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ČASOPIS PRO ČECHY A SLOV/ÄKY l/E ŠKANDINÁVII
TIDNING FÖR UE CK ER OCH SLOVAKER I SKANDINAVIEN

Československé dny na Rônntángen na ostrové Tjörnu 4. až 7.
kvétna 1989,
jak si je pamatuje Michal Sláviček

Znovu po roce jsme p ŕ ije li, z daleka i zblízka, ze Švédska i z
ciziny. Nékteŕí tam pobyli všechny čty fi dny, nékteŕí p ŕ ije li
jen na pár dní a jin í jen na pár hodín. Nemyslím si však, že by
nékdo mél dúvod odtua odjet zklamaný. Za ty čty ŕi dny se tam
jis té vystŕídalo na 250 lidi. Spali jsme v noclehárnách, na púdé
i ve stanech. Pŕes varování meteorologu jsme i letos méli štéstí
s počasím. V pátek síce dosti foukal vítr, ale jinak nám svítilo
sluníčko. Na koupání to však tentokrát zrovná nebylo.
0 kulturní program zahájil pan J o s e f Kaplan, který s sebou
dovezl obrazy Jana K riš to f oriho na Kafkovskou tématiku. Výstavu
také uvedl výkladem. 0 a poetické pozdvižení duše se zase zas lo u žili pŕednášející Pavel Mrázek, Otakar Štorch, Riižena Gajdošová a Eva Ŕímanová. Básné vybral Pavel Mrázek za pomoci Evy
Rímanové.
Dále jsme méli jsme možnost vyslechnout si velmi zajímavé pred
nášky od našich hostú z ciziny, spisovatele Karla Hvíždaly a
profesora Jaroslava Krejčího. Karel Hvižďala promluvil na téma
hČeská literatúra 1968 až 1988, v e x ilu a doma, v samizdatu i
oficiá ln é". Srovnal díla autorú ž ijíc íc h v e xilu s nékolika kni
hami, které vyšly v Československu a odpovédél na naše otázky.
Pan K re jčí se zase hluboko zahledél do naši české duše pŕednáš
kou "Český národní charakter a štéstí národa". Začal u Pŕem yslovcú, pozastavil se u Komenského a skončil v posledních desetiletích tohoto století. Mottem v našem úsilí za získání štéstí, ať
už osobního nebo národního, má být aktívni a cílevédomá práce.
Dovédéli jsme se o dobrých i stinných stránkách českého charak
teru a srdečné se zasmáli vtipným
rčením, kterými pan K rejčí
svou prednášku ilustroval a okorenil.
V pátek večer hrál J iŕí Holásek a jeho fa s c in u jíc í Švédi ze sku
piny DUNAJ. Zpívali jsme z plného nrdla a já osobné jsem pŕemýlel o tom, co je obdivuhodnéjšího, je s tli to je virtuosita p r imáše Holáska, jeho strh u jící energie, nebo jeho schopnost svúj
žár a hudební uméní pŕedat Švédúm. Ti totiž hráli s takovým e i
tern, že by i mnoho pravých slováckých muzikantú s trč ili do
kapsy.
V sobotu by la výroční schúze Svazu československých spolkú.
Pŕedsedou Švazu na další dvouleté období byl zvolen Vítézslav
Lota, jednatelem Michal Sláviček a pokladníkem zústal J iŕí
Štorek. Usnesli jsme se také navrhnout Václava Havla na Nobelovu
cenu míru, protože se domníváme, že Václav Havel, pro svou neobyčejnou odvahu, s kterou za téžkých podmínek mírovými prostŕedky pracuje pro rešpektování lidských práv a znovunastolení demo
kracie v Československu, je velmi dústojný kandidát na toto ocenéní.
Také jsme si sta čili podiskutovat s našimi hosty ze Švýcarska a
z Némecka, opéci buŕty na ohni a zahrát si odbíjenou a fptbal.
Otto Černý a já rovnéž dékujeme za zájem, který účastníci p ro je v ili o exilové knihy i o Severské listy.
Sokolové nacvičili prostná cvičení na Sokolský slet p ŕíští rok v
Paríži. Diskutovali jsme o organizaci zájezdu na slet, ubytování
a zavzpomínali na letošní zimní sletové hry ve Sv. Ulrichu. K
vzpomínání dopomohl i videový f ilm a pŕítomnost pŕebornické
rodiny Vankeových, kteŕí tam získali nékolik medailí.
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Mnohokrát se nám v histórii vyčítalo, vže jsme
národ
nestátotvorný a sváŕlivý. Na Českoslo
venských dnech jsme však prokázalí, že alespoň
nékolik dní umíme ž ít v naprosté shodé a pohodé
a že se umíme báječné bavit. Také p r ije lo i
mnoho mladých lid i, takže je možno pocítat s
tím, že český národ tu v e xilu jen tak nezahyne. Možno doložit, že dny byly velmi české, ba
i značné moravské, ale dosti málo slovenské.
Litujem e toho a nepochybuji o tom, že i Slovákúm by se na Tj'ôrnu určit líb ilo. Proto doufá
me, že p ŕíští rok tyto dny budou trochu více
česko-moravsko-slovenské.
Je treba podékovat všem, kteŕí se o úspéch Čes
koslovenských dnu zasloužili, ať už činem, či
pouhou prítomností. Zvláštni dík patrí hlavné
manželúrn Lotovým, kteŕí celé Československé dny
zorganisovali, a diplomaticky vedli. Také je
možno dodat, že účastníci dnú po sobé dobre
u k lid ili a zanechali pavilóny v snad ješté lep
ším stavu, než v jakém jsme j e ve čtvrtek nali. I my mladší, jako napríklad pan Suzuki a
jeh o pŕátelé, jsme p rilo ž ili ruku k dílu. Nakonec zústala jen pani Lotová, která, jako t o likrát dríve, pred uzavŕením kolonie poklidila i
ty poslední zbytky.

GALTARO SE STÁVÁ POJMEM, i když to Galtaro
vlastné již není:
Dr. Jiŕí Horák z Katrineholmu nám o tom napsal:
__ ani mé ve snu nenapadlo, že získáme tolik

nových pŕátel a utvrdíme stará prátelství se
"starými* Čechy ~ myšleno starými z dŕívéjška.
J aké to nadšení od Víti a Alky, a j aká ta
pravá láska k sokolství u Dušana. Obdivoval
j sem ho zdálky, jak béhal na všechny svétové
strany a nacvičoval na p ŕíští svétový slet.
Zkrátka "Galtaro" - j á vím, že se to jm enuje
jinak, ale co bych se namáhal novými jmény,
když všichni vime o co k rá čí. Zkrátka, naše
setkání bylo vyplnéno takovými silnými dojmy,
že nám vydrží opét na další rok. Do dalšího
setkání.
Jura Holásek už skoro nevládl šmytcem, bod e jť by jó , po takové celovečerní, ba celonoč
ní presentaci. A jeho "Dunaj" Je vúbec nejlepší
ze všech muzikálních skupín, které znám. Jeho
kumšt zaslouží titul, který j e doma sice zp rofanovaný, ale on je v mých očích národnim
umélcem - buditelem.

Jeho nadšení je bez hranie.
A o nie menší není náš f i l o s o f J ár a K rejčí,
který byl a je brilantní. N e je n domácim českým
švejkovským vtipem; ale udržel publikum v nadš
ené psycho -sociologick é sp olu prá ci radu hodín
a dokázal moudŕe odpovédét na radu často p roti
chodných dotazú, protože théma "štéstí a osud"
jsou nevyčer patelná a úzce sp ojen á s "láskou".
Také Karel Hvíždala z Bonnu zvládl pŕetéžký
výklad o novém pŕehledu naši literatúry - námét
to pro mnohé málo známý a p re c e podaný tak poutavým zpúsobem, že kuloární diskuze s ním a s
Járou vydržely po celou dobu, našeho pobytu. A
to je dúkaz, nejen zájmu, a le i hluboké prípra
vy k prednáškovým úkolúm.
Pŕátelé, - vy všichni - mám. z Vás radost. Ze
všech. Dokázali jste být zdr~ženliví vúči alko
holu, takže osada mohla být príkladem celé hostitelské zemi.
J ít na koncert nebo j í t do opery, je zážitek
pro celý večer a ješté n é k e lik dní po té. Jet
na "Galtaro" - i když ne ve D raku nebo ve smo
kingu je zážitek se stovkami námétú k dalším
diskuzim a pŕemýšlení na c e lý rok.
P ŕe ji vám všem hodné dalšfho humoru a chuti
na naše pŕíští setkání a T o bé Vito a všem hodné toho zdravíčka na d a lš i roky pro Sokol a
"Galtaro" a vubec PRO NAŠI V E C ' □
Jirka Horák
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* * * Cena Františka Kriegla kterou každoročné udéluje Nadace
Charty 77 ve Stockholmu, byla pro rok 1989 udélena katolickému knézi J. Zvéŕinovi a českobratrskému fa rá ri J. Dusovi.
Cena k ucténí památky Jana Palacha za rok 1988 byla 17.
ledna v P aríži udélena české spisovatelce Evé Kantúrkové.
Cenu udéluje Mezinárodní výbor pro podporu Charty 77 za
z v lá š ť vyn ikající dílo nebo společensky významnou činnost v
oblasti literárn i, umélecké, vzdélávací, ediční a humanitár
ni.
*** JK, švédsky právni kaneléŕ, který m.j. kontroluje soudy
a úrady, vyšetru je, je s tli Štátni úrad pro pŕistéhovalce,
SIV, se nedopustil pŕestupku proti zákonu tím , že neoprávnéní úŕedníci SIV, pracovního uŕadu a polície dostali neomezeny prístup k seznamúm SIV, které obsahují tajné údaje o 470
000 pŕistéhovalcích do Švédska.
* * * Sdružení svobodnych Čechoslovákú v jižn ím Švédsku
z v o lilo v bŕeznu novy výbor pro období 1989 - 1990, který
bude pracovat ve složeni-pŕedseda: V. Krbeček, jednatel: R
Gajdoš, místopŕedseda: L. D'urovičová, pokladník: V. Macoun,
revízo ri: R. Talpa a S. Schottl, ostatní členové výboru: M.
Slavíčková, L. Holub a A. Krbečková, náhradníci: L. Furgyiková a J. Gajdoš.
* * * Moderát Anders Bjork, byl 8. kvétna zvolen za predsedu
Evropské rady se sídlem ve Strasbourgu. Švédští sociálni demokraté se marné pokoušeli zam ezit jeho zvolení.
* * * Spisovatel Chris Mosey, k terý je korespondentem ve
Stockholmu pro anglické deníky Times a Observer, napsal kni
hu o Palmern. V knize odhaluje jis té méné známé stránky Palmeho života, jako b yly jeho vztah y k ženám, které autor v
knize jmenuje jménem. Mosey také k ritizu je švédskou společnost a tvrd í, že dobre funguje pouze tak dlouho, dokud není
vystavená tlaku a problémúm. Švédští sociálni demokraté se
snaží, aby dali svétu i Švédsku naprosto jin y obraz své
správy i Palmeho. Kniha vyšla již v bŕeznu ve Švédsku pod
názvem Sverige och mordet pá Olof Palme. V Británii však v y dání knihy žatím odložili.
* * * Švédsko žádalo, aby OSN vy šetrilo pŕestupky proti lidskym právúm v Rumunsku. Nejvétší senzaci zpúsobili Maďari,
kteŕí spolu se šesti jinymi zemémi švédskou žádost podpori
li. Je to poprvé, co nékteré komunistické zemé hlasovaly
jedna proti druhé.
Také EHS se rozhodlo neobnovit smlouvu s Rumunskem jako pro
test proti porušování lidskych práv Caucescovy vlády. Némecká vláda ze stejných dúvodú povolala svého vyslance v Rumun
sku domú na konsultaci.
* * * Dražši onemocnéní. Švédská vláda navrhuje, aby všichni
švédští občané, kteŕí kvôli pobytu v ciziné nejsou zapsaní u
nemocenské pokladny, forsakringskassan, od července platili
60 korún za lékaŕskou péči pokud onemocní ve Švédsku, a až
desetkrát tolik, pokud onemocní již v ciziné a dostanou
ošetrení ve Švédsku.
* * * Uprchiíci, kteŕí žádají o asyl \ Dánsku a postrádají
pas či jiné dokumenty nebudou umisťováni na stejné cely s
normálními zločinci, ale do zvlaštních táboru, kde budou
čekat dokud se jejich totožnost neovéŕí.
* * * Švédská sociálné demokratická mládež naváže kontakty se
sovétskym Komsomolem, prohlásila jejich pŕedsedkyné Anna
Lind.
* * * Kandidatúry Václava Havla na Nobelovu cenu míru
podporuje i dánské renomované sdružení DIALOG S CHARTOU 77,
jehož členy je mnoho známych profilu dánskýho liberálni ch
politických kruhú a také náš krajan a dopisovatel SL Ivan
Cuhra.
* * * B ývalý predseda strany Stredu Thorbjorn Falldin je
iniciátorem kampané za zesílení švédské armády. Mottem je,
že bránéna musí byt celá zemé. Listina s více jak 150 000
byla odevzdána predsedovi švédského parlamentu. Podie
sociáldemokratických plánú, který samozrejmé podporují
komunisté a zelení se má nynéjší počet bojových brigád
sn ížit z 29 na 17 a délka základní služby z 8-10 mésícú na
pouhych 2,5. S takto oklešténou armádou nelze zdržet invazi
již pri pobreží pokud úder bude vedený více než jedním
smérem.
* * * Ve švédskych kinech béží film , který se jmenuje Její
aliby (Hennes alibi) s naši ve Švédsku vyrostlou krajankou
Paulínou Poŕízkovou a Tomem Sei leckem. V jednéch švédskych
novinách o ní psali jako o Polce.
* * * Svédské vnitŕní letecké linky nakoupí tri české
turbovrtulové letouny pro 19 osob LET 440. Pozdéjší verze má
m it kapacitu 40 pasažérú. Leatadla budou nasazena linkách
Jonkoping - Stockholm - Oslo. Jsou to tiž o tretinu levnéjší
než odpovidající západní typy. Kus za 12 miliónú.

