. Všechny vlády dotyčných ze
mí, mimo Nicaraguu, označily akci za levicovou maškarádu a vétšinou zakázaly prúchod,
protože účastníkum nebylo možno zaručit bezpečnost pred nepŕátelsky naladéným obyvatelstvem. --- Columbie odvolala vyslance z Nicaragui, protože nicaraguanští občané se účastnili spolu s columbijskou marxistickou gerilou pokusu o obsazení justičního paláce v Bogoté. Pri útoku zahynulo na 100 lidí. --- Skupina norských védcu udélila v Oslu alter
natívni cenu míru sovétskému disidentovi Anatolijovi Korvjanovinovi, který je v koncentračním tábore, protože bojoval proti zneužívání psychiatrie v SSSR. --- Jeden z nejvýznam-
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néjších současných teologu Čvýcar Urs von Balthasar vyjádŕil víru, že ješté béhem tohoto desetiletí dôjde k nové
revoluci mládeže, která dnes hledá základní hodnoty živo
ta. Podie jeho názoru nebudou blízkou budoucnost utváŕet
masy, ale duchovné silní jedinci. V současné mladé generaci pozoruje velký, nečekaný rust takových osobností.
--- Bavorská pohraniční polície oznámila, že tam v plné
uniforme uprchl sovétský voják. Čs. pohraničníci po ném
bezvýsledné stŕíleli. --- V Austrálii pŕichází na trh
nová znamenitá lahôdka - krokodýlí mäso, které chutná
jako kuŕecí nebo telecí, bez tvrdých tkání. Krokodýli
jsou péstováni na farmách. --- Holandskou Erasmovu cenu
v hodnoté 200 000 holandských zlatých obdržel dramatik
Václav Havel s oduvodnéním, že svými díly usiluje o zachování lidské dôstojnosti a svobody.

Úprava vztahu nutností?
Národní politika:
Z P R A X E P R O E M IG R A N T Y
Minulý rok nastala v praxi pro
udelování nemeckého občanství emigrantüm dúležitá zmena. Žádosti o
nemecké statní občanství jsou prijí
maný, tak jako dfíve, po sedmi Ietech pobytu, ale žadatelé musí pred
nabytím nemeckého státního ob
čanství prokázat, že rozvážali česko
slovenské občanství.
J. Javurek, čs. právnik,
pŕís. soudní tlumočník
a pŕekladatel

