ČASOPIS PRO ČECHY A SLOV/ÁKY VE ŠKANDINÁVII
TIDNING FÖR TOECKER OCH SLOVAKER I SKANDINAVIEN

ŠVÉDSKO, JEHO NEVINNOSŤ A ZÁKON

Ŕíká se, že Švédsko Palmeho vraždou prišlo o svou nevinnost. Trochu pravdy v tom snad je. Od té doby jsme se navíc
dovédéli o protizákonném prodeji zbraní, nezákonných tajných
odposloucháváních a vyšetrovacích metodách. Z postojú nékolika švédských úŕadú a projevü politikú vyšlo najevo, že zas
távaj! názor, že tak zvané vvyšší cíle, jako napríklad vyjas
není Palmeho vraždy, opravnújí i k prestupküm zákonú.
Stabilita demokratické a právni společnosti se projevuje
tím, jak je tato společnost schopná zamezit prestupküm zákona
ze strany iedincu, úradft i štátu, a také tím, a to je možná
ješté dftlezitéjší, jak na pŕestupky, které vyjdou najevo,
reaguje.
Svédská veŕejnost se - hlavné minulý rok - dovídala o jed 
nom pŕehmatu za druhým. Predstavitelé vládnoucí strany, se
však cítili dotčeni, když se jim nékdo odvážil vytknout, že
za jisté veci nesou zocípovédnost. V následujících podzimních
volbách dostala tato politická strana vétšinu hlasú, jako by
se nie nestalo. Prišla tedy nejaká reakce pozdéji? A je Švéd
sko dnes skutečné méné naivní?
Z téch mnohá ran švédské nevinnosti je možno vybrat ty dve
nejzávažnéjší a mezinárodné nejznáméjší: obchod se zbranémi a
vyšetŕování vraždy Palmeho.
Švédové ovšem nejsou jediní, k tefí obchodují se zbranémi.
Napríklad západní Némci se te ď velmi angažují v otázce odzbrojování a vyjednávají o snížení počtu raket stredního dole
tu. Západonémecká firm a Messerschmitt-Biilkow-Blohm pritom
dodáva presné tento typ zbraní s jadernou kapacitou arabským
zemím a Rumunsku. Dnes pravdépodobné jen málokdo pochybuje o
tom, že zatímeo švédská vláda hlasité mluvila o míru,
zamhourila obé oči pri prodeji zbraní raket, strelného prachu
a streliva i do zemí, které jsou ve válce a do kterých je
proto vývoz zakázán. Sám Palme podie zahraničních údajú pro
deji napomáhal. Mluvilo se také o úplatcích pri získávání za kázek. Nakonec by la z toho obžalována firm a Bofors náležející
koncernu Nobel. Po delším vyšetčování došel soud v prvním v
radé procesü k závéru, že k vývozu došlo s jistým tichým souhlasem vlády, takže zodpovédní reditelé nebyli odsouzeni.
Ďalší procesy budou následovat.
Toto všechno Švédy rádné otráslo, protože si Švédové, jak
známo, péstují iluze, že jsou moráfnéjší, spravedlivéjší a
mají vétsí sociálni cíténí než ostatní národy. Často se opa
kovalo, že u nás ve Švédsku se takové véci nemohou štát - ta dy jsou politikové úprimní a úrady nestranné. U nás se nemo
hou vlády uchopit ani komunisté ani nacisté, my neprodáváme
zbrané a u nás nestrílí politiky na ulici. Co se však stalo,
když zastrelili Palmeho?
Po Palmeho vraždé se vyšetŕování dosti svévolné ujal poli
ce jní šéf Hans Holmér. Celkem brzy se zaméŕil na jednu stopu,
za velké peníze vyzbrojil svüj oddíl a jednoduše si to celé
délal po svém. O predpisy a nutnou spolupráci s prokuratúrou
moc nedbal. Trvalo to dosti dlouho, než je j nakonec prinútili
odstoupit.