S everské
LEVICOVÝ TERORISMUS NA SEVERU
O Dánsku už dávno neplatí predstava ničím
nezkaženého severského ráje. Krade a podvádí se tu
jako všude jinde a v posledních letech jsme se
kolikrát otŕásali hrúzou nad zprávami o ozbrojených
loupežích tak hrubého a profesionálního charakteru,
že to až zavánélo m afií nebo mezinárodní zločineckou
bandou. Lupičúm to vyneslo mnoho miliónú korún a
jednoho dvacetiletého policistu to stálo život.
Když policie pred nékolika týdny zatkla nékolik
osob a obvinila je z uvedených zločinú a navíc z
podpory mezinárodního terorismu, ozvaly se v
levicových kruzích a v skoro v celém tiskú tak silné
protesty, že už se zdálo, že tu budeme mit podobný
policejní škandál jako ve Švédsku po vražde Palmeho.
Druhého kvétna došlo ale ke zvratu. V Kodani
havarovalo auto, jehož téžce ranéný ŕidič mél u sebe
klíče od bytu, jenž zrejmé patril jednomu ze
zatčených. "Naše! se tam prímo neuvéŕitelný arzenál
zbraní od pištolí preš výbušniny všeho druhu až po
rakety stŕedního kalibru - bylo toho dost na
srovnání celé čtvrti se zemí.
Okruh zatčených se zvétšil na 11 a podezŕení z
mezinárodního terorismu se ukázalo být oprávnéným.
Čést zbraní pochází z krádeží z depa ve svédském
Flenu a Järna v r. 1986. Ve stejném roce našla
polície v Paríži výbušniny, které mély stejné
výrobní číslo a náležely Ozbrojené revoluční frakci
Libanonu LARF, jež ma mj. na svédomí radu krvavých
atentátú proti paŕížským Židúm. Dánské
kontrarozvédce prý k dopadení dopomohl israelský
MOSSAD a zdá se, že i ve Škandinávii rozvédky dobre
spolupracují. Loni napr. varovali Dánové své kolegy
v Oslo pred palestinským komandem, které mélo
zlikvidovat nékdejší členku israelské kontrarozvédky
Sylvii Rafael Schiodt.
Krátce po zajišténí teroristú v Dánsku zatkla
švádská policie mezinárodní teroristickou bandu, jež
prokazatelné nékolikrát operovala i v Dánsku.
Policie samozrejmé zdúraznuje, že obé véci nemají
spojení.
V tiskú se začaly objevovat další a další detajly,
je ž nakonec donutily prokurátora udélit jak tiskú
tak polícii dútku. Na zdvižený prst prokuratúry
zareagoval pozoruhodným zpusobem ústrední orgán
nekomunistické levice Information. Pŕinesl sérii
velice dlouhých a zajímavými detajly pročpikovaných
článkú o političkám životopise a revolučním programu
komunistické bunky, k níž patrí také vétšina
zatčených. (V Information figurují jen zčátečními
písmeny).
Prodélali klasický vývoj známý známý z histórie
západpnémeckých teroristických skupín: synkové a
dcérky buržoasní smetánky, vyštudovali gymnasium,
zapojili se do revolty mládeže koncern 60. let,
házeli Molotovovy koktejly, rozbijeli výklady a
rvali se s polícií. Jejich duchovní otec, teoretik a
inšpirátor Gotfred Appel (dnes 66-tiletý
distinguovaný pán, jenz se podivuje, kam že se to
všechno zvrhlo) je pak poslal do fabrík, aby se
dúkladné seznámili s délnickou tŕídou a správné na
ni ideologicky pôsobili. Appel sám začal po válce
jako komunistický novinár, byl dlouhá léta vedoucím
redaktorem orgánu DKP Land og f olk, pak prešel k
maoismu, zakládal prúbéžné nové a nové komunistické
frakce, sám se sebou se štépil, vylučoval sebe i
druhé a stejné vytváŕel kolem seoe pevné jádro
tvrdých revolucionári.
Appel si vymyslel teórii o parazitní funkci
kapitalistického štátu. Jde o krok dál než Marx a
lenin a odepisuje délnickou tŕídu jako revoluce
schopnou. Kapitalistický štát podie Appela
zkorumpoval délníky, takže jakýkoliv boj za zájmy
délnicke trídy jenposiluje pozice monopolu. Svétová
revoluce múze p ŕijít pouze z vývojových zemí, jež
jsou stále více vyssávány mezinárodnímkapitalismem.
Veškerou podporu je nutno vénovat osvobozenecko revolučním hnutím rozvojových zemí.
Inform ation pŕináší konkrétni údaje o stycích
Appelovy skupiny se SWAPO, IRA, rúznými africkými
hnutími, se západoevropskými teroristickými
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skupinami a hlavné s levicovou teroristickou frakcí
PLÖ - PFLP. Jejich praxe se postupné m ilitarizovala
a Inform ation pŕedpokládá, že m ají na svédomí
loupeže už v sedmdesátých letech. Skupina méla dobrý
kontakt s nechvalné známým teroris Haddadem, (jenž
prý byl sám Carlos) a podporovala snad už i atentát
na olejové ministry ve Vídni v r. 1975 a únosy
letadel v Entebbe a Mogadi. Téžko ŕíci.co si
prokuratúra z článkú Inform ation výbere. Je jisté,
ze ted má dúkazy o tom, že skupina se podílela na
mezinárodním terorismu. Tohle ale v Dánsku moc
nevydá, takže je treba spoléhat na dúkazy ve véci
ozbrojených loupeží a vraždy. Proces s bandou, k
némuz asi dôjde až za dlouhou dobu, bude každopádne
zajímavý.
Jisté se také dozvíme více o pozadí článkú. Teď
je zajímavé, že je pŕinesla právé Inform ation ve
formé jakési očisty nebo lépe rečeno čistky ve
vlastních radách. K tomu úvodník Information:
"Ať už se celá véc vývine jakkoli, mélo by být
jasné, že na dánském krajné levicovém krídle se v
sedmdesátých a osmdesátych letech dély véci ( výše v
textu: loupeže, únosy, vraždy ), jež je treba
posoudit z hlediska trestního zákona."
Jedním z mnohá, kteŕí celou záležitost ostré
odsoudili, je predseda pracovní skupiny dánskeho
Dialógu s Chartou 77 Mudr. Morten Nielsen: "V
současné dobé je více než kdykoliv dŕíve treba
evropskou demokracii posilovat,
nikoliv
ji
rozbi je t." □

Ivan Cuhra

* * * y dm
kvétna se objevil článek, k terý odhaluje
organizaci Greenpeace jako politickou bojovou a vrcholové
ŕízenou organizaci. Celou organizaci ŕidi jakesi "p olitb yro1'
s 19 členy bez možnosti nejakého pusobem ze straň radových
členu. Po rúznych "akcích" jako byla "záchrana" tulenu,
tŕebaže hon na né z tra til na významu již v r. 1983, kdy byl
zakázaný dovoz tuleních koži do EHS, se organizace
koncentrovala na další "ohrožene" zvire, klokany. Používala
dokonce film ii s naaranžovanými scénami o zabijem kiokamoh
mláďat jako dukaz o pomérech. Film rozbouril hladinu
verejného mínéní v Austrálii, "lo vci" byli vyhledani a
postavení pred soud. Z jistilo se, že scény b yly predem
objednány a zaplaceny. Autor článku, dánsky novinár L eif
Blaedel, na rúznych pŕípadech dokazuje, ze organizace je
vedená čisté ekonomickými zajmy a vy tv a ŕi stále nová
hrozební scenéria, aby jí tak nevyschl zdroj príjmu. Jde o
druh obchodní činnosti s lidskou duvérou a city.

VI STÄR FÖR MODE.
KVALITET TILLRÄTT
PRIŠI
VÁRA SKOBUTIKEfl FINNS I :