Z okupovaného Československa: Básnik Jaroslav Seifert, nositel Nobelovy ceny za
literatúru, uctívaný celým národem, zemŕel v Praze dne 10. ledna ve veku 84 let. Domáci
rozhlas oznámil jeho smrt jednou vétou až nékolik hodin po prvních zprávách ze zahraničního rozhlasu. Husák kondoloval ministerstvu kultury, ale vôbec ne rodiné. Úrady učinily
vše, aby se veŕejnost co nejméné dozvédéla o prubéhu pohŕbu, který byl dán na všední den
21. ledna. Vzdor tomu;se k Rudolfínu, kde se smuteční obrady konaly; dostavily tisíce lidí. Zástup se pomalú pohyboval kolem katafalku, který byl vystaven ve smutečné vyzdobené
Dvoŕákové síni. Již ale v pul desáté poŕadatelé oznámili pulkilometrovému čekajícímu zás
tupu, že do Rudolfina nebude už nikdo vpušten, protože budou zahájený smuteční obrady.
Po jejich skončení byla rakev prevezená do chrámu sv. Markéty v Bŕevnové, kde se odpoled
ne konala zádušní mše. Chrám byl plné zaplnén a na prostranství pred ním se vzdor mrazi
vému počasí, tísnilo na 5000 lidí. Mše se zúčastnili četní zástupci diplomatického sboru
U Rudolfina ani v Bŕevnové k žádným incidentum nedošlo, i když polície zabránila západonémecké TV natáčet rozhovory s lidmi, kteŕí nebyli do Rudolfina vpušténi a zabavovala
filmy i fotoamaterum. Po zádušní mši byly básníkovy pozustatky prevezený do Kralup nad
Vltavou a uložený do rodinného hrobu. I tam se shromáždil velký počet lidí. Václavu Havlovi a herečce Vlasté Chramostové polície zabránila položit ke hrobu kvétiny. Zadržen
byl Jolyon Negel, reportér Hlasu Ameriky a propuštén až po pulhodinovém výslechu. Na
všech jmenovaných místech polície pilné filmovala a fotografovala účastníky pohŕbu. --Začátkem února došlo v Berlíné k výméné sovétských špionu za politické vézné z komunis
tických zemí. Mezi vyménénými byl i Jaroslav Javorský, odsouzený komunistickým režimem
na 13 a pul roku vézení nejtéžšího stupné. 8 a pul roku Javorský v čs. kriminálech skutečné strávil. Rodina, ruzné organizace, politikové svobodných štátu se po léta marné
snažili o jeho propušténí. Současné s ním byl vyménén i známý bojovník za práva sovéts
kých židu Anatolij Ččaranskij, který ihned odletél do Israele. Podobná výména méné známých osobností probéhla v Berlíné také začátkem prosince. --- Kardinál František Tomášek napsal ostrý dopis redakci časopisu "Otázky míru a socialismu", kde Vasil Bejda v
článku "Kam kráčí Vatikán?" obvinil cirkev, že ohrožuje socialismus a nenávistné útočí
na ČSSR, podporována papežem Janem Pavlem II. Kardinál odsoudil vméšování štátu do církevních záležitostí, pronásledování véŕících i knéží, nedodržování ústavy zaručující
svobodu náboženství a poukázal i na oslavy 1100 výročí smrti sv. Metodéje na Velehradé,
kam ze strany štátni správy byly zarazený i politicky zaméŕené projevy. --- Alexander
Dubček reagoval v italských komunistických novinách Unitá na interview Vasila Bilaka v
časopise Der Spiegel. Bilak tvrdil, že i Dubček podepsal 3. srpna prohlášení ve kterém
se tvrdilo, že ČSSR je vystavená kontrarevolučnímu útoku. Nie takového v bratislavském
prohlášení, které Dubček v dopise cituje, nebylo. Bilak dále tvrdil, že v srpnu bylo
vše pripraveno na zŕízení koncentračních táboru pro odpurce pravicových sil. Dubček uvedl, že nie takového pŕijato nebylo a tím spíše ne "pro odpurce pravicových sil" (Jaka
škoda! pozn. redakce). Naopak na pokyn predsedníctva vlády byl vypracován návrh na po
litickou isolaci osob pri prípadných politických vystoupeních proti socialismu. Návrh
méli vypracovat Kolder a Indra (znalci nad jiné, pozn. redakce.)--- V prosinci byli odsouzeni k trestum od 6 mésícu do 2 a pul let fotbaloví fandové Sparty, kteŕí zvandalizovali osm železničních vagónu. --- Na budapeštském Kulturním fóru byl projednáván a mno
hými delegáty velmi ostré odsouzen postup čs. úradu proti Jazzové sekci Svazu hudebníku,
kterou režim systematicky pronásleduje a znemožňuje jí činnost. --- 11 mladých lidí
obojího pohlaví, mezi 15 až 23 roky bylo zatčeno pro výrobu a vlastnictví omamných drog.
Byla mezi nimi i nastávající matka. Drogy vyrábéli z chemikálií, které jsou béžné k dostání a z léku. --- Vasil Bilak, bez ohledu na Gorbačovu averzi vuči alkoholismu, odpo-
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vedel, že pivo je pro naše národy to co chléb. Mnohde si to zjevné vzali k srdci, ale
Rudé právo, tentokráte bez ohledu na Vasila, kritizovalo plzenský Kultúrni dúm, kde v
duchu tohoto prísloví návštevníci požívají "národní chléb" v hojném množství - a v pra
covní dobe. "První se objevují už o sedmé hodine ranní", prohlásila vedoucí smený. --Augustin Navrátil se stále dožadoval vysvetlení prípadu ing. J. Coufala, který byl "nalezen mrtev" ve svém byte. Jeho čin byl úŕedné prohlášen za "sebevraždu", ale svédectví
posluhovaček, které byt navštívily a mŕtvolu vidély, je jiné. Jejich výpovedi napovídají
surovou vraždu - daleko horší než J. Popieluszka. Aby nepohodlného tazatele umlčeli, uvéz
nit ho nechtéjí, to by príliš kričelo, poslali ho soudruzi na psychiatrickou kliniku, kde
má být "léčen!" --- Willy Brandt navštívil v listopadu Československo, kde si soudruzi
velice libovali nad jeho kritickým postojem vuči obranné politice presidenta Reagana a
chválou sovétské iniciativy. Pak následovala návšteva Polska. V Praze Bilak, ve Varšave
Jaruzelski, pro Walesu čas nezbyl, ani pro návštevu gdanského pomníku na pamét mrtvým z
délnických protestu. Brandt se zasadil, aby syn Jirího Hájka, postižený čs. apartheidem,
jak se jeho otec vyjádŕil, mohl studovat v Nórsku. --- Za loňský rok požádalo v ruzných
svobodných zemích sveta takŕka 5000 Cechu a Slováku. --- Jeden z nových mluvčích Charty
se stal Jan Stern, v únoru 1948 člen akčního výboru na filozofické fakulte KU, pozdéji
redaktor Tvorby. Akční výbory utvorené na vysokých školách v roce 1948 mají na svedomí,
že mnoho lidí bylo ze škôl vyloučeno. --- Pro špionážni činnost byl ze Švýcarska vypovézen v lednu nejmenovaný čs. diplomat. Je o ném známo, že pôsobil v Bernu a sbíral informace o čs. emigraci. --- 8. prosince došlo v Praze k demonstraci mládeže, které se
zúčastnilo asi 1000 lidí. V den výročí tragické smrti zpéváka John Lennona se mládež
už po nékolik let shromažďuje u "Zdi náŕku" na Kampé. Letos se dala na pochod stŕedem
mesta. Byla provolávána hesla jako:"Žádná raketa není mírová" a pod. Pri pochodu smérem
na pražský hrad byl pochod policií zastaven a účastníci donuceni k rozchodu. --- Man
želka Miloše Formana Vera a deti - dvojčatá Petr a Matej žijí v Praze. V roce 1976, když
bylo dvojčatum 12 let, čs. úrady povolily, aby odjeli do USA a byli pŕítomni tomu, kdy
jejich otec dostal Oskara za Kukaččí hnízdo. Západnímu tiskú Forman prohlásil, že se
rozhodí pro natáčení Amadea, protože chtél ješté uvidét Prahu. Vzhledem k prínosu deviz,
nebylo ze strany čs. úradu námitek. Dvojčatá pôsobila ve filmu jako statisté. Petr štu
duje v Praze na divadelní škole a Matéje se snaží otec dostat do USA, kde chce studovat
umení.
Podmanený svet: Začátkem ledna zatkla polská bezpečnost jednoho ze tŕí vudcu podzemního vedení Solidarity Bogdana Borusewicze. --- DDR vydala pohraniční polícii prí
kaz, aby nestŕílela na osoby, které se pokoušejí uprchnout na Západ. --- V prosinci
zemŕel východonemecký ministr obrany Heinz Hoffman, který se m.j. zasloužil o postavení
ostudné Berlínské zdi. Pôvodné z délnické rodiny, bojoval ve Španélsku, pozdéji začlenén do Rudé armády. V roce 1946 se jako podplukovník stal osobním poradcem W. Ulbrichta.
Armáda DDR má dnes 100 000 mužu a 300 000 v reservách. --- List Speakup pŕinesl zprávu, že v sovétských pracovních táborech je stále na 5 000 amerických občanu. Jedním z
nich byl John Noble, který byl zatčen NKVD koncern války na území dnešní DDR a byl propuštén až po 10 letech. 0 svých zkušenostech napsal dvé knihy. --- Stoupenec Solidarity
knéz Zaleski byl již podruhé pŕepaden a zbit do bezvédomí. --- Krvavý spor dvou vládnoucích marxistických rivalu zavedl Jižní Jemen do krátké občanské války. Skončil vítézstvím více prosovétského protivníka. Boje si vyžádaly na 10 000 obétí. --- 15. záŕí
1985 schválil iránský parlament, vérné ve stopách všech totalitních režimu, rozpušténí
skautingu. --- Bývalý vysoký štátni nicaraguánský
úredník Baldizo Aviles prohlá
sil na tiskové konferenci ve Washingtonu, že dnešní vládci nechali v tajnosti, v individuálních či masových popravách, zlikvidovat tisíce osob podezŕelých z odporu proti reži
mu. --- Na Západ byl propašován dopis Andreje Sacharova, podie kterého byl 7.5.1984 prevezen do nemocnice, kde byl pak po dlouhou dobu vystaven systematickému mučení agenty KGB
--- Koncern ledna byl polský rubl vuči západním valutám devalvován o 13-15% a o 3% vuči
sovétskému rublu. --- Ze SSSR došla zpráva, že psychiatr Anatolij Korjagin, který je
šestým rokem véznén, je ve velmi vážném zdravotním stavu. Korjagin byl v roce 1981 odsouzen k sedmi letum pracovního tábora a péti letum vyhnanství za to, že véren lékaŕské pŕísaze, prohlásil za zdravé 16 lidí odsouzených k nucené psychiatrické péči za kritický
postoj vuči sovétskému režimu. Za posledního puldruhého roku zemŕelo v sovétských koncentrácích 11 známých politických véznu. --- Polské úrady propustily 70 "nespolehlivých"
akademiku pracujících na polských vysokých školách. --- Posádka sovétské vesmírne sta
nice 5-7 musela být povolána zpét na zem, protože velitel posádky onemocnél. Je známo,
že beztĺžný stav pôsobí negativné na lidský Organismus, avšak podstata jevu není védcum
žatím zcela jasná. --- Poprvé po 14ti letech mohli občané SSSR vidét a slyšet amerického
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presidenta, který mél pétiminutovou reč k sovétské verejnosti na Nový rok. Podobné pŕenášela americká televize projev Gorbačova. Uvolnéný Reagan, mluvící spatra a s rodinný
mi fotografiemi na stole, byl zjevným protikladem Gorbačovova stále ješté bombastického
stylu. --- Časopis Sovétskaja kultúra priznal, že nemoc aids se také objevila v SSSR.
Odpovédnost za to padá na americkou CIA! --- Thajský obchodník, který jezdil na časté
obchodní cesty do Laosu vypovídal v USA, že v dolech na zlato vidél pracovat americké zajatce z vietnamské války. Američané jsou pŕesvédčeni o tom, že ne všichni američtí za
jatci byli Vietnamci vydáni. V Severní Caroliné je veden soud proti americké vládé, že
v této véci neudélala vše co bylo možné. Pred tímto soudem podal obchodník své svodectví.
--- "Jenom ten, co pravdivé, aniž by néco skrýval, mluví o problémech ve vlastní zemi,
má morálni právo vyjadŕovat se o tom, co se déje ve svété", ŕekl sovétský básnik Jevtušenko ve své reči na kongresu spisovatelu pred Vánoci v Moskvé. Ta část reči, kde pou
kazoval napŕ. na luxusní obchody pro straníckou elitu, na pŕídélový systém nékterých základních potravín a na revidování histórie, byla pro veŕejnost cenzurována. --- Keston
College, která dohlíží na zacházení s náboženskými skupinami v komunistických zemích
oznámila, že v Gruzii byl popraven ortodoxní knéz pro účast na prípravách únosu letadla.
--- Národní švédské hokejové mužstvo Tre Kronor bylo v prosinci v Moskvé. Béhem tréninku, když všichni hráči byli na hŕišti, udélali agenti KGB dôkladnou prohlídku všech ho
telových pokoju, kde hráči byli ubytováni. Na protest švédského vyslanectví se Sovéti
omluvili, ale žádné uspokojivé vysvétleni nebylo podáno. --- V Líbyi byly instalovány
sovétské protiletadlové strely SA-5. Kaddafi vyhrožuje, že je použije proti americkému
letectvu bude-li pŕelétávat záliv Syrten. --- Pred Puškinovým pomníkem v Moskvé, zadržela KGB 11. prosince 12 osob, které se tam shromáždily, aby si pŕipomnély Den lidských
práv. Muž, který se pokúsil o proslov byl tajnými sražen k zemi a zbit. K zemi byl sražen i fotograf amerického TV týmu a byl mu rozbit objektiv jeho kamery. Tento den je v
zemi slaven. SSSR oficiálné oznámil, ež garantuje dvé nejduležitéjší lidská práva: prá
vo na život a na práci! (Co bychom chtéli víc! Pozn. redakce). --- Pŕevážná vétšina
obyvatel Škandinávie požaduje bezatomové pásmo - napsala Pravda. Uznání za vedení poli
tiky se dostalo Palmemu a dánskému soc. demokratickému predákovi Jörgensenovi. --- Vedoucí podzemního vedení Solidarity Zbygniew Bujak se setkal s pŕedstaviteli dalších za