Ješte horší bylo, že sama ministryné spravedlnosti nedbala
predepsaných postupft ústavy. Po Holmerové odstoupení bez
védomí ostatní vlády vyslechla Holmérova a svého kamaráda Eb
be Carlssona, a po velmi neoficiálních setkáních uvéŕila jeho
teoriím o vraždé, o komunistické in filtraci tajné
polície
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atd.^ Pravdepodobné doufala, že jedním rázem vyŕeši
vraždu Palmeho a navíc ješté odhalí špióny KGB. O
zaprotokolování se nestarala, vyzbrojila Ebbeho do
píšem pro cizinu, ve kterém stálo, že Ebbe jedná
jejím jménem (on my authority) a umožnila mu soukromé pátrat. Pritom nebrala ohled na to, že ve
Švédsku rozhoduje celá vláda kolektivné a žádný ministr nesmi úŕadúm zasahovať do jejich právomoci,
hlavné nedávat podobná doporučení a povérení soukromé osobé. Vyšetrování náleží policii a prokuratú
re. Nakolik to vše ovlivnilo prúbéh celeho vyšetŕování nelze s jistotou ŕíci.
Posléze byl zatčen osamélý muž, který nemél nie
společného se stopami, které sledoval Holmér a Carlsson. I pri dalšim vyšetrování se policie dopusti
la podivuhodných pŕehmatú. Konfrontace, výsiechy,
chování k Palmeho manželce i soudní pŕelíčeníjoeslo
stopy názoru, že závažnost vyšetrování oprávňuje i
k ústupkúm od jinak platných norem.
Propušténí obžalovaného Petterssona bylo vítézstvím formálni spravedlnosti. Zvítézilo právo ve své
vlastní podobé, ukázalo se, že existují záruky nes
tranného posouzení, záruky právni společnosti bez
ohledu na antipatie, sympatie, či stranické zájmy.
Praktikování takového práva je pak zárukou právni
jistoty nejen jedince, ale i celé společnosti.
Ebbe Carlsson, Hans Holmér, Anna-Greta Leijon a
další, co si mysleli, že účel svétí prostredky, by
li však prece jenom sesazeni a v jistých pňípadech
je čekají ješté další následky. Holméra i Carlssona
ceká soud. Leijon již nedostala slíbené ministerské
kreslo v nové vládé a parlamentní výbor ji podrobil
kritice. Pri kvétnovém hlasování v parlamentu pos
lanci ješté kritiku zostrili. Presto, že sociálni
demokraté mají vétšinu, prijal parlament formulaci
opozíčních straň, že Leijon svými činy zavdala po
lícii a úŕadôm dúvod k presvedčení, že názory Eobe
Carlssona o vraždé Olofa Palmeho a jeho vyšetrování
mají podporu ministerstva spravedlnosti. Leijon pak
dostala výtku za to, že porušila naŕízení ústavy i
soudního rádu tím, že vystavila doporučující dopisy
Carlssonovi, podporovala jeho soukromé vyšetrování,
poŕádné neinformovala ani vládu, ani policii, ani
prokuratúru, dokonce ani nereagovala na údaje o nezákonném odposlouchávání.