MAIMÖ.LUND.HELSINGBORG.
HÄSSLEH01M.KRI STIANSTAD.
GÖTEBORG. MARIESTAD.
ESKI LSTUN A.ÖREBRO.
VÄSTERÁS.AVESTA.UPPSALA.
STOCKHOLM
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deset let. Odtud jeho dobrá znalost švédštiny.
Pozdéji p re lo žil do češtiny mnoho dél švédských
spisovatelú, mezi kterými jsou napŕ. Artur LunP R A H A
M A G I C K É
M E S T O
dkvist, Stig Dagerman, Tage Aurell, Lars Ahlin,
Pär Lagerkvist, Eyvind Johnson a C.J.L. Alm qvist. Normalizace ho zbavila možnosti pu blikoClas Thor nazval takto svou knihu o Praze: Prag
vat,
živí se ted jako noční hlídač. Jeden z
-den magiska staden. (Ordfronts fo rla g , Stock
mnohá symptomatických pražských osudú. Jedna z
holm 1988.) Ve švédštiné e x is tu je veľmi málo
obsahuje též delší interview se Zdeňkem
knih o Praze, zvläšté takových, které by pŕesa- kapitol
Hejzlarem ve Stockholmu. Thor píše i o českých
hovaly rámec tradičního turistického prúvodce.
exilových nakladatelstvích, píše o Josefu ŠkvoProto príjem né prekvapí tato svéží, p ro fe s io 
reckém a o Milánu Kunderovi.
nálne napsaná reportáž z pera spisovatele, k terý toto mésto dúvérné zná z mnohá návštév. Clas Jaký je tedy obyvatel tohoto mésta, jaký je op Thor napsal j iž radu zajímavých cestopisných ravdový Pražan? ptá se Clas Thor. Je napéchován
knih napŕ. o Šanghaji, Pekingu, Budapešti a politikou, je stále hnán obavou, že mu néco j e Berlíné. Navíc ovládá češtinu, což mu usnadnilo šté víc zkom plikuje život, snaží se být dobre
prípravu knihy, která má téméŕ 300 straň a ktein f ormován o všem co se dé je , ať už jsou to
rá je ilustruvána mnohá nekonvenčními fo to g ra - fakta nebo fámy. Štatisticky se dá Pražan pop fiem i. Ve vyvážených kapitolách seznamuje Thor sat takto: má v prúméru. vyšší vzdélání a dvak
čtenáre s h istórií a scenérií Prahy. Nejdŕíve rát to lik knih co jin ý Cech, ale za to o p o lo 
uvádí mésto nékolika impresionistickým i postre vinu menší byt. Kompenzuje si to chatou na venhy. Prochází se Starým méstem obklopen kulturou kové, kde trávi každou sobotu a nedéli, c íti se
doslova na každém kroku a pop isu je ta nejzná- tam ale ste iné nešťastný jako doma v Praze. V
m éjší místa v srdci mésta. Samotné jméno Prag prúméru ma typický Pražan jedno díté a auto,
mu zní tvrdé a proto radí čtenáŕi, aby je vy Škodovku, ale žádné parkovišté. Ztrácí proto
slovil česky Praha, což je slovo žensky mékké denné dvé hodiny svého života cestou do práce.
jako láska a noc.
V hospodách trávi dvakrát to lik času co jin ý
Thor podává českou a pražskou h istórii ve form é Cech. K tomu jis té napomáhá pražský vzduch, nédialógu s čtenáŕem. Mnohdy nechává mluvit z a jí- k olik desetiletí už vlastné nedýchatelný - mémavé osobnosti, citu je básníky, spisovatele, ŕeno švédskými méŕítky.
historiky i neznámé Pražany a ti mu p ŕib liž u jí Knihu doplňují praktické turistické informace,
rúzné fragmenty déjin z kterých on skládá pest- včetné map, seznamu nejd uležitéjších památek a
robarevnou mosaiku mésta Prahy. I čtenáŕ kŕténý potrebných adres všeho druhu. Ke každé kapitole
Vltavou tu najde ne p ríliš známá fakta, zvlášté - je j ich 22 - uvádí Clas Thor seznam vhodné
pak z našeho století, která bývají ča stéji f a l - literatúry pro toho, kdo chce védét víc. Tato
sifikována než déjiny starší. Dozví se naprík obsáhlá bib liogra fie čítá 195 titulu.
lad, čí to by la divize, která dorazila do Prahy Co ŕ íc i závérem? Snad než to, že Clas Thor byl
z východu jako první v kvétnu 1945. Události mnohokrát varován form ou dobre mínéných rad á
posledních čty ficeti let p o p is u je Thor z mnohá la: ne p leť se do p olitik y a budeš se mit v
zorných úhlú.
Praze báječné! Neuposlechl téch rad ale, p rotoSamozrejmé píše o Kafkovi, M ilen é Jesenské, Ha- že se stále domnívá, že politika je véc verejná
škovi, Mozartovi a Masarykovi. Pŕipomíná histo a že mezinárodní dohody, napŕ. ty z Helsinek,
rické kontakty se Svédskem, zvlášté ty béhem platí i pro Československo. Proto pokládal za
tŕicetileté. války. Píše o L id icích a Terezíné. samozrejmé vyhledat i odpurce a kritiky režimu
Zajíma se o novináŕské dílo E. E. Kische, Karla ve svém hledání pravdy. Je si plné védom toho,
Čapka, c itu je S e ifertovy a Nezvalovy verše, ob že už možná nebude moci Prahu navštíviť, že ho
divu je modernistické proudéní ve dvacátých a tam režim nebude chtít pustit. Je ale pŕesvédtŕicátých letech. Uvádí množství historických čen, že to nebude trvat véčné. Tma je - jak
anekdot, z nichž vybírám n ež jednu: Stalin a známo - nejhlubší tésné pred svítáním. □
Lenka Elvingson
Gottwald ček a ií v roce 1953 na vpušténí do ráje . Stalin pošle Gottwalda, aby prozkoumal jak
to vypadá v pekle. Gottwald nájd e veselím p fe k y p u jící místnost, odkud se ozývá jazz a kolem
QUO VADIS, EXULANTE?
baru plno hezkých holek. Uhání tedy za Stati
nem, aby okamžité pakoval a š e l za ním. Jakmile
oba dorazí do pekla sbalí je ďábel a šup s ni
"Kam jste se podéli vy všichni?
mi do kotle s rozpáleným o le je m . Ne! Ne! pro
testu jí. My chceme do toho vedlejšího pekla!
Vy kteŕí jste plavali pét hodin
J o, jo , šklebí se dábel, to j e naše propagační
oddéleni!
Vy kterí jste dokázali
Thor píše zasvécené o české l iteratufe poinvazvyménit nastŕádané strachy nevolnikü
ní, nejvíce o té n eoficiá ln i a. exilové. Režimní
kulturu zástupu je J osef Peterka, který mluví
Vy kteŕí iste v Padricianu
jménem znormalizovaného svazu spisovatelú, ktepapali makaróny s díkfivzdáním hostitelüm
rého je funkcionárem. Thorovy otázky obchází
známou smésicí poloprávd, lž í a zamlčování.
Jsou naplnény vaše sny?
Thor navštívil mnoho reprezentanti1 "druhé" kul
... Honzo... Čárli... Hary... Vitku...
túry. Cituje Milana Hubia: "Národy se likvid ují
Tomáši. ..Lído...
tím zpúsobem, že se jim n e jd rív e vezme paméť.
Jaké jsou vaše dané vnéjší svobodé?"
Z n ičí se je jic h knihy, j e j i c h vzdélání, je jic h
déjiny. Potom jim nékdo napíše jin é knihy, dá Májový večer v G'ôteborgu. Napúl ležím, napúl
jim j iné vzdélání a vymyslí Jiné déjiny. Ä pak sedím na balkónu v lehátku. Jsem jen v trenýrzačíná národ pomalú zapomíriat čím je a čím kách, tejplomér, nastavující záda sluníčku, uka
byl”. Zdenék Urbánek a Ludvílz Vaculík zasvécují zuje 45 C, ačkoliv je po sedmé hodiné: snad ten
Thora do techniky samizdatových edicí. Ivan nejkrásnéjší ze zázrakú zdejšího podnebí, na
Klíma mluví o své téžké situczei, režimem chara který dokážeme čekat celý rok a nékterý se i
kterizované jako p ŕíživ n ictv í. Dozvídáme se za- nedočkat...
jímavé údaje o J osef u VohryzKovi, jednomu z p r- Chci se napít. Sklenice s to jí na stolku po levé
vních signatáŕú Charty 77. J e h o židovšti rodiče strané lehátka. Musím se pootočit, abych na ni
ho prozŕetelné poslali v r o c e 1940 do Švédska. dosáhl pravačkou. V levé ruce totiž držím bás
Bylo mu tehdy 14 let a ž il tu. ve Švédsku celých nickou sbírku Otakara Štorcha: OHRADY A EXILY.
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Spouštím Levou ruku. Palec instiktivné boju je
p roti ohebné vazbé druhé dvojstránky s tejn ojmenné básné. Mozek opakuje vyše uvedené verše
a víno, které rozvážné upi jim , trpkne a trpkne,
až k nakyslému, stolirovému výčepnímu, v tra tto rii u lágru. Pôde mnou se feka G'ôta älv, kadefatí slanými copánky hravého p ríb oje loudavého
odpoledne v Latine Lidu.
Zá fí 1966. Jsem opálený jako nikdy pred tím a
sotva je š té kdy budu (čas kornatí t když se vzpouzím). Touha, sny, svoboda. Makrokosmos - mám
celý svét pred sebou! O rok pozdéji prochází
touž cestou Otakar Štorch. Táž touha, stejné
sny a nesmírný pocit svobody. Jak jinak po ôsmi
letech vézení v Jáchymovských dolech:
"Nevéŕím na mosty
týraný postavené
Jsem ne
k tvému šepotu o možnostech dotekü
protože i ty podminují..."

Básnik je pfedevším človék, zvédavý človék.
Zvédavost je produkt rétorických otázek počínajíc íc h možná už v první vnímavé fá z i détského
egocentrismu 0 Vétšina otázek zústane nezodpovézena (alespoh ne v tvúrčí části básnikova živo
ta). V tom je sila a dilema básnikova prokletí:
"Príležitostné impulsy
a pŕedsevzetí po letech tvhrčích
i samotnou rukou snad vyslyšeny
na pŕedešlé diagnóze
sotva co zménr
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A básnik ví, nebo alespoh
jarního, slunečního opojení:

tuší,

v

pozadí

"V plesání zdá se ale
nikdo neslyší
méstské zdi
právé škrábající"

Seŕadit 21 básní napsaných v rozmezí tŕicetí
let není snadný úkol. Nakladatelství Poezie
mimo domov pfedkládá básné Otakar a Štorcha jako
svou 120. publikaci, podie mého názoru velmi
zdaŕilou, výtvarné ucelenou. Ilustrace Jaromíra
Brabence, ž ijíc íh o ve Stockholmu, pŕipom ínající
variace na jeho známou Hommage a JiH Kolár
(1984), s ce lu jí knihu svoji stilovou čistotou.
Možná je vdéčné vydat dílo Otakara Štorcha i v
časové velkém rozpétí: básnik se totiž štýlové
neméní. Jakoby štýlové dozrál v okamžiku, kdy
se rozhodí psát. Já sám pak nevidím dúvod, proč
by mél svüj styl ménit:
"Výstup do hor
není nikdy scestností
Stoupáš a zbavuješ se nížiny
Náhle opét zpochmurníš
Zdá se
že nížina
kdekoho doprovází až sem
Nemáš se s kým radovať'

Dopi jim víno a začínám c ítit chlad - Švédsko se
opét pfihlašuje. Je ja rn í večer 1989. Jaké bude
toto ja r o, mo je 23. ve Švédsku? - a než dojdu
pro tepláky, pročítám verše na konci predpo
Básníkúv čas není pondélí, úterý, streda ... ne- slední básné v knize, kterou stále držím v leve
déle. Není ani 1981,2,3,4...9. Básníkúv čas je ruce:
"Co pŕinese?
chaoticky uspofádán. Protože chaos je tvorení a
Jenom pookrejeme jako ztuhié mouchy
pohyb nemusí pokaždé vyústit v néco konkrétního,
pod dechem exjperimentujícího dítéte?
hotového, srozumitelného, múže se básnik predOpét ho neprozijeme podie svých nadéjí?
béhnout. Také v lásce:
"Miluji té
ale má láska není slabost
i když čas od času
je predpopravní nadéjí
po ortelu pŕešlapující.

a ortel bude vynesen, to básnik vi. Každá zálo
ha, každý dluh, každé štéstí se musí zaplatit:
"Prásk a odkopnutý kaštan
v žlutém listí mizí
Jak po zaplacení nedévce
ti musí být..."

Vráťme se ale do Itá lie: Capua, lágr pro utečence z východu, kterým nikdo radostné neotvírá
dvere. Otakar Štorch onemocní - jak vážné pocho
pí až ve Švédsku. Tam bude péče daleko vy sp élejí, na štéstí pro n é j a pro nás, ktefí dnes p ro čitárne jeho tretí básnickou sbírku. V capuánském
špitále je dost p ríležitostí k novým otázkám:
"Snad je nutné
sotva co se poslední smrtící záblesk
schová do večné nenásytného jícnu
aby se obnovilo
setí tanec a milování
hra v karty o zápalky
chrápání v rohu naproti"

V sedmdesátých letech se Otakar Štorch d e fin itivné usazuje ve Stockholmu. Neúnavný debatér, ale
zvédavý básnik pŕedevším, prochází velkoméstem,
které má svoje sociálni problémy:
"Užaslý
v té pŕemršténé usmívající se
metropolní chvilce
tám se
de vlastné jsou spoluméstští
z téch vybubnovanych
krutých štatistik
jim ž ani nyní
není do letu a smíchu?"