kázaných odborových organizací,
aby se dohodli na zpusobu společného boje za občanská práva. --- Polský soud odsoudil k nékolikaletému vézení dva policisty, protože pre
dávali Solidarité informace o zatčených osobách. --- 10ľó obyvatelstva Bulharska tvorí
Turci, kteŕí oficiálné prestali existovat, protože není uznávána jiná národnost než bul
harská. Podie AI prišlo pri násilném pobulharštování o život na 500 osob. Lidern jsou ná
silné pŕedávány občanské legitimace s pŕedem vytišténými bulharskými jmény. Všechny tu
recké školy byly zavŕeny, minarety jsou boŕeny nebo pŕeméňovány na skladišté a pod. Zas
tavený byly všechny turecky tišténé noviny a turecké vysílání. To vše nevadilo organizaci
OSN UNESCO, aby uspoŕádala nékolikatýdenní konferenci v Sofii a dodala tak bulharským
komunistum svétového lesku. --- Sandinistická vláda v Nicaragui zastavila vysílání katolické rozhlasové stanice, protože nevysílala rozhlasový projev diktátora Ortegy. --Sovétská luxusní loď Lermontov se potopila v blízkosti Nového Zélandu. Podie pŕedbéžných
zpráv utonulo na 30 osob. Na palubé bylo 700 cestujících.
Naši ve svobodném svété: 29. listopadu zemŕel v Londýne, ve véku 72 let, novinár
Josef Josten. Clovék, který zasvétil svuj život úsilí, aby Československu byla navrácena
svoboda. Do exilu odešel v roce 1939 a znovu v roce 1948. Historie bude Josefa Jostena
ŕadit mezi nejvýznamnéjší exilové pracovníky. 0 jeho významu nejlépe svédčí to, že za
Novotného byl Josten označen nepŕítelem č. 1 a komunisté se ho pokúsili, naštéstí bezvýs
ledné, unést. --- Ďalší velkou ztrátu utrpél exil úmrtím vydavatele Národní politiky
Miloše Svobody, který zemŕel v Mnichové 13. listopadu ve véku 70 let. Miloš Svoboda byl
národní demokrat a pro svuj politický postoj byl nucen odejít do exilu již pred únorem
1948. Jako človék hlubokého sociálního cíténí, zakládal a organisoval pomoc nové pŕíchozím uprchlíkum. Národní politiku vydával od roku 1969. --- V Oslo zemŕel ve véku 81 let
univerzitní profesor Pavel Fraenkel. Pred válkou byl profesorem české literatúry na Vyso
ké šk°le pedagogické. Pocházel z židovské rodiny a v roce 1939 odešel do Osla. Po jeho
smrti napsal deník Aftenposten, že s Fraenklem odchází nékdo, kdo razil cestu norské di
vadelní védé. --- Cvédská TV pŕinesla v Technickém magazínu reportáž o úspéšné firmé
krajana Pavla Čecha z Göteborgu. Firma vyrábí technicky vysoce moderní drobná chladící
zaŕízení napŕ. TV kamer. Volvo si u firmy objednává, pro osobní auta prodávaná v USA, vyso
ce výkonné a na spotrebu málo náročné chladničky. --- Na Ctédrý den oslávil v Gagny u
Paríže "80" Alois Cížek, poslanec čs. strany národné socialistické v letech 1945-1948.
V tomto období patril k nejduslednéjším a nejostŕejším odpurcúm komunistu. Byl zatčen
ihned v únorových dnech a propuštén na pŕímý zásah presidenta Beneše. Po dramatickém útéku se dostal do Francie kde žije dodnes a vydává satirický časopis Bič. Hodné zdraví a
sily do dalších let!
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2. prosince zemŕel v Londýne ve veku devadesáti let plukovník Roman Kokrda, patrné pos
lední žijící účastník bjtvy u Zborová. Za I. svetové války bojoval plukovník Kokrda v
našich legiích, prodélal celý sla^ný ústup po magistrále, za II. svetové války odešel
na Západ a byl členem naši zahraniční armády a v roce 1948 volil exil znuvu. --- Náš
krajan Otta Jelinek, který je federálním ministrem športu v kanadské konzervatívni vlá
de, byl jmenován ješté fed. ministrem pro multikulturní záležitosti. --- Redaktor Mir
ko Janeček má velké zásluhy na trvalém uctení památky Roaula Wallenberga v Kanade. V
poslední dobé se s dalšími práteli snaží, aby po Wallenbergovi byl pojmenován ústrední
torontský park. --- 18. prosince byli na základe amnestie rakouského presidenta propušténi na svobodu Tomáš Nepivoda, Radek Struž a Oldrich Zenata, kterí byli odsouzeni na
rok vézení za únos čs. letadla loni v lété. Nebylo to néco co prišlo samo sebou, Česko
slovensko žádalo o jejich vydání. Vzhledem k tomu, že mezi obéma zemémi byla nedávno
podepsána neštastná dohoda o vydávání zločincu, bylo to utkání komplikované a na vysoké
úrovni. Je duležité, aby si exilové spolky a organizace uvédomily, jak tento ščastný konec začal, protože v podobných akcích v budoucnu mohou najít aktivní náplň pro svoji
činnost. Událost o únosu probéhla tiskem, ale na hochy by se bylo zapomnélo. Ze se tak
nestalo je dík tomu, že redaktor Kanadských listu Mirko Janeček na dálku z Kanady vyštoural kde jsou hoši zavŕeni. Napsal jim a jejich odpoveď poslal m.j. Severským listum. Odtud se dopis dostal do Vidne Ottovi Koutnému, ŕediteli Amerického fondu pro čs. uprchlíky a ten se svými spolupracovníky vykonal tu samotnou práci, která vedia k šťastnému
výsledku. Pro prípadnou námitku nezasvéceného, že to mél udélat hned, je nutno zduraznit,
že AFCR se stará jen o ty uprchlíky, které se mu prihlási a téch je ale vétšina, jsou
to prakticky všichni kdož jdou pŕes Jugoslávii. Hoši uleteli v nejvétší sezóne a za
loňský rok odešlo z ČSSR takrka 5000 krajanu, nejvétší část do Rakouska. Je snadné si
pŕedstavit, že AFCR si nevzpomene na ty, kterí se u nich neprihlásili. Hoši nyní v Rakousku čekají na povolení k vycestování do USA. --- S radostí oznamujeme všem pŕátelum
skautingu, že Evropská rada českého a slovenského exilového skautingu bude vydávat
"Stopu", žatím jako ročenku, která bude výčtem činnosti oddílu a oblastí a která se
má štát činovnickou tribúnou. Stopu vydával 351et se svými spolupracovníky dr. Velen
Fanderlík. --- Skautum i neskautum doporučujeme "TAM-TAM", časopis československých
skautu ve Švýcarsku. Napíšte si o ukážkové číslo na: TAM-TAM, Postfach 295, CH-8021 Zü
rich, Schweiz. --- V roce 1985 uspoŕádali naši skauti 6 letních táboru, jeden z nich poprvé - ve Švédsku, 160 km severné od Gôteborgu u jezera Stora Le, které zasahuje až do
Nórska. Účastníci byli nadšení nádhernou prírodou. Tábor byl nejpŕístupnéjší po vode.
Byl velmi náročný na dopravu, nejbližší méstečko Bengtsfors bylo 28 km vzdálené. Nejvét
ší nevýhodou byla velká drahota potravín, která si vynútila zménu predem vypracovaného
jídelníčku. Ukázalo se, že rovnéž dríví na podsady bylo drahé. Kromé činovníku se tá
bora účastnilo 28 chlapcu a dévčat, rozdélených do 2 dívčích a 3 chlapeckých družín a
pocházely z Holandska, švédska, Lucemburska, Nemecka, Francie, Belgie a USA. Tábor uspoŕádala holandská oblast, možná, že v roce 1986 uspoŕádá tábor ve Švédsku oddíl Némecko-Sever.
RODIČUM DČTÍ STARŠÍCH ŠESTI LET!!
Chcete, aby Vaše díté prožívalo détství plné romantiky, poučení, her? Chcete, aby si za
chovalo svuj materský jazyk - češtinu či slovenštinu? Chcete, _aby se pravidelné mohlo
scházet se stejné starými českými a slovenskými kamarády? Chcete, aby o prázdninách moh
lo prožívat krásné tri týdny na skautském tábore?
Je-li Vaše odpovéď na tyto otázky kladná, prihláste Vaše díté do Českého a slovenského
exilového skautingu. Skautské oddíly jsou po celé Evropé a rádi Vám sdélíme, který oddíl pracuje nejblíže Vašemu bydlišti. Máte-li zájem, pŕihlašte Vaše díté teď. Stále se
nám totiž stává, že rodiče prihlási své díté k nám až tesné pred táborem. A to je pozdé,
protože príprava na náš pŕíští tábor probíhá celý rok. Obračte se na adresu:
SKAUTED, Postbus 38480, 6303 AL Nijmegen, Nederländerna, telefón 80-440448.
SVU - Společnost pro védy a uméní. Predsedníctvo SVU schválilo prohlášení, které pak
bylo zasláno delegacím 35 štátu zastoupených na Kulturním fóru v Budapešti. V prohlá
šení byly vyzývány vlády zemí, které podepsaly Helsinský akt, aby pracovaly k co nejširším lidským svobodám. Za vynikající prínos k umelecké a védecké práci udélila SVU čest
ná členství Jozefu kardinálovi Tomkovi, prof. dr. Janovi Milíčovi Lochmanovi, prof. dr.
Mikulášovi Lobkowiczovi a Miloši Formanovi. Za mimoŕádné zásluhy o SVU bylo udéleno
zakládající členství pani Olze Komersové. --- Martin Hrabík vydal v USA nové číslo
Noviny, revue Čs. strany republikánské (agrárni), která vychází již po 37 let. Možno
objednat na jeho adrese 3491 West 99th Street, Cleveland, Ohio 44102, USA.
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V posledních letech stále sílily hlasy propagující Československo - polskou spolupráci.
Konkrétnejší formy se jim dostalo v roce 1984, z československé strany zásluhou Nardenského hnutí. Byľ'znovu objeven" dokument z roku 1942, prohlášení zástupcu československé
a polské vlády v exilu o utvorení československo-polské konfcderace. Kontakty s polským
exilem sílily a myšlenka dostávala stále konkrétnejší rámec. RSČ byla po celou dobu prubéžné informována. Úsilí bylo korunováno podepsáním dvou Deklarací o československo-pols
ké ceste ke Stredoevropské konfederaci, které se odehrálo v sídle polské vlády v exilu,
v Londýne. Za polskou stranu prohlášení podepsal hr. Edward Raczynski, president polské
exilové vlády a signatár pôvodní konfederační dohody z r. 1942 a premiér Kazimierz Sab
bat. Obvyklá čs. nejednotnost vyústila k podepsání dvou dohod. Jednu podepsali za Radu
sv. Československa /RSČ/ dr. M. Povolný a R. Fraštacký, druhou z Londýnské iniciativy
Rev. J. Lang S.J., ing. Pavel Moritz, ing. Bohumil Kobliha a Karel Šebek. Podstatné však
je, že myšlenka konfederace a silné Strední Evropy silí a v exilech zúčastnených národu
nachází úrodnou pudu. --- V prosinci se konal koncert Svetových filharmoniku. Koncertní
teleso tvorilo 92 hudebníku z 50 zemí. Byl mezi nimi i náš krajan, koncertní mistr - houslista Miloš Kalia, člen Symfoniku z Malmö. --- V Malmö se usadil Jan Bidrman, český pla
vecký mistr z loňského roku. Loni v ŕíjnu se účastnil závodu Arena Cup v Goteborgu a pri
té príležitosti požádal o politický asyl. Jan, kterému je 19 let patrí mezi evropskou
plaveckou elitu. Nyní začal znovu závodné plavat za Malmö KK, ale nemohl se účastnit
švédského mistrovství, protože predpisy mu to nedovolily. Podmínkou je, že musí být ve
Švédsku jeden rok. Mohl se však zúčastnit rozplaveb a byl 2x tretí a 1x druhý. Umísténí,
které by mu zaručilo místo ve švédské reprezentaci. --- Martina Navrátilová a Ivan Lendl jsou nejlepšími svétovými hráči za rok 1985. V červenci pŕíštího roku vrcholí v Praze
mistrovství sveta tenisových družstev žen finálovými stretnutími tzv. Federačního poháru.
Je silný predpoklad, že se americký tým kvalifikuje a v tom prípade dôjde k utkání USA ČSSR. Podie západonemecké tiskové kanceláre DPA nastoupí za USA Martina Navrátilová.
Zpráva ŕíká, že pŕedcházející rozhovory byly velmi obtížné, ale nakonec Praha povolila.
Ivan Lendl prohlásil, že nechce reprezentovat ČSSR na Davis Cupu 1986. Až potom prišli
soudruzi s prohlášením, že si nepŕejí, aby Lendl ČSSR na Davis Cupu reprezentoval a vyloučili ho z národního mužstva. --- Sdružení svobodných Čechoslováku v jižním Švédsku
vytisklo švédsko-český letáček, který vitá nové krajany, kteŕí se rozhodli nevrátit se
do Československa. Nabízejí pomoc a informaci a neformálni setkání v rodinách. Na letá
ku jsou jména péti členu Sdružení s telefonními čísly. Letáky byly pŕedány na Invandrarförvaltningen v Malmö s prosbou, aby byly dávány novým československým uprchlíkum. Jisté
príklad hodný následování i u ostatních spolku! --- Dodatečné se dozvídáme, že mezi ko
munistickými agenty, které si SSSR vyžádal výmenou za Javorského a ostatní, byli také
Karel a Hana Köcherovi, zatčení 1985 v New Yorku pro špionáž. Köcher byl pôvodné učitelem matematiky a fyziky, byl ale vyhozen a stal se hlídačem. Pŕedpokládá se, že již
tehdy byl získán pro spolupráci s výzvédnou službou. Z ČSSR "uprchli" do Rakouska 1966.
Dostali se do USA, kde Köcher pracoval na univerzité v New Yorku a podarilo se mu dostat se i do CIA. Rovnéž pŕekládal z a do ruštiny. Byl delší dobu podezŕíván ze špionáže
a k odhalení a zatčení došlo loňského roku. --- Dva dni po príletu Jaroslava Javorské
ho mél s ním Vladimír Čkutina interview ve Rádiu Svobodná Evropa. Javorský slíbil, že
svoje osm a pulleté utrpení podrobné popíše. --- Vladimír Čkutina nám poslal následující článek z čs. domáciho tiskú s prosbou, pokud nékdo je o tématu informován, aby o
tom napsal do Reportéra.