Pokud by s Palmem zahynula jen naivita a zrodil
by se reaiističtéjší pohlea na švédskou společnost,
v tom prípadé by Švédsko dospélo o krok dál. Reakce
na pŕestupky však bohužel od verejnosti a voličú
neprišla. Prišla však od kontrolního aparátu, který
je obsažen v demokratickém švédském systému. Ten
ovšem pracuje velice pomalú. Je proto možné, že i
ve Švédsku se ve výjimečných situacích mohou dostat
k moci lidé, kterí použijí i značné pochybných
prostŕedkú. Jak se ukazalo, nemusejí nezákonné pos
tupy po pomérné dlouhou dobu vzbudit žádné velké
pohoršení u občanú, a že tyto osobnosti mohou do
konce být i obdivovány, omlouvány a podporovány. Na
druhé strané lze s uspokojením konstatovat, že
švédská společnost v uvedených prípadech zareagova
la a že kontrolní aparát zafungoval. Díky tomu, že
je Švédsko demokratická a svobodná zemé. Ale neliší
se natolik od ostatních, aby se odtud nemohly
prodávat zbrané, aby tu nemohlo dojít k vraždé po
litika, a aby tu nebyli lidé, kterí si myslí, že
účel svétí prostredky. A proto je dobre, když se
čas od času pŕipomene, že zákony a naŕízeni sice
nejsou zákony Boží a véčné, že je lidé mohou pŕedepsanou formou zménit. Pokud však platí, nesmi se
obcházet, byt by to bylo pro eile sebevyšší. □
M ic h a l S lá v iče k

PŔ IPAD W A LLE N B E R G

Nedávno byli zastupci Wallenbergovi společnosti a
rodiny pozváni do Moskvy ohledné vyjasnéní smrti
tohoto švédského diplomata a zachránce 100 000 ma
ďarských židú.
Sovétský velvyslanec ve Švédsku Boris Pankin napsal o Wallenbergové prípadu článek, který uveŕejnily Moskovskie Novosti. Píše v ném, že Wallenbergovo príbuzenstvo bude moci nahlédnout do hlášení o
smrti Wallenberga. Pankin se táže, jestli neodjedou
domú zklamaní, když spatŕí papír od néjakého Smoltsova, který je pravdépodobné padélaný. Z textu nevyplývá, jestli se on domnívá, že dokument je padélek nebo iestli Švédové si to budou myslet.
Na konferenci známé svétové židovské organizace
B‘nai B 'rits usporádané koncern srpna ve Stockholmu
promluvil americký herec Paul Neumann, jehož rodiče
Raoul Wallenberg zachránil. Ŕeklj že to nebyl jen
heroismus, který Wallenberg projevil, ale v dobé,
kdy milióny lidí lhostejné hledély na vyhlazování
evropských židú, ukázal, že dobro nebylo zcela poraženo. A to dává víru do budoucna.
Norský Dagbladet koncern srpna napsal, že švédská
vláda k zachránéní Wallenberga príliš mnoho nepod
nikla. Korunu tomu nasadil v roce 1947 min. zahra
ničí Undén, který se tehdy sešel s Vyšinským. Býva
lý prokurátor stalinských procesú mu s plnou váž
ností tvrdil, že Wallenberga zlikvidovali maďarští
fašisté a Undén se cítil s odpovédí spokojený. Když
Wallenbergova rodina podotkla, že Vyšinský lže, Undéna si zneprátelila.
Noviny se domnívají, že Wallenberg padl za obét
Stalinové protižidovské kampani a že kdyby švédská
vláda reagovala tvrdéji od samotného počátku, mohl
být Wallenberg naživu.
Sovétská TV natočila v srpnu interwiu se zástupcem Wallenbergova výboru a pŕestože oznámila špatné
telefónni číslo redakce, ozvalo se mnoho lidí, mezi
nimi syn lékaŕe, který mél vyhotovit Wallenbergúv
úmrtní list. Podie ného, opíraje se o dosud neuveŕejnéné otcovy memoáry, mél Wallenberg skutečné
zemrít na srdeční infarkt v r. 1947, tak jak to tv
rdí oficielní sovétská verze. Ozval se však i kdosi, který tvrdí, že vidél Wallenberga naživu ješté
v 60. letech. Jak lékaŕovi memoáry, tak další svédectví nejsou žatím ovéŕena. Zástupci společnosti
méli možnost do memoárú nahlédnout. Nedozvédéli se
však více, než uvádí oficální sovétská verze. Paméti jsou navíc psány na stroji, takže neexistuje
možnost ovérit si jejich pravost.
Zástupci švédského výboru nemají zároveň možnost
hledat v sovétských archívech podie vlastního uvá
žení. Archív KGB je jim uzavŕen. Sovétské archívni
materiály jim jsou vybírány sovétskými úredníky.