Poohlédneme se alespoň po jiných
možnostech?
Alespoň to?"
□

Pavel Mrázek
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Karel Durman:
[H (D (D O (N A

P [R A V (D V

(Malý prúvodce so v étsk y m tisk e m - III)

Od našeho posledního pŕehledu se sovétskä kríze
rapidné zrýchlila a zostrila, hlavné v dúsledku (1)
totálního kolapsu trhu, p rojevu jícíh o se pfedevším
in fla c í a všeobecným zavádéním pŕídélového
systému; (2 ) katastrofálni porážky strany - nebo
alespoh je jíh o aparátu - v bŕeznovýchvolbách; (3 )
tzv. krvavou nedélí v gruzínském Tbilisi.
Šok volební katastrofy, se plné projevil na
posledním zasedání ÚV. Švédsky tisk komentoval
jednaní velmi jednostranné, jako další upevnéní
pozice Gorbačova, jenž se zbavil balastu více než
100 konzervativních "mŕtvych duší" (jako napŕ.
bývalých členfi politbyra Gromyka, šéfazakavkazské
mafie Alijeva, atd.). Údajné úplný záznam jednání
publikovaný v "Pravdé", dává zcela iiný ooraz.
f'Mrtvé duše" vcelku zklesle pŕijaly svuj osud, zato
ostatní rečníci bez jediné výjimky, a nejostŕeji ve
volbách poražení krajští tajemníci, vedli divoký
útok proti politice "glasnosti". Vypadalo to jako by
na tribunu vystupoval jeden Vasil Bilak za druhým:
"osvobodit stranu" od vlivu "nátlakových skupín",
nedovolit další demonstrace a mítingy a použít proti
spontánním akcím "moci zákona", "udelat poŕádek" ve
sdélovacích prostŕedcích, nepŕipustit poazimní volby
do sovétú v té podobé jako byly volby bŕeznové (i
když, jak vime, i témi aparát manipuloval jak jen
mohl), atd.
Na ukážku malý úryvek z jednání:
Mluví Vladimír Mélnikov, první tajemník autonómni
republiky Komi: "Pred námi jsou nové volby (do
místních sovétú). Dnes na poradé tajemníkú méstských
a oblastních výborft (všichni) prohlašují, že za
takovéto situace do téchto voleb nepüjdou, protože
je stoprocentní jistota, že nebudou zvolení..."
Hlasy ze sálu: "Správné!"
Gorbačov: "Správné? To znamená, že strana se má vzdát
vedení voleb i voleb samotných?"
Gorbačovovi se musí pŕiznat "což jeho jest": ani v
jednom bodu zásadné neustoupil útokúm proti
sdélovacím prostredküm, inteligenci, výrobním
družstvúm, 'udeiogickému odzbrojování". Je však
jasné, že vétšina ÚV je proti jeho kurzu, že i on sám
je podéšen z "prízraku Jelcina", že konzervatívci
spekulují s nespokojeností délnictva. Pri současném
rostoucím chaosu je otázka, j'ak dlouho vydrží
"perestrojka" a Gorbačov sám, s tá le akutnéjší.
Stroje tisknoucí bankovky pracují na plné obrátky.
Každý mésíc teď pŕibývají do obéhu další dvé
miliardy rublü - a sklady z e jí stále vétší
prázdnotou. Tak zvaná neuspokojená spotreba je
sovétskými ekonomy odhadovaná na 50-70 miliárd
rublü; a konštatuje se, že i kdyby Západ dovolil
nakoupit zboží u nich na základé dnešního
nesmyslného kursu, i to by sotva stačilo nasytit
trh. Namísto penéz se vrací pŕídélový systém, a s
tím triumfuje starý a d m in istra tive - príkazní
systém nad plány "tržního social i srnu". Od 1. kvétna
i sama Moskva prestala být "výkladní skrini
blahobytu": byly tu zavedený lís tk y na cukr.
Jak vypadá situace "v provincii", pouze malá
ukážka (z mésta Kimry na sever o d Moskvy, citováno z
deníku "Moskovskie novostL 1989, čis. 19): "Namnohé
výzvy pracovních kolektívu a jednotlivých občanú
prijal méstský sovét rozhodnutí o prodeji mýdla a
pracích prostredkü na pŕídél, počínaje již tímto
mésícem. Stanovuj! se následu iíc í pŕíaély na osobu:
1kus pracího mýdla na rok, 200 g c toaletního mýdla
a 700 gr pracího prášku na kvartál. Systém prídélu
lístkuDude ste jný jako u listkü na cukr. A Bélov,
mám.pŕedsedy méstského sovétu, 6. dubna 1989."
Pridélovat se budou i predméty dlouhodobé potreby
- nábytek, ledničky, televízory atd. - pŕičemž
pŕednost prý budou mit v zo rn í pracovníci,
invalidní, vysloužilci z Afganistánu. Pracující prý
jsou s návratem pŕídélového systému spokojeni.
Místo nové hospodáŕské politiky mají zpátky starý
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"válečný komunismus".
Nékolik ilustrací o tom, jak se v pTaxi uplatňuje
nová "spravedlnost pro spotŕebitele". V chmurné
úvaze k Mezinárodnímu dni žen (Litératurnaja
gazeta, 1989, čís. 18) básnik Jevtušenko líči, jak
si múže moskevská občanka opatŕit zahraniční
kosmetiku, pokud je náhodou k dostání. Peníze
nestačí - musí si s sebou prinést potvrzení o
odevzdání sbéru starého papíru a železa. Toto je
ovšem, v sovétských pomerech, luxusní starost.
Občanka Noskova z Cel jabinska vypočítává ve svém
dopisu otišténém v Izvestiích 10. kvétna nékteré
základní nezbytnosti, nyní pro ni nedosažitelné ponožky, knoflíky, prací prostŕedky, spodní prádlo
atd. "Nebudeme ani oblečení, ani umyti, ani
nasyceni tou demokracií a glasností... Pro koho je
dobrá taková perestrojkar', vyjadruje základní
pocit "ženy z ulice".
A co vesnice? Tam prosté mizí i stálé obchody,
lidé jsou odkázáni na rídké návštévy "pojízdných
konzumü" nebo musí putovat dlouhé kilometry do
nejbližšího krámu. Jenom v Ruské federaci chybí
stály obchod v 70 000 vesnicích, kde žije 10
miliónô obyvatel.
"Vysvétlete nám, jak máme žít!?", zní rozhorčená
otázka - ("Selskij magazín", Izvestija 3.kvétna).
*
To co se dnes už v Sovétském svazu nazývá "Krvavá
nedéle" (9. dubna v Tbilisi) vyvolalo ohromné
rozhorčení nejen mírou brutality vojenského zásahu,
ale i lživostí püvodnich informací oficiálních
sdélovacích prostredkü. V komentári príznačné
nazvaném "Odméŕená glasnost", prední publicista
Bovin píše (Moskovskí je novosti, čis.19): "Dékujeme
Hlasu Ameriky a jiným hlasüm, že nás osvobodily",
jako v dobé Cernobylu, od mizerné úŕední "pravdy
odpovédných soudruhü".
Tlak verejnosti pŕinesl, jak se zdá, značný
e fekt. Püvoani vyšetrovací komise složená jenom ze
standartních aparátníkú byla nahrazena novou, v níž
jsou lidé téšící se dňvére (mj. akademici Sacharov
a Sagdéjev).
Kromé již známych otázek je v popredí pozornosti
strední škola umísténá na náméstí, kde došlo k
zásahu. Tam ješté po 9. dubnu se projevily zhoubné
účinky použitého toxického plynu (fenol): béhem
tri dnü onemocnélo poruchami nervového systému,
zraku, dýchání a vnitrních orgánň pŕes 100 détí.
Vláda musela alespon částečné uznat svou vinu
riznáním náhrady rodinám zabitých (1500 rublü, a
0 rublü mésíčné osirelým détem až do plnoletosti Izvestija 4. kvétna).
Je také rada priznakü, že mnoho lidí y armádéoa
polícii nebude už na sebe chtít vzít odium vrahü. I _
proti nepovoleným demonstracím (napr. v den výročí
Cernobylu v Minsku) od té doby nebylo použito
násilí; policejní düstojnik, který vedl demonstraci
polície v Leningradé (proti zneužívání jejich
služeb aparátem, nízkým platüm, bytovýmpodmínkám)
a byl za to propuštén, je nyní jako "nezméstnaný"
kandidován za poslance.
Aparát není žatím oslaben co počtu. Oficiálni
sovétská štatistika ukazuje, že všechny reči o
"snížení stavu" byly plané: od vyhlášené
reorganizace se jeno 18 - ti miliónová "armáda"
rozrostla o dalších 122 000 lidí. Presto je ale
naplnén strachem - a my také nepochybujeme, že
prožije horké léto.
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Jisté UYÍtáte »oínost uzavfít výhodné pojišténí nesoci, úrazu, či úsrtí,
event. vč. prevozu netocného Či zenľelébo na náXlady pojišfovny (i nad stárí
85 let). - Pojištční od 0,22 Fr. na osobu a den!
Provoz 24 hodin denné, včetné nedélí a svátku.
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Severske
* * * p y Sik Michail Bragin napsal v listu Sovjetskaja Rossija,
že sovétské jaderné elektrárny vypouštéjí víc radioaktivního
záŕení, než všechny zkoušky jaderných zbraní nad zemským
povrchem
na celém svété od roku 1945 až po rok 1980.
* * * Pragm atičtí politikové, kteŕí se dnes starají o polské
hospodáŕství, se rozhodli uzákoniť dnes nezákonnou výmenu
valút. Of iciálné se dostane 500 zlotých za jeden dolár, zatímco
na černém trhu je kurz až sedmkrát vyšší. Poláci teď chtéjí,
tak jako i Sovéti, proménit svou menu na sménitelnou valutu. V
Polsku to znamená, že černý trh se jednoduše uzákoní. Bez vétš
ich provéŕování se má udélovat povolení o te v ŕít sménárny. Tím
by se kurzy m ély pŕizpúsobit obchodnímu kurzu. Plánuje se, že i
podniky, které dnes dostávají valu ty za sméšné nízké ceny, by
se časem mély podŕídit tomuto obchodnímu kurzu. Počítají s tím,
že do 3 až 5 let dosáhnou jednotného kurzu zlotého a za nékolik
dalších let by Polsko mohlo dosáhnout naprosté sménitelnosti
své mény. Predpoklad je, že se omezí vydávání stále nových
bankovek. Dŕíve t y to pokusy nebyly zrovná úspéšné, ale v
současné dobé, kdy polské hospodáŕství se ŕídí spíše názory
Margaret Thatcherové než Marxe, jsou nadéje na úspéch podstatné
vétší.
* * * Sovétský export minulý rok klesl navzdory usilovným
pokusúm o opak. Svétovy obchod ve stejné dobé stoupl o 8,5
procent. Pro srovnání je možno dodat, že nejvétší vzrúst
zaznamenalo NSR, USA a Japonsko, je již export se zv ý š il o víc
než 20 %. V SSSR zároveň podstatné stouply výdaje za dovoz.
Zpráva sovétské vlády patrí k tém nejpesimičtéjším v h istórii
SSSR. Pŕírustek je zanedbatelný a množství krátkodobých ŕešení,
jako je spolupráce se západními investory, žatím nevyústila v
očekávaná velká zlepšení. Reform y na poli výménného obchodu s
ostatními socialistickým i štáty také ješte nepŕinesly očekávané
výsledky. Zhruba jedna pétina obchodu je se západními štáty,
dvé tretin y jdou do ostatních zemí RVHP a zbytek pŕevážné do
rozvojových zemí. Zhruba 15 %vývozu jsou strojírenské výrobky
a stejné tolik jsou zbrané. "Pŕím ý obchod mezi socialistickým i
zemémi se zvrh l ve výménu zboží podprúmérné k va lity",
komentoval zmĺnénou zprávu jeden o ficiá ln i časopis. Uméle
udržovaná cena zboží, které se vyménuje mezi socialistickým i
štáty, je dvakrát tak vysoká jako na normálním svétovém trhu,
takže hbdnota tohoto obchodu se zrejm é podstatné preceňuje.
Sovéti minulý rok zdvojnásobili import ropy ze státú organizace
OPEC. Jejlch nejvétším dodavatelem,co se kvantity tyká, je
Irák, žatím co nejvétší procentuální vzrúst zaznamenala Libye,
která ztrojnásobila svúj export. Udává se však, že velká část
sovétského importu se znovu v y v á ž i dál do socialistických zemí,
napríklad do ČSSR.
* * * Válka V Afganistanu stála SSSR 5 miliárd rublú ročné.
Celkem vénuje SSSR 1,4 procent svého národního dúchodu na
"pomoc rozvojovým zemím". Pod touto hlavičkou je vedená i
podpora komunistických partizánú a "podpora" Afganistanu.
* * * Béhem deseti let bude Čína mit pŕebytek pracovních sil;
240 až 260 miiiónú pracujících, a to vétšinou na venkové. Každý
rok vstupuje na čínsky pracovní trh o 10 000 Čínanú vice. I
činské úrady se obávají, že nadbytek nezaméstnanych v nejbližš
ich desetiletích múže vyú stiť v obrovské občanské nepokoje.
Problémy narústají již te ď v Kantónu, kam se béhem posledních
mésícú pŕistéhovalo stotisíce nezaméstnaných zemédélcú. Nékolik
tisíc z nich pŕebyvá na nádražích a ostatních verejných místech
a úrady nejsou schopný pro né opatŕit néjaké vhodné ubytování.
* * * Osud carské rodiny. V angličtiné vydávaný časopis Moscow
News uvedl 12 dubna, že spisovatel Gelij Rjabov tvrdí, že v
roce 1979 našel pozústatky po posledním ruském čaru a jeho
rodiné. Počet tél nasvédčoval tomu, že celá rodina byla
zavraždéna. Tím by padla i dlouho oživovaná povést o tom, že
nejmladší dcéra Anastasie se zachránila pred smrtí. Rjabov
vysvétlil, že dŕíve se neodvážil svúj objev uverejniť.
* * * Sovéti plánují zavedení progresivních daní mezi 12 a 50
procenty. V Rumunsku dané z príjmu nejsou a vyplácí se čistá
mzda. Maďarsko již zavedlo progresivní dané a Polsko je zavede
v dohledné dobé. Pripravuje se však nová re f orma dané ze mzdy a
dalších daní z prijmú obyvatelstva. Vláda chce posílit jejlch
jednotnosť, jednoduchosť a sociálni spravedlnost. Dané se také
mají zharmonizovat v rámci RVHP..
* * * Nezávislé noviny. V Polsku b yly 8. kvétna vytisknuty první
vládou nekontrolované noviny za posledních 40 let. Jmenují se
Gazeta Wyborczas a první číslo vyšlo v nákladu 150 000 kusú.
* * * Rumunsky vojensky prokurátor, ktery emigroval do
Maďarska, ŕekl v maďarské te le v izi, rumunská policie se béžné
dopouští vrážd a násilí. Popsal také otŕesnou událost, kdy
pohraničníci za strelili katolického knéze a manžele s malým
déckem a nechali psy roztrhať m ŕtvoly.
* * * V Mongolsku postihly stalinské represe od roku
1937 každého desátého obyvatele.
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Ze s o v é t s k v c h o f i c i á l n í c h S t a t i s t i k . Prômérný vék v
SSSR byl roku 1964-65 pro muže 66,1 a pro ženy 73,8
let. Pred deseti lety klesl vék na 62,8 let pro muže
a 72,5 pro ženy a 1986-87 znovu stoupl na 65,0
respektivé na 73,8 let. Podie védcô je možno hledat
vysvétlení tohoto snížení véku, které v současném
svété je pozoruhodné, v alkoholismu a znečišténí
životního prostredí. Problémy s alkoholismem se prý
zlepšily, ale životní prostredí se stále horší.
Odráží se to i v statistice úmrtnosti kojencô.
Zhruba 26 promile détí se nedožije jednoho roku, a
to je i podie této oficiálni štatistiky víc než
trikrát tolik, než ve Švédsku. Každý pátý obyvatel
mést nebydli ve vlastním byté. Na venkové má pouze
40 procent obytných domú vodovodní potrubí. Počet
osobních aut je jedno na 22 osob. V SSSR je teď
snad pár set tisíc jednodušších počítačô, vétšina
samozrejmé ve vojenství. Jako srovnání se môže udat,
že v USA se používá asi 26 miliónô mikropočítačô.
(Pokud se však jedná o počítače nejvyšší výkonnosti,
tak je možné, že ty sovétské nejsou o moc pozadu za
americkými.) Jak je to s nároaním düchodem nikdo
presné nevi. Of iciálné se udává, že produktivita na
obyvatele je 66 procent americké produktivity.
Srovnávání je však téžké a západní odhady (44
procent americké produktivity podie odhadu CIA) jsou
pravdépodobné nadnesené. Znamenalo by to totiž, že
SSSR leží značné pred všemi ostatními
socialistickými štáty (napríklad Maďarsko podie
vlastních úaajô dosahuje pouze 15 procent americké
produktivity), ale i pred Itálií a jen nepatrné za
Velkou Británii. Pritom se odhaduje, že v SSSR se
používá až trikrát tolik energie i součástek na
výrobu stejného stroje jako na Západé. Další
pozoruhodný údaj je, ze v roce 1955 bylo 28 procent
sovétského vývozu hotové produkty. Dnes se hotových
produktô vyváži pouze 6 procent a zbytek jsou jen
cásti na konečné zpracování a nebo suroviny.
Dôležitý vývoz platiny, zlata a drahých kamenô se do
oficiálni štatistiky nezapočítává. Sovétský
zahraniční obchod je rízen nékolika tisíci rôznych
dekretü a naŕízení, v kterých se málokdo vyzná. Vede
to k velké nejistoté a právnímu riziku pro všechny,
kdo se pokoušejí o jakékoliv reform y a faktické
zvýšení zahraničního obchodu. Je to jeden z mnohá
problémô, který bude muset být vyŕešen, než
zahraniční obchod doopravdy bude moci začít
f ungovat.
*
Protižidovská pronásledování neskončila se
Stalinem. Časopis Sovétskaja kultura uverejnil
článek historikô Rogova a Nosenka, kteŕí tvrdí, že
sovétští Zidé nebyli pronásledování pouze za
Stalina, ale i pozdéji, až do současnosti. Za
Brežnéva se napríklad uverejfiovaly výpady, které
byly jakoby opsány z Hitlerova Mein Kampf. Také
počet židovských studentô na vysokých školách klesl
na polovinu. Židé méli navíc i obtíže dostat
kvalifikovanou práci. V roce 1979 se vystéhovalo na
51000 sovétských Židô. Potom úrady odmítaly vydávat
povolení k vystéhování a počet emigrantô klesl na
zhruba dva až tri tisíce ročné. Poslední roky počet
vystéhovalcô znovu vzrôstá. „ Minulý rok se
vystéhovalo ze SSSR asi 20 000 Židô a letos to môže
bvt až dvakrát tolik._________________(~ms~)
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K N I H Y HLEDAJÍ
S V É ČT EN Á Ŕ E