Po stopách rudolfínské sbírky
In dnhffi známo, že v dobé tflcotileté války bylo z Českých zemi edveeeno do Švédske velké
mnnžství umeleckých poklndíl. Nnbyla to jen dfla z rudolffnských Sbírek, ale rovaéS rukopisy, ce
lé knihovny, nnpf. Rožmberskô, a dal*! cnnné pFedméty. Mnohé z nich nezfiotaly ve Švédsko; kdjrS
se íváriská králnvnn Krlsflnn r. 1854 vzdnla vlády a pfeslShovala se do ftfma, odvezie s sebou mno
ho cennosti a ty byly pak po rázných dražbách roxmístény na celém ovötö.
Ani vo Švédsku nejsou dnes tyto poklady na ]ednom mlsté. Ty nelcennéjíf, napf. Codex argenteus,gňtský preklad hihi o, psanÝ stfíhrnými literami na
purpurnvém pergamenu, nebo Code* glyas, rukopls ohromného formátu o rozmérech «915x490 mm,
jsou Uložený v nelvýznamnéjšfch Svédských knlhovnách. v Univerzitní knihovné v Uppsale a v Královské knihovné v Stockholms Umélecké památky z Cech Jsou rozptýlený po celém Švédsku:
nn zámku Drottnlneholmu jsou slnvné sochy
Adrlana de Vrlese z Vnldítefnské zahrady, zámrk Skokloster chová slavný portrét Rudolfa II.
od Arcimbolda a skoro na knždém malŕm zámku
nnlez.neme n^co pozoruhodného z naSf kultúrni
oh,a<!HZdamka ne v*echna dfla Jsou dnes spolehllvg
tdentifikovôna. Jlž znkladatel modernlho Českého