Jediné co se obdivuhodné rýchle našlo, tŕebaže se
dŕíve tvrdilo, že nie podobného neexistuje, byly
Wallenbergovy osobní doklady a zápisník. Wallenberg
byl prý veden jako válečný zajatec, proto prý ten
nedostatek údajú. Nebo lež na vysoké úrovni.□
RÁJ NA Z E M I

Pročtéte si úvodní odstavec a aniž by jste pokra
čovali dále hádejte, z kterých novin je text prev
zatý. Nékteŕí možná uhodnou, jiní nikoliv:
- Již vzhúru psanci této zemé, - .. (atd.).. - z
Moskevského Rudého náméstí, ze Stockholmského
Norra Bantorgetu, Berlínského Alexanderplatzu, Ŕímského Paizza Popolo a Pekingského Občanského námés
tí bude tato píseň znít. ...Vyzpívá potlačené lidské sny, požadavky a i hrozbu proti stávající bur
žoázni zkostnatélé společnosti.Nikoliv, žádné Rudé právo z 30. let, ale švédský
Kommunalarbetaren, orgán to Kommunálních odború
roku 1989.
Opusťme ideologické zaklínadlo v úvodu, teď
prijde néco reálnéjšího:
- ...Náš životní štandard je pravdépodobné nejvyšší na svété...Švédsko je sídlo spravedlnosti na
zemi ve srovnání s Francií nebo NSR__ Neexistuje
zemé v Evropé, kde by se pracujícím darilo lépe,
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nikde jinde nemají tak dobre vybudovanou sociálni
ochrannou síť, nikde jinde nejdou zájmy človéka
pred zájmy kapitálu.....
Toto byl úvodník. K čemu byl pŕedehrou, upresňuje
článek hned vedie. Napsal je j režisér a spisovatel
Lars Molin. Zkrácené vyjímám:
- ...Náš blahobyt platí exportní zisky firem jako
SAAB, VOLVO, ASEA, SKF, Bofors, zisky z rudy a dre
va. V Evropé bez hranie a cel bude naše zboží ve
srovnání s ostatním príliš drahé, neobstojí v konkurenci. Nebudeme mit na zaplacení našeho exportu,
japonských aut a dovolených na Mallorce__
Autor pak hledá východisko a také je j nachází.
Nikoliv v práci, ale v odborovém b o ji v rámci EHS
(EG):
- ...Nové Evropské odbory musí být stejné silné
jako švédské. Boj bude ale téžký, zvlášté, když je
to tak dlouho kdy jsme naposled bojovali. Musíme
bránit náš blanobyt. Nejen proti švédsKým zaméstnavatelüm. Musíme na barikády i tam v Evropé. Protože
to tady nechci mit jako v Nemecku!" Konec citátu.
Takže: Vzhuru p sa n ci té to z em e!, jde vám o Mallorcu
a japonská auta. □
Otto Černý
Návštéva papeže
Pápež Jan Pavel II navštívil v červnu Škandiná
vii. Ve Švédsku byl dva dny, sloužil mši v Globen a
navštívil mesto sv. Birgitty, Vadstenu. V Helsin
kách svétil mši, které se zúčastnily i menší sku
pinky katolikü ze Sovétského svazu. Po mši pápež
promluvil v sále, v kterém v roce 1976 byla podepsána Helsinská dohoda. Rekl, že svoboda vyznání ma
že existovat v rúzných sociálních zrízeních. Evrop
ské zeme si jsou čím dál tím víc vedomý, že úprimná
konfrontace rúzných názorú a presvedčení byla neodmyslitelnou podmínkou j'ejich celkového vývoje. Vys
lovil však také politovaní, že existuje "rozpor me
zi vyŕčenými princípy a tím, že jisté skupiny véŕících v Evropé stále ješté jsou postavený pred velké
prekážky". Zmĺnil se o politovánihodných pŕípadech
naprostého odpírání náboženské svobody nékterým
skupinám katolikü ve východní Evropé, z nichž nékteŕí dokonce ztra tili právo existovat v rámci poválečné politické štruktúry. Mél tím na mysli hlavné
Ukrajinu, kde dodnes asi dva milióny katolikü márne
bojuje o uzákonení svého vyznání. Pápež prohlásil,
že by rád navštívil i Sovétský svaz, ale jen za
odmínky, že by mohl navštívit ukrajinské katolíky,
terí podie komunistické vlády podléhají oficiálni
pravoslavné cirkvi. Otázka jisté bude vznesená, až
se pápež pozdéji tohoto roku setká s Gorbačovem ve
Vatikánu.