Od tohoto čísla Severských l istú obnovujeme už dávno
zapomenutou rubriku, v niž budeme pčinášet ukážky z
nové vydaných kníh, ze jména z exilových nakladatelství. Chceme tak pomoci knihám, aby nalezly své
čtenáfe. Vždyť všechna ta bohatá produkce našich
nakladatelství je určená vám, čtenáŕum, a na vás také
záleží, zda se tato dúležitá činnost bude dále
rozvi je t. Všdomí, že kniha našla odezvu u čtenáfú,
múže nejvíce povzbudit spisovatele k další tvorbé a
nakladatele k dalšímu vydávání knih.
Predstavujeme vám knihu rozhovorú Karla Hvížd'aly (s
ním js te se mohli seznámitna letošních Českoslovens
kých dnech) s populárním hercem Pavlem Landovským,
který ž ije nym v e x ilu ve Vídni. Touto knižkou také
predstavujeme úplné nové nakladatelství, které Karel
Hvižďala nedávno založil v Bonnu. Knižka má trefný
název Soukromá vzpoura - Landovský se skutečné
vzboufil proti režimu, opustil svou slibnou kariéru a
rozhodí se ž ít podie svého pŕesvédčení. O tom všem
vypráví s vervou, lidové, s humorem i s osobitou
pŕemýšlivostí.
Jim se tam podarilo de facto vychovat úplné
špeciálni odrüdu lidí... JTady lidi vétšinou myslej
sociálnéji než u nás. V Čechách se jim podarilo za
tu dobu od osmačtyŕicátýho prakticky vypéstovat
atnáct miliónô tím nejkrutéjším dravým
apitalistickým zpüsobem myslících a závistivých
jedincü. S néčím takovým se tady skoro už ani
nesetkáš. Stavéj si príšerný doupata, snášej tam z
okolí, co se dá, kradou a každej z nich je dravej,
odpornej asociál, s kterým se tady setkáš jen
výjimečné. Tady, vták zvaným kapitálismu, človékví
a má spočítáno, když má ševcovskou dílnu, že když
platí dané, že štát si ho nevšimne a naopak ho bude
podporovat. Tady každej ŕemeslník ví, že je součástí
toho štátu, že fungováníkaždýho štátu začíná u
fungování každý diiny. V Čechách jsou tyto vztahy
zvlčilé, tam se vlastné pohybuje patnáct miliónú
divochú, kteŕí často necíti odpovéanost už vhbec za
nie. To se mentálné vrátilo do období pred prvobytné
pospolnou společností. Já ve Vídni môžu sledovat
českou televizi, já tedy vidím o co jim jde, tam jde
o krádeže dvou set korún, o ukradenej chomout nebo
si kradou zadní kola od aut. To jsou prosím nosný
pohyby televizních her, který trva jí hodinu. Ješté
néco je tam zajímavý, jak je promiskuita zarazená
jako ta nejvétší samozrejmost do všech téch her. A z
toho vlastné vyplývá, že oni to šoustání už maj taký
podchycený a používaj! ho jako svúj nástroj, jako
stimul k ŕízení, k vydírání, a tudíž dalšímu
porobení zemé i lidí. Koneckoncü proto jsou všechny
šlapky v Čechách zaméstnankyné nebo alespon na
polovičním úväzku u ministerstva vnitra. Prosté sex
je zakalkulovanej mezi ovládací inštrumentária
nekrof ilní moci. Všechny tyto český vlastnosti vidíš
nejlíp na emigrantech, z nichž nékteŕí, pokud na to
prikrádaní, ihaní, vykrucování nezapomenou, to
zaplatí životem. Tady ješté čest úredníka, beamte,
néco znamená. Ten by neudélal ani drobnej podvod,
protože by mohl ztra tit svüj štatút. Lidé v Čechách
ale o tomhle nie často nevédí a mylné se domnívají,
že model svéta je stejnej! Model ostatního svéta je
naprosto jinej!
Celou tuhle situaci mi nejpresnéji vysvétlil jeden
starej rezník v Černošicícn, ke kterýmu jsem vletél
úplné hladovej a povídám: "Dejte mi kus salámu!"
dédeček zakroutil hlavou, že nemá. "A máte teda
párek?" Staŕeček zase zakroutil hlavou, takovej
malej drobnej, v pepita sáčku, ŕeznickejch
károvanejch kalhotácn a v kšiltovce, rozhlídnu se po
krámé, v policích byly horčice, za vejlohou sádrovy
prase s asparágusem a s citrónem v hubé a vedie na s
asparaágusem a s citrónem v hubé a vedia na púlté
néjaký téžko identifikovatelný konzervy, to bylo
všechno. Když vidél, jak se bezradné roznlížím, tak
pravil velice tichým a láskavým hlasem, který jsem v
Čechách v obchodé dlouhá léta neslyšel: "To je
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"To je jednoduchý, mladý pane, dŕív bylo nahoŕe
napsáno Rezník a uzenáŕ a dole bylo mäso a uzeniny,
dneska tam máte napsáno Mäso a uzeniny a dole je
holt rezník a uzenáŕ, tak co chcete!"