déjezpytu Jose{ Dobrovský podnikl výzkumtiou C09tu do Švédska, ve výzkumech pak ve švédsku pokračoval v 19. století významný moravský badatel P. Beda Dudtk. Dr. Josef Pečlrka objavil „stockholmskou“ legendu o sv. KateFlné.
jednánl o daläím prôzkumu téchto památek, Zahájené v roce 1918, nebylo nlkterak úspéáné. Dnes
sa s,tuace podstatné zménlla. V Ostavu teória a
dgj!n umgnl ČSAV v Praze se vytvofilo významné
evropskô stredisko pro výzkum rudolflnského uméDelegace Československé akademle véd podepsa]a v njnu loňského roku ve Stockholm» závážnou dohodu o spolupráci ve vBdeckám výzkumu mHZ| ČSAV a Švédskou Královskou skademll
déjln, literatúry a umént. Tato prvnl dohoda mezi
naSf neJvt-znnmnéJSf védeckou Instltucl a nejstaríí švédskou védeckou organlzací (byla Jtaložena

v polovlnB 18. stdletl) umožní rczSlCtt výzkum
v této oblasti.
Bylo Jlž dohodnuto, že Jedno z prvních společných védeckýcb symposií, které se uskuteínj ve
Stodtholmu, bude vénováno dílňm rudolflnského
uméní ve Švédsku;, bez naSlch badatelü se dnes
nelz.e seríóznň touto problematikou zabýval a je,J1 védecké poznánl vyžaduje meeinárodn! spolu
práci. Dalo by sa uvažovat 1 o společnô výstavé,
tak abychora 1 u nás mohli znovu spatFtt nékterá
z tSchto d 81.
Naši obCané sl ovSem časte kladeu atázku trva
lého návratu téchte pFedmétô do Československa.
Tato otázka Jft z prôvnlho hlediska značné složltá, a Je to déno 1 tfm, že oba štáty dnes vzájemné
mírové spolupracujl a dávná zloba z doby tflcetlleté války Je pfekonána a zepomenata. Ve Stockholmu Jsine však dohodil í daläl vzájemneu spo
lupráci v historičkám a llterárné védném výzkum u Cesta pro vzájemné poznávéní v této oblasti,
které toltk chybélo v minulých stoletích. Je tedy
nynl ptevŕeua.
PhOr. JIB1 DVORSKÝ, C S e ,
fedttpl Ústam teórie a dSjln
umérú ČSAV