Pápež dále konštatoval, že ve strední Evropé je
nyní vétší svoboda vyznání, ale v jistých zemích
jsou stále ješté vážné problémy. Rekl: "Myslím pri
tom hlavné na katolické obce, které jsou pŕinuceny
k podzemní činnosti, na mladé lidi, kterí pro svou
víru jsou diskriminovaní v možnosti získat vzdélání
a nebo vykonávat povolání, a na biskupství, která
prišla o své biskupy". Tato slova, zejména poslední
zmĺnka byla pronesena zrejmé na adresu českoslo
venské vlády, která velmi dlouho odkládala dosazení
nových biskupü na místo téch, kterí odešli do düchodu. □
*

R o z š ír e n í p o s tih u š id ič u

Od prvního července má švédská polície vétší
možnosti okamžité a hned na místé zabavit ŕidičský
prükaz tomu, kdo se dopustil dopravního pŕestupku.
Pŕedpokladem je, že düvody jsou tak zrejmé, že soud
pravdépodobné pozdéji rozhodne o odebrání prükazu.
Nebude se, jako doposud, jednat pouze o prestupky
ŕízení v opilosti a vážné nedbalosti pri rízeni,
ale i o prekročení dovolené rýchlosti ( o 30 km v
hodiné nebo víc), projetí na červenou, nezastavení
u značky STOP, pŕedjíždéní na prechodu a jiných,
pro bezpečnost dopravy dhležitých naŕízeních. Ti
ŕidiči, kterí pozbyli své prukazy pro opilost za
volantem, tj. ti, kterí méli preš 1,5 promile alko

holu v krvi, budou pred udélením nového prükazu,
muset p rojít vyšetrením: jednak psychologickým testem a jednak jim bude odebrána krevní zkouška, aby
se zjistilo, jestli nejsou alkoholici. Od 1. ledna
budou lékaŕi a zdravotní sestry povinní vydat ty
údaje o pacientovi, které jsou nutné pro posouzení
ŕidice z lékaŕského hlediska. Štátni úrad pro bez
pečnost v dopravé, TSV, v tomto ohledu prebere prá
vomoc od Sociálního úradu.
Ke zméné došlo i v jiných naŕízeních: Jako dríve
není potreba projít novou ridičskou zkouškou, pokud
ŕidičský prükaz byl odňat na kratší dobu, než jeden
rok. To však nyní nebude platit pro ty, co dostali
nové ridičské prükazy, pokud jim byly béhem prvních
dvou let znovu odebrány, i když jen na krátkou do
bu. V téch pŕípadech bude nová zkouška vždy
povinná.
ZMENA z á k o n a o c i z i n c í c h
Od července je v platnosti nový zákon o cizincích
ve Švédsku. Lidová strana a komunisté však hlasova
li v parlamenté proti nékolika paragrafüm tohoto
zákona, a tak prozatím, na jeden rok dopredu, zab
ránili, aby tyto paragrafy vstoupily v platnost.
Jde o právo celníku a úradu podrobit žadatele o asyl télesné prohlídce za účelem zjišténí totožnosti
i toho, kudy pricestovali do švédska. Prozatím nevstoupí v platnost ani paragrafy o možnosti z podob
ných düvodü držet cizince, včetné déti, ve vazbé.