T y js i Pavle sedél za volantem toho auta, které
vezlo originál Charty 77 do parlamentu a kópie na
poštu. Cestou js te byli zatčeni. Jak k tomu presné
došlo?
6. ledna 1977 mné zavolal ráno Vašek Havel, že má
prošlápnutou spojku u mercedesa, že tedy nemôže jet
- pozdéji jsme zjis tili, že mu nékdo p ŕeŕízl hadičky
-, tak jsem si vzal saaba a je l jsem k nému.
Nejdŕíve jsme je li ke Zdenkovi Urbánkovi do
Strešovické ulice: jáLudvík Vaculík, Václav Havel,
Zdenék Urbánek a jeho mladičká buchta jsme
nalepovali na 240 obálek známky, protože každej ze
signatáŕô mél dostat jeden exemplár. Originál a
podpisy, zavŕený v kufríku, byly u Pavla Kohouta,
tak jak on to popisuje ve své knížce Kde je zakopán
pes. Tam jsem jel vlastné nejdŕív, to vyzvednout. To
jsem ješté nebyl sledovanej, až když jsem pri jel k
Urbánkovi, tak na rohu telefonoval v budce chlap,
zády ke mné a kousek od néj byla zaparkovaná alfa
romeo, kterou jsem dobre znal a védél jsem, že
parkuje v garáži StB na Smíchové. Kdyz jsem
zaparkoval, všiml jsem si dalšího auta: volhy, v
který sedél chlápek a četl noviny. Vlezu do bytu,
melduju to a Vaculík zahuhlal: "Ty taký v každý
volze vidíš hned fízla ! Nemalújčerta na zeď ľ'
Nalepíme známky, vylezeme na ulici, Urbánek nás šel
doprovodit a já ješté Vaculíkovi ŕíkám: "Támhle
vidíš tu volhu!" Vaculík se rozčílil a odsekl: "To
je néjakej strejc, kterej si čte." "Tak se podive j
na toho hodnýho strejce, jak se za náma rozjede,"
povídám, naštartujú a strejc se za náma rozjel. Jen
jsme se dostali na hlavní, tak se k nému pridala
ješté dvé embéčka a mné bylo vše jasný. Vaculík ale
trval na svým a a zase ŕíkal: "No to sú eném taková
embéčka!" a protože jsem mél toho saaba nadupanýho,
s Ondrou Očenášem jsme v ném je li poslední tri
Rallye Palety vlasti, tak jsem to osolil, prolít
jsem viaduktem, projel Leninku, zam íŕil na
Hanspaulsku, ale na kdejaké kŕižovatce se za nás
pridávala další embéčka s tŕímetrovejma anténama, já
mél na tachometru hodné pŕes sto dvacet a tý
embéčka, který normálné jezdéj maximálné sto dvacet,
tam méla taký hodné pŕes sto dvacet, bylo jasný, že
nás každou chvíli chytéj a tak jsem za starou farou,
to bylo v zimé, všude byl sníh a posypaný byly jen
hlavní cesty, tak jsem to ohnul do jeaný malý uličky
doprava, kudy bych se mohl zase vrátit na Leninku.
Ta ulička byla ale neposypaná, plná snéhu, embéčka
za mnou dostala v tý zatačee hodiny, scukla se spolu
a my tím vyhráli pár minút. P ŕejeli jsme malej
vršíček a tam se, jak na zavolanou, objevila
schránka. Já zastavil, Vašek vylít s taškou plnou
Charty, ty tašky dodal Ludvík Vaculík a byla to
taková pláténá modrotisková taška, s kterou se chodí
na Moravé na trávu. Vašek cpal do tý schránky dopisy
s Chartou, to si nedovedeš pŕedstavit, jak to jde
omalu, ale podarilo se mu tu jednu tašku, v který
ylo asi čtyricet dopisü, odeslat. Vlítnul zase
zpátky do auta a já vjel na červenou na Leninku a
ét dalších aut za mnou a první ulici za gymnáziem,
terá se tuším jmenuje Gymnazijní, jsem zase zahnul,
byla to jednosmérka, já jel ve správném sméru, a
proti mné se objevily dvé volhy. Když jsem je vidél,
začal jsem couvat, ale v ten okamžik už byla další
dvé auta za mnou a byl jsem v pästi. Naštéstí tedy
čtyricet dopisü bylo odesláno a tím pádem jsme méli
čtyricet svédkô, kteŕí nám mohli dokázat, co jsme
vezli. Béhem chvilky v tý ulici bylo asi osm aut a z
nich se na nás vyŕítilo dvacet chlapü. Já jsem jenom
zevnitŕ toho auta zacvakl špunty u dverí, aby na nás
hned nemohli. Ješté jsem Vaškovi Havlovi povídal:
"Vidíš, teď tŕískaj do auta, trochu se unavéj a až
budou tŕískat do nás, nebude nás to tak bolet!" A
Vašek na to pronesl pamätnou vétu: "To nám ten boj za
lidský práva hezky začíná!" Rozzuŕenci se už venku
trochu uklidnili a místo tŕiskání do auta začali
lepit na sklo prükazy StB. Vašek Havel podotkl:
"Pavle, ti pánové budou asi dooprmavdy od policie!"
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a protože byl pŕesvédčene i. že nedéláme nie zlýho,
odšpuntoval ty dvíŕka veaíe mé a v tu chvíli jsem
vidél jen jeho podrážky. Vzali ho a vytáhli jak
koberec, jak rouru. Já vidél jen ty boty. Sám jsem
ale neotevrel a naopak jsem si ruce protáhnul
volantem, v tom jsem vidél podrážky od Vaculíka, ten
letél i s taškama, který držel v ruce. Jeho si
podávali nad hlavama jako kládu až zmizel v jiným
auté. Já se ale držel volantu jak pijavice, jen
nékdo z druhý strany odšpuntoval ty moje dvere ,
takže ke mné už taký mohli a začali mé rvát ven a
rvát: "Jménem zákona, jménem republiky" a hlasy
méli, takže vypadali docelavážné. Povídám jim tedy:
"To mi tedy, pánové, urvete ruku i s tím volantem,
protože já znám svý povinnosti a vy jste povinní
respektovat zákon o odstavení vozidla!" ŕval jsem
jak jsem nejvíc umél. Oni se na chvilku zarazili a
najednou se ozvala spásná véta z publika, který se
tam už za tu dobu nashromáždilo: ^'Heleďte se, pan
Landovský už zase film uje!" A ten chlapík to rekl
proto, že ti estébáci méli s sebou videokameramana s
tehdy ješté úplné neznámou videokamerou, kterou to
celý natáčel.........
Jak to dopadlo, a ješté mnoho jiného, se môžete
dočíst v knížce Soukromá vzpoura, kterou si môžete
koupit v Severských listech (97, —SEK) anebopŕímo
vKarel R itter Verlag, Farenheitstrasse 23, D-5300
BONN 1, BRD. □

ČLÁNKY, JEŽ NEMÉLY BÝT NAPSÁNY
Otázka Lidových milicích se po jejich nasazení na
rozehnání pietního aktu na Václavském náméstí v
lednu stala opét aktuálni. Brutalita téchto ve
všedních dnech vétšinou "obyčejných" lidí v
montérkách i bílých pláštích, byla bezpríkladná.
Protestü proti jejich použití a dotazu ohledné
jejich existence bylo pravdépodobné mnoho. Nešlo jen
o Svobodnou Evropu, ale i bézné občany, jak neprímo
priznalo Rudé Právo. V tradici neohrabané propagandy
se o vysvétlení pokouší propagandistický tým Kojzar
a spol. již v lednu a v dubnu se v RP námét objevuje
znovu v rozhovoru s náčelníkem hl. štábu LM,
Miroslavem Novákem.
RP v úvodu píše, že se tak déje proto, že se
objevily názory, že nasazení LM v lednu bylo
protizákonné.
Úprimné ŕečeno, jsou nejen články RP, ale i tento
článek vlastné zbytečné, protože mluví o zákonném a
nezákonném, vychází tedy z premise, že socialistické
Československo je právni štát. Štát, jehož
zastupitelský sbor společnosti, parlament, je
svobodné volen, tudíž má mandát svých voličô zákony
vynášet. Z toho automaticky vyplývá povinnost voličh
zákony dodržovat.
Zákony moci v Československu jsou tvorený z moci
jedné politické strany, která má v Ústavé zaručenou
vedoucí úlohu ve společnosti. Jsou vytvorený k
zachování této úlony a k zamezení jakékoliv
politické i jiné komkurence. Morálni povinnost
dodržovat tyto zákony je stejná jako za némeckého
protektorátu. Je—li k tomu občan donucován nátlakem,
ide o teror ze strany štátu. A to je prípad
Československé socialistické republiky. Pokud se
mnohé nezávislé občanské iniciatívy v Československu
zasazují o dodržování platných zákonu jde jim vždy o
literu zákona, nikoliv o výklad ze strany štátni
moci.
Jeden z nejkriklavéjších pŕípadô nejen zákonné
libovôle, ale vrcholné ignorace jakýchkol iv práv, je
právé existence Lidových milicí.
Je zajímavé sledovat, jak se z pôvodních
"závodních stráží" v 50. letech, jejichž bojová
hodnota byla nevalná, vyvinuly bojové jednotky,
které jsou schopný operacního nasazení az na úrovni
raporu. Za určitých okolností, hlavné v místech,
de není možné použít téžší vojenskou techniku,
mohou být rovnocennými protivníky pravidelné armádé.
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Význam LM rostl úmérné s tím, jak se "prohlubovala
socialistická
demokracie
a
konsolidovala
společnost", jinými slovy, jak se komunističtí
uzurpátori moci cítili méné a méné jistými. Po prvé
byly ve vétší míŕe nasazeny v roce 1969, ale jsou to
az 70. léta, (1974 a 1977), kdy dochází k V ávn ím u "
statuování LM vydáním vyhlášek MV, kdy jsou LM v
pŕípadé potreby stavený na roveň SNB s policiárními
právy. (Je asi československou kuriózitou, že se
ste iným právôm téší i bachaŕi, Sbor nápravné
výchovy.)
Náčelník LM se v článku RP vôbec nezminu je o tom,
že LM mají status "ozbrojené složky KSČ", že jejím
vrchním velitelem není zádná vojenská osoba, ale
gen. tajemník KSČ, že pŕíslušníky LM jsou jen
členové strany, že se tuaíž jedná o uzavŕenou složku
bez sebemenší možnosti kontroly společnosti, že LM
jsou v plném slova významu soukromou armádou.
Existence obdobné organizace je v kterémkoliv
západním státé nemožná. Sobé rovné si LM mohou
hledat snad v Libanonu, kde se to jen hemží útvary s
podobným statusem jako LM. Prirovnání náčelníka LM,
že podobné útvary jsou v Lýbii, Kongu, Jemenu,
Etiópii, Angole, na Kubé a Afganistánu, jen
dosvédčuje do jaké kategórie se LM sami radí.
(V Maďarsku pŕešly nedávno Délnické stráže,
obdoba LM, pod právomoc predsedníctva vlády.)
Onen Miroslav Novák natolik pohrdá objektivními
skutečnostmi, že tvrdí, že "podobné ozbrojené
organizace jsou i v nékterých kapitalistických
státech" - za príklad dává Švýcarsko - a že "milice
nejsou tedy žádnou naši zvláštností".
Snad bychom méli slavného náčelníka upozornit na
méné slávnou skutečnost, že podie mezinárodního
práva LM právé díky svému statusu nemusí být vôbec
pokládány za složku pravidelné armády a že záleží
zcela na dobré vôli protivníka bude-li "lidové
milicionáre" pokládat za válečné zajatce.
Mocenský aparát se cíti tísnén, eroze vnikla i do
jejich vlastních rad, perzekuce již nezastrašuje
dostatečné efektivné a tak kličkuje a uhýbá. Proto
ono lakování na pŕijatelnéjší barvy, vytváŕení kulís
zákonnosti, dokonce pseudodebaty o tématech, které
se v RP objevily naposled v roce 1968.
Neméli bychom se tím nechat zmást, jde pŕeci o
taktiku, o jejich vlastní prežití. □