13

Dokument Charty 77 č. 21/1985

D O P I S

Dopis do Jihoafrické republiky

Z

J I H O A F R I C K É

R E P U B L I K Y

Mluvčím C harty 77

Biskup Destnond Tutu
nosíte 1 Nobelovy ceny tníru
Jihoafrická republika

PRAHA

Československo
Vážený pane bi skúpe,
jako predstaví tele občanské
iniciatívy Charty 77, usilující
o rešpektovaní lidských práv
v Íeskoslovenskuyochnítáme jakoukoliv formu diskriminace. Jejítn
nejviditelnejším projevem v dneIní politice státú je jihoafrická
politika apartheidu, která už
pfinesla Vaši zemi tolik neŠtčstí
a zahubila mnoho Vašich občanú,
Vyhlášení a uplatňovaní výjimečného stavu ve snaze uchovat

My, Češ i a S l o v á c i , ž i j í c í od doby v stu p u "taratrských" armád do n a š i d rahé v l a s t i
na území J ih o a f r ic k é re p u b lik y , j sme s i s p o lito v án ím p ŕ e č e t l i dokunent V aši C harty 77,
č . 21/1985 ze dne 3 . z á ŕ í t . r . , k t e r ý j s t e z a s l a l i b isk u p o v i Desnondovi Tutu.
Vzhledem k našim sedm náctiletým zk u šen o stan z pobytu v t é t o zemi j sme nuceni se
k obsahu to h o to podivného dokumentu v y j á d r i t .
Po je h o p r e č te n í s e i méné fundovanému č te n á r i okam žité n a b i z í irtvšlénka, že se
jed n á o podvrh, p lag l á t , d is in fo rm a č n í t r i k chlapcu z L etn é , s jediným cJľLem - p o š p in it
a s n í ž i t v o čío h sv éto v é v e r e j n o s ti dosav ad n í p rá c i a z ásiu h y C harty 77 a j e j i c h s i g 
n a tá r i.

privilégia vládnoucí bílé menšiny

V opačném p ríp a d e j e t o tr a g ic k ý dokument, jehož a u t o r i s i n e d a li seb an enší p r á c i
s h lubším studiem j ih o a fric k é h o problém u, a p o š to ls k o -p o litic k é h o p r o f i l u ad resáto v ý
o so b y ,p ríp a d n é s i a n i n ep o v šim li rudošedých in s p ic ie n tu v k u lis á c h č e m o b ílé h o a f r i c 
kého a m f ite á tr u .
J e to bezcenný p le v e l v p o li V ašich dosud napsaných dokumentô a z c e la bez seb emenšího zásahu H lavní sp ráv y tisk o v é h o dozoru by mohl b ý t o t i š t é n v Rudén p rá v u ,T ribuné a jin ý c h "skvostech" s o c i a l i s t i c k é ž u r n a lis tik y ,k d e obvykle n e p u b lik u je te . Takových dokumentô lz e t v o ŕ i t t i s í c a je d e n denne - s t a č í pouze zam énit a d re s á ta a jméno
zemé. Pŕipcm íná to s i l n é výrobu r e z o lu c í na béžícím pásu - je n té ž k o se nám v é ŕ í ,ž e
j s t e s e k tak o v é h lu š in e u c h ý l i l i .

vede jen k další krizi a katastro
fám. Neochota vzdát se nadvlády
zabíjí a mrzačí lidské životy,
.líči hodnoty a ztžžuje ještš vice
hledání společného jazyka pro
fešení odpovídající soudobým po
trebám zeme a zásadám lidskosti.
Spolu s Vámi odsuzujeme politiku
jihoafrické vlády jako nemorálni,
zhoubnou a bezperspektívni a po
žadujeme propušténí včzÄu pronásledovaných za odmítání apartheidu
Oceňujeme odpor vétšiny jihoafrického lidu proti tomuto násilí i
Vaši snahu o dialóg a nenásilný
prechod Vaši zeme k pfirozenému
uspoŕádání, v némž má každý občan
stejná práva a povinnosti vuči
společenství, v némž žije.
Dovolte, abychom Vám a všem,
kdo spolu s Vámi usiluj í o spravedlivé ŕešeni, vyjadrili svoji
soli dari tu.

V erím e,že nemáte a nemôžete m it k d is p o z ic i p rav d iv é a o b je k tiv n í inform ace
o d é n í na a fr ic k á n k o n tin e n tu ,o b z v lá š té na je h o již n ím c íp u . Díky cenzúre svétových
z p rá v ,ra fin o v a n é výrobe p oloprávd a l ž í , a zásluhou n e jm o d e m é jší ohrazové te ch n ik y
využív an é k p rek ru c o v á n í a f a lš o v á n í u d á lo s tí , j s t e se s t a l i i Vy o b e tí n e o b je k tív n i
š a rá d y ,v h i s t ó r i i ž u r n a l is t ik y z c e la o je d in e lé . S t a l i j s t e se konzumenty predem z f o r mulovaných p o lo to v a ru na j e j ic h ž podklade v z n ik l Váš dokument. Jin é h o v y s v e tle n í n e n í.
N a p sa li j s t e k o n tra v e rz n í d o p is s t e jn é k o n tra v e rz n í osobe; dcmníváme s e ,ž e v r e j s t f í k u n o s i t e l i Nobelovy ceny n e e x is tu je - k ra n biskupa Tutu - jin é h o človéka o jehož
o p rá v n e n í n o s i t te n to vznešený t i t u l j e t o l i k p o ch y b n o stí.
Jakoby pŕúno na objednávku se z bezvýznamného v e le h n íč k a s t a l a p re š noc pošta--a
neochvejného z a stá n c e čem éh o lid u J i h o a f r ic k é re p u b lik y ,a to svetového form átu. Na
domáci p id é má so tv a d e s e tin u sto u p en o i - což však Vy nemužete v é d e t. Z form ulace
Vašeho dokumentu by rrohl m it č te n á ŕ dojem, že pan bisk u p prím a horu j e p ro ev o lu čn í vý
v in v J i ž n í A fric e a nabádá své č e m é ovečky k lá s c e a poŕádku. Opak j e pra-^dou i
P re s to s i však jménem V a ši C harty 77 d o v o lu je te d áv at k r e d i t č lo v ek u , k te rý je z d í po
s v e te a pŕimo p r o s í o to ,a b y jeho spoluobčané m eli h la d ,b íd u a u tr p e n í - opravdové
t o dôvody k násilném u z v ra tu v zemi. G lo r if ik u je te č lo v é k a ,k te rý den ze dne mení své
n á z o ry ,n e h le d á c e stu k rozumnému d ia ló g u ,k e spravedlivérrra f e š e n í ju h o afric k é h o prob
lému, k te r ý n e n í ochoten je d n a t s p reš.P .W .B o th o u ,k terý š tv e p r o t i své v lá d e a neuznává zm en y ,k teré t a t o v lá d a k cd bourání a p a rth e id u a k o d s trá n e n í d isk rim in a c e j i ž u č i
n i l a . V e rte nám - je j i c h d o s t a d a l š í jso u na programu. P ro to Vaše podpora biskupa
T utu v tv r z e n í,ž e p o l i t i k a vlád y JAR j e zhoubná, nem orálni a b e z p e rs p e k tív n i je k o lo 
s á l n i p a š k v il v z rc a d le r e a l i t y .