Déti pod 16 let budou moci býti drženy ve vazbé
pouze pokud by hrozilo nebezpečí, že by se nékde
skrývaly, aby zamezily vyhošténí ze zemé pro sebe i
svou rodinu.) Düvodem navrhü téchto sporných pa
ra gra fü je vyhradit si právo vypovédétty uprchlíky,
kterí se již dríve zdržovali v jiné svooodné zemi,
v které mohli požádat o asyl. Navržený zákon by mél
také zamezit tomu, aby se uprchlíci pred vjezdem do
Švédska nezbavovali všech dokumentü o totožnosti.
Déje se to nyní velmi často, protože uprchlíci počítají s tím, že vyšetŕování totožnosti se tak protáhne, že po delším pobytu v zemi již nebudou moci
být vykázáni.
V budoucnu to bude pouze Štátni úrad pro pŕistéhovalce, SIV, který bude rozhodovat o všech pŕípadech.
Ďalší sporné narízení je, že letecké společnosti,
které sem dopraví utečence bez dokumentu a bez penéz, budou nuceny zaplatit jejich zpáteční cestu.
Toto narízení vstoupilo v platnost, ale nékterí po
slanci se proti návrhu rezervovali a prohlásili, že
tím se zodpovédnost za rozhodování pŕenese na ces
tovní kanceláŕe a ztíží to možnosti nékterých uprchlikü se dostat až do švédska.
Úrad pro vystéhovale provedl letos zménu ve
smérnicích, týkajících se povolení pobytu pro rodi
ny s détmi pod 16 let. Roznodl tyto rodiny ponechat
ve Švédsku, pokud jim pobyt nebyl zamítnut do jednoho roku po podání žádosti.
Švédské s o c iá ln i p o jiš t é n í

Každá čtvrtá koruna ve Švédsku je vyplácena nemo
censkou pokladňou. Jedná se o nemocenské pojišténí,
ojišténí úrazú a nemocí z práce, düchody, mateŕsou dovolenou a jiná sociálni pojišténí.
Riksfčrsäkringsverket, štátni úrad pro sociálni
pojišténí, uverejnil v lété štatistiku, z které vyplývá, že pouze výdaje za nemocenské pojišténí
stouply za minulý rok o 35 procent. Každý zaméstnanec byl v prhméru nemocný 26 dní, což je o šest dní
více než pred čtyŕmi léty. Düvod je zaprvé zména
zpüsobu vypočítávání nemocenské a za druhé vétší
možnosti oböanü züstat doma na nemocenské pojišténí. Nékteré z téchto možností pŕišly v tichosti,
bez zmény zákona. Lékaŕi dnes napríklad častéji uz
návaj! pacienty nemocné i z jiných düvodü, než jen
béžné nemoci. Mnoho lidí ted’ zňstává nékolik dní
doma z düvodü únavy, depresí a smutku pri úmrtích a
rozvodech, potížích pri téhotenství atd. Nemocenská
pokladňa dnes vétšinou bez reptání vyplácí nemocen-
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skou od prvního dne onemocnení, i když nahlásení
nemoci prišlo o pár dní pozdéji. Vyplácí nemocens
kou i v pŕípadech, kdy je zrejmé, že nemocenská
vlastné nahražuje sociálni podporu a nebo podporu
pri nezamestnanosti. Pokladňa také již prakticky
naprosto prestala kontrolovat, zdali ten, kdo se
nahlási nemocný, skutečné nemocný je. Pro pokladňu
je také velmi obtížné vyžadovat již od prvního
dne nemoci lékaŕské osvédčení pri častých krátkých
onemocnéních. Peníze na nemocenskou se platí ze
státních daní, a tam se peníze vždy néjak najdou.
Horší to je s pojišténím úrazô a nemocí z povolání.