Otto Černý

Z Československých Statistik: Vydaje na vzdélání v ČSSR
klesají. Ve svétovém srovnání le ží ČSSR ve vydajích na
vzdélání občana na 72 místé, tedy až po mnohá afrických
státech. Počtem vysokoškolsky vzdélaného obyvatelstva se
nachází na 47 místé na svété, až za Nepálem. V
Československu študuje na vysokých školách asi 16 %mladých
lidí mezi 18-23 lety, v Západní Evropé 28 %a v USA 55 %. V ČSSR je pŕes 1 400 soudcú z povolání a zhruba 21 000
soudcú z lidu. - Prúmérny príjem občana je 3 092 Kčs. Člen
JZD vydélává prúmérné 3 275 Kčs. - Československo má zhruba
15 624 000 obyvatel. 10 360 400 občanú žije v českých zemích
a 5 263 600 na Slovensku. Béhem minulého roku se narodilo
217 163 détí. Na 100 narozených pripadá 93 interupcí. - V
celé rebublice bylo minulý rok spácháno 176 vrážd, 15 z nich
úkladných. Vraždy byly v 94 procentech prípadu objasnény. Na každých 100 snatkú pripadlo 33 rozvodu, v Praze dokonce
pŕes 50. - Českoslovenští občané se dožívaj! až o 7 let
kratšího véku, než občané ve vyspélých zemí. V porovnání
prúmérného véku leží Československo na 28. místé v Evropé a
na 56. ve svété. - Podie prúzkumu verejného mínéní hodnotí
více než dvé tretin y dotazovaných současné vztah y m ezi Čechy
a Slováky jako upŕímnéjší a pŕátelštéjší než dŕíve. Za 18
let bylo v ČSSR vybudováno 500 km dálnic, to je 28 km ročné.
- Téméŕ 270 000 žádostí o telefónni prípojku čeká na
vyŕízen í. Nejhorší je to v Praze a Bratislavé. - Roční
spotreba piva na obyvatele je pŕes 140 litru, žatím co neal
koholických nápoju se vypije pouze zhruba 35 litru na osobu.
V ostatních zemích mezi 50 a 200 litry. Dúvod je mimo jiné i
nedostatek a cena limonád a nedostatečná kvalita vody na
vétšiné území Československa. Také jí je málo. Nedostatek deštú zavinil napríklad pokles prutokú všech ŕek v Jihomoravském kraji. Nejhorší situace je v povodí Dyje.
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DRAŽÍ KRAJANÉ,

Jak už asi vite, 12.11. tr. dôjde k svatoŕečení
blahoslavené Anežky Premy slovný. Svätý Otec
svou apoštolskou autoritou prohlásí, že tato
dcéra kräle Pŕemysla Otakara I., která dala
pŕednost ideálu Božího Prosťáčka z Assisi pred
nádherou královského a císaŕského dvora, vydala
ve svém životé tak jasné svédectví vérnosti Pá
nu Ježíši Kristu, že nelze pochybovat o tom, že
se pod ílí na jeho slávé, a že proto j e j í život
múže být vzorem všem ostatním.
Snad si nedovedem ani dostatečné uvédomit, co
to znamená. Splní se konečné touha dlouhé rady
generací, které po tomto církevním uznání toužily a Anežku odedávna vzývaly jako patrónku
našeho národa. K témto generacím patrila krom
j iných i Eliška Pŕemyslovna, j e j í syn Karel
IV., v naši dobé pak kardinál J o s e f Beran, který si krátil dlouhá léta své internace sepisováním je jíh o životopisu.
Zaradují se však i členové rádu, které odvozují
svúj púvod od svätého Františka (klarisky, minorité, kapucíni a celá rodina tzv. "Tretích ŕädú) a pŕedevším jediná ŕeholní rodina, která
vznikla na české púdé, rád kŕížovníkú s červe
nou hvézdou, který Anežka Pŕemyslovna sama za
ložila.
J e jí svatoŕečení bude ovšem zvlášť uvítáno v
Praze, je jím rodišti, a vúbec v celém našem národé který
na svou první královskou dynastii
rád vzpomíná. Anežka tak zaujme čestné místo
mezi ostatními svétci naši krve, z nichž dva,
totiž svätou Ľudmilu a svätého Václava, s ní
spájí svazky rodové.
Anežka byla Čechúm vždy milá, vždyť zažila nejvétší rozkvét je jic h ríše, která sahala od Adrie až k Baltu, i j e j í hluboké ponížení po smr
ti je jíh o synovce Pŕemysla Otakara I I ., za vlá
dy Braniború. Ž ila ješté pred rozbrojem válek
husitských, a zústala tak v povédomí národa j e té nerozdéleného dobrou matkou, která se stará
o všechny, od nemocných, pro néž založila špi
tál, až po chudé a utýrané cizím i okupanty,
jim ž byla oporou v posledních letech svého ž i
vota. J. V. Myslbek védél dobre, proč umístil
tuto Pŕemyslovnu do sousoší sv. Václava na
stejnojmenném pražském náméstí. Tam, kde i v
posledních letech a mésících více než jinde
pulsuje srdce našeho národa, je prítomná i ona,
ne jen svou postavou vytesanou z kamene, nýbrž i
svým srdcem a svou pŕímluvou. "Všichni svati za
nás proste, záhynouti nám nedejte..."
Svatoŕečení blahoslavené Anežky naráželo v déjinách na mimoŕádné prekážky. Ne ze strany j e 
jíh o života, ten je tak prúzračné čistý, že n ikdo nikdy nepochyboval o j e j í blízkosti Bohu. I
dnes knéží latinského ritu po celém svété čtou
v breviári v den svátku sväté Kláry list, který
tato svétice zaslala své pŕemilé duchovní sest
re do Prahy. Ale nejdŕív pápežský rozkol, potom
husitské války a je jic h následky pro pražské
arcibiskupctvi, pak zrušení je jíh o rádu Josefem
I I ., nakonec i ztráta je jíh o hrobu brzdily to,
po čem to lik generací toužilo. T$.k vzniklo p ro roctví, že dobré časy nadejdou zemi české, až
se nájde Anežčin hrob, až dôjde k j e j í osláv.
Snahy o j e j í svatoŕečení zintenzivnely v posledních desetiletích, když vedli pražskou a rcidiecési arcibiskupové Beran a Tomášek, a je jic h
snáhj korunoval konečné slovanský pápež Jan
Datum svatoŕečnéní bylo oznámeno teprve nyní a,
naši vinou, že jsme je nemohli sdélit už dŕíve.
Jsme si védomi, že nékteŕí z Vás si už napláno
vali svou dovolenou a že jim nebude snadné na
slavnost p ŕijet. Pŕesto Vás chci však poprosit,
abyste se, pokud je Vám to jen trochu možné,
svatoŕečení zúčastnili. Jde o svétovou událost,
která se v déjinách našeho národa nekonala už
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po víc než dvé staletí. Oči celé církve a do
určité m ir y celého svéta budou uprený na nás.
Nevime kolika lidem z vlasti se podarí p ŕijet.
Proto se musíme tím víc snažit udélat svému ná
rodu čest my ž ijíc í v cizin é a ukázat, že si
naši svétice vážime a že jsm e Svätému otci za
j e j í oslavu vdéční.
Podzimní dny v Ŕímé bývají vétšinou velmi krásné, a proto pŕitahují zástupy cizincú. Nebude
jis té snadné z a jis tit dostatečný počet míst,
zvlášť chcem e-li být pokud možno pohromadé, už
i kvúli do pravé. Proto Vás prosím, abyste co
nejdŕíve, pokud možno hned v týdnu po pŕečtení
tohoto pozvání sd élili bud duchovnímu správci
Vaši oblasti, anebo pŕímo nám do Ŕíma od kdy
byste tu mohli být a kolík míst (lú že k ) si zamlouváte. K normálnímu programu patrí samozrej
mé obrad svatoŕečení, audience u Svätého otce a
pak další tri dny dékovné bohoslužby v ŕímských
basilikách. Kdo by mél zájem, mohl by se pak
zúčastnit i zájezdu do Umbrie na pamätná místa
f rantiškánská.
Nakonec ješté néco. Taková kanonizace ve svatopetrské basilice také néco s to jí. Doufejm e, že
p ri jede Otec .kardinál Tomášek, jako arcibiskup
diecése, z níž blahoslavená Anežka pochäzela,
ale nevime, kolík z téch výdajú bude moci uhradit. Doufáme, že nám pomúže i ŕeholní rodina
budoucí svétice, ta je však bohatá jen na
chudobu - na ŕeholní chudobu, za níž i naše
Anežka bojovala. My už jsm e, jak množí védí,
vyhlásili na tento účel sbírku, j e j í ž výsledky
jsme postupné zverejňovali v Novém životé. Dékujeme tém, kdo už pŕisp éli, prosíme však i os
tatní, aby otevŕeli své srdce i svou penéženku.
Vloni tu méli beatifikaci Litevci, a všichni
obdivovali jak je jic h počet, tak je jic h dokona
lou organizaci. Je jis té pŕäním nás všech, aby
i na nás zbyla dobrá vzpomínka. Dary Ize poukäzat normálním šekem (proplatitelným ve Vaši méné ve Vaši zemi) na adresu:
Mons. Jaroslav
Škarvada, 1-00112 Citta del Vaticano. Za dary
bude podékoväno (nékdy snad, pro mou nepŕítomnost v Ŕímé, s určitým zpoždéním) a nakonec
zverejníme celkové vyúčtoväní.
Modleme se, aby blahoslavená Anežka vyprosila
celému našemu národu Boží pomoc a požehnäní,
aby spolu s ostatními našimi svätými patróny
utéšila smutné a zahnala vše zlé, aby se nad
j e j í a naši vlastí opét rozklenula dúha pokoje
a lásky. Na shledanou pri svatoŕečení!
Váš

t i t . b is k u p l i t o m y š l s k ý

Glas Studio Gusum i
Skulptur och konstglas
M ila n V o b ru b a

610 40 GUSUM

TEL 0123-209 15

Severské
O téch, kteŕí leží "mimo sféru vymezenou
socialistickým pluralismem .
Z Buletinu Skupiny L isty a jiných prameňu
vybral Michal Sláviček