V Praze 3. z-áŕí 1985
J irí Diensbier, Eva Kantúrková,
Petruška Šustrová
Mluvčí Charty 77
Ladislav Lis, bývalý mluvčí
Charty 77
mistopredseda Mezinárodní federace
pro lidská práva

J ih o a f r ic k á re p u b lik a n e n í k le c í z o stn a tý c h d r á tô ; do t é t o "p rašiv é" zemé se
s n a ž í ile g á ln e d o s ta t p re š zamínovaná p o le stovky a t i s í c e t.z v .sv o b o d n ý ch černocha
z o k o ln íc h š t á tu osvobozených d ie moskovské form ule, ze š t á t u , k te r é j i ž na j í to p i i ro z e n é u sp o rá d á n í, kde má občan s te jn á p ráv a a p o v in n o sti v ô č i s p o le č e n s tv í v nervu'
š ije .
Po p r e č te n í Vašeho dokumentu, C harta 77 už n e n í co b ý v ala. Alespoň p ro nás j i h o 
a f r ic k é Č echoslováky.

R E P O R T É R
patrí mezi nejlepší
exilové časopisy.
Napište si o ukážko
vé číslo!

A pokud c í t i t e p o treb u d o p i sova t s i se skutočnými z ástu p e i čem ého li d u na ji h u
A frik y , doporučujeme Vám nékolik. n á s le d u jíc íc h jm en:pan G atsha B u th e le z i,D r.L u c a s Mangope a D r.Jo n as Savim bi.

Postfach 1737
CH-8048 Zürich
Schweiz
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Výbor Rady Čechô a Slováku
v J i ž n í A fric e

P r e t o r ia , li s t e p a d 1985.
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Švýcarsko následovalo SRN a udelení švýcarského občanství, až na určité výjimky podmiňuje zrušením československého občanství.
VI. 5LET ČS. SQKOLSTVA V ZAHRANIČÍ bude probíhat ve dnech 3. až 6. července v Curychu,
Svýcarsko. Vedie sletových soutéží a hlavního sletového vystoupení nékolika tisíc cvi
čenou, nabízejí poradatelé navštévníkum další bohatý program . Curych bude v té dobé
místem sjezdú, kongresu, kulturních poradu ruzných exilových složek. Slet je nejvétším
setkáním krajanú z celého sveta!
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Pro krajany ze Švédska je zajištén autobus s vlastním ŕidičem. Potrebujeme dalšího ŕidiče na stŕídání. Zádáme krajany s ŕidičským prúkazem na autobus, aby se prihlásili
.jdr. Vítézslavu Lotovi, tel. 031/26 41 27. Zájezd bude trvat od 28. června do 7. července. Kdo chce jet na Slet na vlastní pest a nemá ubytování u známých, muže se obrátit na SOKOL Zürich, Postfach, CH-8125 Zollikerberg, Schweiz nebo na ubytovací odbor,
adresa Jaroslava Fialová, Stauffacherstrasse 222, CH-8004 Zürich, Schweiz. Tam mužete
do konce brezna poslat i žádosti o ubytování v campu Wollishofen v Zürichu u jezera.
Hráči odbíjené - ženy a muži, kteŕí chtéjí representovat švédský Sokol na sletu, prih
láste se písemné nebo telefonicky na adresu: Krista Lhotová, Paprikagatan 4, 233 74
Helsingborg. Telefon: 042/22 70 72.
Československé dny v Galtarô se budou letos konat ve dnech 31/5 - 1/6. Príjezd možný
již v pátek 30. kvetná. Ubytování máme zajišténo v pavilonech Fyren a Tallkotten. Dostatek místa pro karavany i stany. Prosíme hlašte účast V. Lotovi 031/26 41 27.
0/0''0'0'0/0'0/0/a/0/0''0/0'0'tVO'0/CKC)''0'0/0''0'0/0/0/'0/0'
/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O

VIDEO + MUSIC SERVICE
Firma PROART pro Vás pripravila doposud nejvétší výber české a slovenské audiovizuálni
tvorby:
FILMY - pŕedválečné, poválečné i nejnovéjší produkce na videokazetách.
TELEVIZNÍ P0ČADY - bohatá nabídka nejlepších poradu Čs. televize.
GRAMODESKY - oblíbené písničky, pochody, lidová hudba, pohádky.
HUDEBNINY - rozpisy všech žánru od vánočních koled až po velká aranžmá.
Obsáhlý katalóg obdržíte zdarma poštou na adrese:
PROART, Postfach 1232, 8045 Ismaning bei München, Västtyskland
O ' Q ' 0 / 0 / 0 / Q/ Q/ Q/ 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / Q/ Q/ 0 ' 0 / Q/ 0 /

/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/Ü/O/O/O

Máme možnost opatŕit omezený počet ručních, kufríkových psacích stroju značky
FACH - PRIVAT 1620 se švédskou klávesnici za 625:Zájemci mohou napsat do redakce Severských listu nebo volat 0120/14421.
0
/O'0/0'0/O'O'0'O
/O'O/O/Q/O'O'0'0^0'0/0/0'O/O'0/0-'O/O/Q/
/O/D/0/0/O/O/O/O
/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/G/O/O/O/O/O
KNIHY
Množí z čtenáŕu objednali a nékterí i zaplatili knihu Martiny Navrátilové: Já jsem já.
Omlouváme se za zdržení, ale zásilka, kterou jsme dostali byla natolik vadná, že jsme
ji museli celou vrátit. Vime, že nová zásilka je na ceste a čekáme ji každým dnem. Na
sklade momentálne nemáme i nékteré jiné tituly, které jste objednali a prípadné i za
platili. Všechny knihy byly objednány a doufáme, že Vás budeme moci co nejdríve uspokojit.
Nové vyšlé knihy:
Konfrontace: Armand Maloumian - Synové Gulagu
77:Tuto dávno ohlašovanou knihu jsme vypustili z našeho posledního seznamu, protože jsme
dostali informaci, že z ekonomických duvodu nebude vydána.
Skutina-Gillar-Hochman: Lenin v Curychu
49:Peroutka: Muž prítomnosti
77:Dlouho očekávaná kniha, v katalozích nakladatelství a následné i v našich seznamech
označená Ferdinand Peroutka - vzpomínky současníku.
Emma Jarošová: Dum u dvou skotlku
77:Vyprávéní o našich nejlepších prátelích - domácich zvíŕatech a zvíŕátkách.
68- Publishers: Pecka - Malostranské povidky
Ulč : Špatné časovaný béženec
Vejvoda-Safaŕík : Honičl<ä~
Kaplan: Nekrvavá revoluce