V Československu je stále vzrústající počet
organizací, které se pokouší vésti dialóg s
vládou a jsou k ritick é k současnému zŕízení v
zemi. Nejznám éjší z nich, Charta 77 a Výbor na
obranu nespravedlivé stíhaných (VONS), byly
založený
již
1977 a
1978.
Demokratická
iniciatíva bvla založená 1987 a béhem minulého
' roku pŕibylo ješté nékolik organizací, jako
napríklad Masarykova společnost, která chce
š íŕit a podporovat myšlenky tohoto štátnika. V
bŕeznu 1988 byla založeno Společenství pŕátel
USA, v dubnu Nezávislé mírové sdružení, dále
Nezávislá ekologická skupina, která sledu je
okolnosti okolo výstavby obrovské elektrárny na
Dunaji (práce byly nedávno na maďarskou žádost
prerušený),
8.
ŕíjna
pŕibyla
Iniciatíva
sociálni obrany, 12. ŕíjn a Výbor solidarity s
Ivanem Polanským, který žadá propušténí tohoto
katolického vydavatele, 15. ŕíjna Hnutí za
občanskou svobodu a stejný den i Sdružení
véŕících
katolických
laikú
a nakonec
5.
listopadu Helsinský výbor, který mimo jin é chce
vydat Helsinskou dohodu a jin é dokumenty. V
únoru 1989 požádala o registraci nezávislá
skupina
Obroda klub za socialistickou
prestavbu, která méla v té. dobé asi 120 členú,
mezi nimi se nachází i Č. Císaŕ, V. Mencl, M.
Hájek a jin í. Mezi vyjmenované skupiny je možno
zaŕadit i Jazzovou sekci československého svazu
hudebníkú, která byla založená j i ž 1970, ale
hlavné od roku 1985 se dostává do kon flik tu s
vládou.
Tyto, i jin é organizace vydávaj í také své
časopisy. Začátkem tohoto roku vycházely v ČSSR
následující vétší samizdatové publikace: Dialog
89, Ze sásuvky i z bloku, Diskuse, Kresťanské
obzory, Komentáre, Bulletin Nezávislého mírového hnutí, Obsah, Kritický sborník, Jazzstop,
Voknoviny, Lidové noviny, Severomoravská pasi
vita, Bratislavské listy, Zpravodaj Demokratic
ké iniciatívy, Zpravodaj Hnutí za občanskou ob
rodu, Nezávislá revue pro výchovu a vzdélání,
Ekologický bulletin, Inform ace o cirkvi, Prostor, Alternativa, Stres, Magazín SPUSA a Revol
ver Revue.
Dokonce i organizace KSČ letos na jaŕe proje d návaly inform ace o "nedovolených aktivitách nelegálních skupín v ČSSR". Konštatovali, že
počet téchto skupín se v posledních dvou letech
rozrostl na asi 20 form ací s asi 500 m ilitant »
nimi aktivisty a asi 5 OOO otevŕené sýmpatizu.
jíc ím i, že na rúst je jic h vlivu má "svúj dopad
legalizace opozičního hnutí v Polsku a Mad'ars;~
ku a nékterá ustanovení závérečného dokumentu
následné evropské konference ve Vídni". Z jis tirU dále, že "nelegálni skupiny se stály nikoliv
okra jovým, nýbrž závažným společenským jevem" a
že "ŕešení tohoto problému výhradné mocenskými
prostŕedky má určité negatívni dúsledky. Proto
je zapotŕebí zapusobit pŕedevším politickým i
prostŕedky, kombinací politických, administra-v
tivních a v pŕípadé potreby samozŕejmé i repreé
sivních opatrení. Situace vyžaduje co nejrychrle ji realizovat akční opatrení k paralyzovám
center nelegálních Struktur, izolovat je a zamezit je jic h integraci s nelegálními církevními
štruktúrami i internacionalizaci je jic h činnosf
ti".
Komunisté se také dovédéli, že "vékové mladší
kateßorie se účastní akcí skupín pod vlivem
netŕidné chápaných ideálú, avšak s vyvinutým
vlasteneckým citéním, které domáci reakce a
západní politická centra zneužívají".
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Ukázali i úryvek z Videomagazínu natočeného
Karlem Kynclem p ri mezinárodním seminári v
Cortoné v dubnu 1988, jako ukážku "rozvratného
púsobení z e x ilu a zmätku a cynismu, který v
e x ilu panuje". V tiskú napadli hlavné činnost
stockholmské Nadace Charty 77 a Československé
ho dokumentačního strediska nezávislé literatú
ry, které vede V. Prečan.
S kým jsou českoslovenští komunisté ochotni
vyjednávat?
Prední stranícky ideolog a taiemník UV KSČ, Jan
Fojtík vyloučil, že by československá vláda
zahájila jakékoliv rozhovory s kritiky současné
politiky. Vláda si podie Fojtíka je schopná
vybrát své vlastní vhodné partnery, s kterými je
ochotná védsti dialóg. Fojtík zrejmé zastává
názor, že v Československu již dávno právni štát
existuje a stáči ho jen mírné zdokonalit. Jeho
postoj dokresluje
i prosincový rozhovor
s
americkou agentúrou UPI, který, podie upozornéní
ČTK, byl určen pouze pro zahraničí. Na otázky,
jak vysvétluje skutečnost, že se poslední dobou
náhle objevily články o zakladatelích republiky,
T. G.
Masarykovi,
E.
Benešovi
a
M.
R.
Štefánikovi, odpovédél Fojtík: "0 téchto lidech
jsme nemlčeli ani v v minulých letech. K 70.
výročí vzniku Československa se jim zákonité
dostalo vétší publicity. Naše nynéjší hodnocení
jejich
úlohy v novodobých československých
déjinách ocfpovídá v podstaté té, jakou jim
ŕisuzoval
kupŕíkladu
Klement
Gottwald.
[eupíráme jim jejich zásluhy, ani jim nehodláme
stavét
nové
pomníky.
Pokud
jde
novodobou
histórii Československa, nemáme v ní co skrývat
nebo prekrucovat. Máme čisté svédomí a pravda
slouží naši véci." 0 postoji ke skupinám, které
strana označila za protisocialistické, ŕekl, že
je potreba rozhodovat podie situace.
"Pokud by
tyto sily projevovaly aktivitu, která by byla
nebezpečná pro náš štát, myslím, že by naš lid
sotva toleroval náš shovívavý postoj k nim. Naše
další reakce budou závislé na tom, jak si budou
tyto skupiny počínat.
Nebudeme pŕihlížet k
ničemu,
co
oy
mohlo
ohrozit
stabilitu
politického
a
společenského
systému
ČSSR.
Naštéstí sily, o kterých je reč, nemají široké
sociálni zázemí. Za pňedstavitele společnosti je
u nás nikdo nepovažuje." Na otázku o politice v
náboženských
otázkách
odpovédél
Fojtík
mj:
"Pokud mluvčí pŕicházejí s požadavky,
které
odpovídají ústavním zákonôm, neohrožují svobody
a práva jiných, jednáme s nimi a snažíme se jim
vyiít vstríc. Hŕstku lidí, kteŕí se vydávají za
ocnránce náboženských práv a v rozporu s
realitou tvrdí,
že tato práva jsou u nás
potlačována, nemáme sebemenší düvod považovat za
partnery k jednání o náboženských otázkách."

R

PIZZERIA HELLAS
Snöstorpsvägen
302 48 HALMSTAD
Tel:' 033/11 12 89

6

Severské

listy

3/89

P O R A D Y

týkajte! Mpojthovinl, flnaneovánl,podnlkinl, koupi oprod«]onsmovlil! (v£«tol 1U#m)
NEUTRÁLNfEXPERTÍZY

AGENTUR
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

PÁ Ž D E R A

Krauzplatz 20,C H -8008 ZÜRICH
Telefon: 00941 - 1 932 32 22
Kladete si nSkdy otázku, zda je Vára známy zpôsob sociálniho zabezpečení,
jak si dobre a Šetrné za?idit svou nemocenskou, co s opoždénýra vstúpení do
HV, jak vysoké bude VaSe dichodové zabezpečení, co se stane pri pŕestéhov á n í .s *>mým« zajiSténim, atd?
Uvažujete o podnikáni v budoucnosti resp. o koupi rodinného domku, chaty?
Chtéli byste výhodnou p&jčku?
Chcete uložit penize s vySSia úrokem než poskytuji banky a nevite jak?
Jak líetŕit a neztratit vysnéný cil?
Zajimáte sa koupi cenných papírt? Je pro Vás pžtinásobek pri výdélku
zajimavý?
Zajimáte se o koupi nebo prodej nemovitosti?
Vitej jak velkou náhradu mzdy budete brát v dobé pracovni neschopnosti
pri onemocnžni nebo úrazu?
Máte zájem o vysvStleni kombinaci.r&zných pojistek?
Láká Vás výhodná nabidka na »treti sloup« pensijniho pojišténi?
Chtéli byste védét, co je účelné a co neni bezpodminečnô nutné si pojistit?
Domy ve Spanélsku od 45 000 SFR, vô. možnosti pronájmu
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PrávÔ nyni záleží na tom, do jakých rukou se dostanete a jak daleko sahá
možnost onoho odpovédného pracovníka. Rád Vára poskytnú veákerô informace ve
Vaši matezfétine.
Hubert P. Pazdera
P..Q-Z.QJELI____ H .0 V I

N K A I

POJIŠTENÍ ŔIDIČSKEHO PRĎKXZU

Kabizime pojiStSnl tidičského prúkazu pro ŕidice z povoláni i pro ŕidifce
amatéry.

SCHWEIZ

DIVÁ

SLUŽBY BOO-DINŽEINÝRA PRO ZDRAVO TELA A (DUŠE

Immobilien

Segantinúlraue 9

CH41049 Zürich

Telefon 01 / 341 21 56

KRAJANSKÉ STREDISKO PENIA - SPANELSKO
Na v ý b er js o u : garsónky, b y ty , radové domky, v i l k y a pozemky.
—
V D on ii n a jd o to :
p ríz n ív e ' kliraa, • kouzelný k r a j a n o v e p f a t e le ze vsech koutú s v e t a .

"LA PEDRERA 11» - VESNICKA KLUBOVÉHO RAZU
Fáze 1 : dokončená a vyprodána
FaĹze 2 & k lu b :
ve výstavbe

D I V A - I M M O B I L I E N -K.

& V;

DIVOKÝ

Ve Sknndlnavil se obrocejte na.Severské listy. Rídl zašleme
prospekty a videokazetu.DENIA. 86. Vážnym'zájemcum *pomúžbmé
a poradíme s prípadnou koupi.

BlO-elektronika chráni Vaše zdraví
Ing. Büro Miloš Hrabák, Wallstr. 54
D - 7890 Waldshut-Tiengen 1, West Germany
Specializace: M éŕení všeho škodlivého záŕení.
Tam, kde se c ítite v bezpečí - ve Vaši posteli,
iste n ejvlce ohroženi. Účinky kouŕení poznáte
také až když už j e pozdé. Véaecky podložená:
- DIAGNÓZA ZDRAVOTNÍHO PROSTkEDÍ Vašeho bytu
včetné
špeciálnych
opatrení
p roti
záŕení
zemskému, elektrickém u a radioakiivnlmu.
V cizin é se cesta zlevn í bu de-li vice zájemcú
(nebo seminár). Jedno méŕení obsahu je :
1.
) Elektrom agnetické vlnéni (asynchron.)
2.
) Záŕení z vedení stŕídavých, i vys. napétí
3.
) E lektrostaticky nabitá p ole v byté/v práci
4.
) Zmény v pŕirozeném maznetickém p o li Zemé
5.
) Rádioaktívni záŕení (kachle, stav. hmoty)
6.
)
Ž ivotn í energie
človéka
a stav je h o
onemocnénl č i p redispozice k rôznym nemocem.
(Rakovina, MS, geopatické zatíženl a j.)
M éŕení pom oci vtrgu le - stav reakčnlho pole je
nové objevené védecky zkoumané méŕení.
Psychologická poradenská služba a prodej:
- kOUŔENI A OBEZITA - kazety v čes./ném. jazyku
- REIKARNACE - cesta do života v m inulosti
- HY PŇOM ASTER - elek tron ick é zavedení meditace
- SEBEHYPNOZA, HYPNÓZA, ODSTRÁNENÍ NAVYKO
- SEBESYCHRONIZATOR mozkových vln. Žaŕizenl pro
dosaženl hypnózy (m editace) béhem vteŕin, pôsobí
spolehltvé í na nehypnotisovatelné.
Stavy: Beta, A lfa, Theta i Delta do 3 minút.
Naše B lO -p ŕís tro je pro Vaše zdraví:
- MECOS-BIOGENERATOR p ro ti mnohým nemocem
- SNORE NO MORE - nová senzace proti chrápánl
- BIO IONOS - p ro ti a le rg ii, senné rýmé, pylu
- VITAR-ION - horské klíma doma. Čistý vzduch
- BIOFEEDBACK - rôzné p ŕis tro je , také pro TV
- ELEKTRONICKÉ P k í STROJ E na méŕení záŕení
HLAVNÍ ZASTOUPENÍ VE ŠKANDINÁVII:
Jindra Mikuláš
Box 17, 613 Ol Oxelösund
te l 0155 - 346 46
Dále k dostání:
elektronické
komponenty,
počítače,
prístroje, knihy o elektronice atd.
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