63:78:45 :91:-

Index: Jan Pele - A bude hur ...
Helena Nováková: Nevina aneb vražda v Príkré ulici

87:54:-

Obrys/Kontur: Jaroslav Foglar - Záhada hlavolamu
Jaroslav Foglar: Stínadla se bouŕí

78:78:-

\
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Rozmluvy - poezie: Petr Kabeš - Odklad krajiny
Ivan Wernisch: Zasuté zahrady
Jan Pištora: Mezery v paméti
Václav Renč: Setkání s minotaurem
Jakub Demi: Moji pŕátelé
Karel Trinkewitz: Sto haiku o
Praze
Iva Kotrlá: Února

44:44:44:20:20:44:44:-

Havel/Sidonius /filozofie/ Výzva k transcendenci44:Karel Skalický: Kritika kultu osobnosti
20:Eda Kriseová: Leto s Bosonožkou /novela/
44:Ivan Klíma: Milenci na jeden den
44:Nabídka Severských listú
Všem odbératelúm Severských listu nebo knih nabízíme zdarma, pouze proti úhrade
poštovného, následující tituly:
Carl Emil Sörgärde: Sanningen segrar /poezie/
Gabriel Laub: Mars är en naken gud
John Danius: K smrti odsouzený vypráví
John Danius: Jménem Satana
K.J.Krušina: Druhá bouŕe
K.J.Krušina: Jedenáctý obvod
K.J.Krušina: Pan Dadáček má dovolenou
Nabídka platí pokud sklad stačí. Napíšte si do redakce nebo volejte 0120/14421.
0/Q/0/0/0/0/0 /0/0/0/Q/Q /0/0/0/0/0/0 /0/Q/Q/Qf0/0/0/0/0/0/

/□/Q/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O/O

NOVÉ NAKLADATELSTVÍ ODDECHOVÉ LITERATÚRY
»CRAMERIUS«
Poslední predseda Harleyklubu a populárni pražský tramp Jiŕí HORA založil ve švýcarském
Affoltem am Albis nakladatelství, které se bude specializovat na oddechovou literatúru, na
detektívky, humoristické romány a vúbec ctení pro volné chvíle.
Jako první dvé knižky vydal v Edici zločinu napínavý román o zločinech rodiny Borgiu z pe
ra slávneho autora dvacátých let, píšícího pod jménem Klabund, »Borgia —za noc lásky«.
Druhou — tentokrát atraktívni pro kuchárky v emigraci —je kniha receptu s barevnými vyobrazeními »České vánoční pečivo«.
V únoru vyjde v edici HUDOKAPS (HLImor DO KAPSy) humoristický román Jaroslava
Drábka st. »Oženil jsem se s královnou«, v Edici zločinu bude následovat »Presilovka« Vla
dimíra Valenty a Vladimíra Škutiny s krimikolážemi Karla Trinkewitze.
Knihy stojí Sfr. 19.90 a lze je objednat na adrese:
Publishing House CRAMERIUS, Im Welschland 18, CH-8910 Affoltem am Albis

MYSLÍTE NA BUDQUCN0ST ??
V investičních a majetkových otázkách Vám odborné poradíme.
Z p rostŕedkujeme Vám olpžení_penez_ve_Čvýcarskcu
Zaŕídíme pro Vás nákup cenných_papíru^
Zprost ŕ e d k u je m e Vám R^upi_pozemku_pro
inné_domy_v_USA na
Floride a v jiných státech a jejich výstavbu.
Máme pro Vás luxusní, komfortní byty v tiché, krásné morské
zátoce v jižním Sp ane l s k u , nedaleko Malagy.
A mnoho jiných možnostíl

T E Ď JE ČAS

!

Pište na adresu REICHBERG A.G., Seebahnstrasse 171/181
CH-8036 Zürich, Schweiz, anebo telefonujte 01-241 51 01
Q/ 0 / 0/ 0' 0/ 0/ CK 0/ 0/ 0/ 0' o/ o/ 0/ o/ 0/ 0' o/ 0/ 0/ 0 / 0 / 0 / 0 /
✓ 0 / 0 /O /O /O /O /O /O /O /O /O /O /□ /O /□ /O /O /O /O /O /O /O /O /O

CENY NEMOVITOS TÍ V KRAJANSKÉM STČEDISKU V DEN 11 VE ČPANČLSKU
Z ROKU 1 985 PR ODLOUŽENY DO KONCE ČERVNA 1 986!!

U2 75 LET SLOUŽÍ FIRMA

PRODÁ SE

LINKA!
DOBRE PROSPERUJ íC í ČESKÉ PEKAÉSTVÍ

Dŕíve v Praze v Havlíčkové ulici,
dnes ve Švédsku:

VE VLASTNÍM DOMÉ V G Ö T E B O R G U .

CUKRÁRNA

FRUCTUS

Trädgárdsgatan 2
S-411 08 GÖTEBORG
Telefon 031-13 01 29

Informace tel : 031/27 98 7 2

Ve španélském méstečku Denia na
pobreží Costa Bianca budujeme
krajanské stredisko.

BOHEMIA STORE (
Paštrnák Petr
A-1070 WIEN.ündengasso 5
Tel.: 96 37 79

české-slovenské knihy-desky-kazety!

FLORIDA
Uvažujle o budoucnosti. Teď je vhodný
čas. ZprostČedkujeme Vám seriózné po
zemky a jiné objekly

NA FLORIDÉ
a jinde v USA, evt. s možností výstavby ro
dinného domu, dále komfortné vybavené
apartementy v tiché, krásné močské zátoce

REICHBERG

Seebahnstr.
177/181
C H - 8Q04 Zürich
Schweiz
Tel.

VE ŠPANÉLSKU

A.G.

01/241

51

01

Na výbér jsou byty, radové i sa
mostatné rodinné domky a krásné
pozemky v blízkosti more a môstečka. Bližší informace Vám rádi
podaji:
Ve Švýcarsku a Némecku:

Karel a Véra Divoký
Segantinistrasse 9
CH-8049 Zürich
tel. (01) 56 21 56 nebo 56 91 48

neďaleko Malagy. Vyžádejte si podrob
nejší informace. Organizujeme i nezá
väzné prohlídkové lety.
Pište česky nebo slovensky na adresu:

Ve Škandinávii:

Jan Stránský
Smalandsvägen 7
S-597 00 Atvidaberg
tel. (0120) 14 421
V Austrálii:

Josef Voncina
Post Office
Oberon, NSW 2787, Austrália
V Rakousku:

PIZZERIA HELLAS

Petr Pastrňák
Lindengasse 5
A-1070 Wien
tel. (0222) 96 37 79

Snöstorpsvagen 6

V zemích Beneluxu:

Denimar
postbus 38480
NL-6503 AL Nijmegen
tel. (080) 44 04 48

302 48 HALMSTAD
Tel: 035/11 12 89

P e te r B F R E U N D
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