Fond, z kterého se tyto nemoci platí, mél být f i nancován
výhradné
částí
zaméstnavatelských
poplatkô. Poslední roky se však čím dál tím vétší
podíl doplácí z daňových pŕíjmô. Štátni revízni
úrad letos podal zprávu o tom, že podíl zaméstna
vatelských poplatku, který jde na úhradu nemocí z
povolání, by se musel až zpétinásobit, aby se fond
znoj/u naplnil. Revízori také došli k závéru, že uplatňování zákona v praxi často nesouhlasí s úmysly
zákonodárce. Praxe jen zŕídkakdy vede k zamezení
nových úrazô a zlepšení pracovního prostredí, a
nékdy dokonce až ztéžuje zdravotní rehabilitaci ne
mocných.
Zaméstnavatel platí poplatky z platu zaméstnance
a čisté ekonomicky mc nezíská na zlepšení pra
covního prostredí. Mnoho zaméstnancô ani nevi, jaké
povinosti má zaméstnavatel a myslí si, že za
bezpečnost na pracovišti zodpovídá tak zvaný "skyddsombud". Hlavné v oborech, které od zaméstnancô
nevyžaduj! vyšší vzdélání a zkušenosti, je z hospodáŕského hlediska podniku nékdy výhodnéjší ušetŕit
na výdajích na zlepšení prostredí a jednoduše časté ii ménit zaméstnance. V nékterých oborech je to
dokonce výhodné mit stále nové, mladé, zdravé a energické zaméstnance. 0 ty, kteŕí se zničili v prá
ci, se již postarají lékari a společnost.
Velky problém u nemocí z povolání je dlouhá doba
vyrizování žádostí o uznání nemoci z povolání. Mno
ží lékari namítají, že to zdržuje a ztéžuje rehabi
litaci. Komplikovanéjší prípady se v nemocenské pokladné projednávají až pét let a pokud se nemocný
musí oavolávat k pojišrovacímu soudu, tak ješté o
nékolik let déle. Béhem té doby se môže štát, že
pojišténec se více upne na péstování své nemoci,
aby dosáhl toho, že je uznana za nemoc z povolání,
než aby se léčil. Uznání v pokladné s sebou nejen
nese jistý pocit zadostiučinéní, ale nadto i značné
penéžní výhody. Uznaná nemoc z povolání znamená, že
clovék dostane plný plat, náhradu všech výdajô spo
jených s léčením, nékdy i nékolikaleté preškolení a
možná nakonec i doživotní dôchod, který nahradí ce
lé snížení platu, které nemoc zavinila. Znamená to
tedy, že si navždy môže udržet. svôj vyšší plat z
doby, než nemoc propukla, a to bez ohledu na povo
lání, které právé zastává a na to, kolik hodin pra
cuje. Môže pracovat pouze pár hodin týdné, studovat
a nebo pouze sedét doma. A nemálo lidí již dostalo
svá stredoškolská i universitní štúdia zaplacena z
pojišténí. Navíc ješté mnoho lidí dostane peníze z
jiných pojišténí, uzavŕených buď soukromé, zaméstnavatefem, nebo odborovou organizací. Ovšem zase
pouze tehdy, jestli nemoc je uznaná za nemoc z po
volání. Je to tedy podstatný rozdíl oproti tomu,
žít z normálni nemocenské, pro nemoc muset pŕijmout
hôr placenou práci, nebo si platit své preškolení
sám ze študentských pôjček.
Možnosti dostat svou nemoc uznanou jako nemoc z
povolání, se také časem značné zvýšily. Dnes se ja 
ko takové pravidelné uznávají mnohé bolesti zad a
kloubô, žatím co ješté pred nékolika málo lety tyto
nemoci byly považovány za normálni dôsledek
stárnutí. Poslední dobou se o hodné častéji za ne
moci z povolání uznávají i psychické poruchy,
srdeční mŕtvice, plieni choroby a svalové bolestí,
i když jsou u nich lékari často na pochybách jest
li doopravdy jsou zpôsobeny prací. Dva zaméstnanci
na stejném pracovišti tedy mohou dostat naprosto
rozdílná rozhodnutí od pokladny nebo i soudu, pouze
proto, že jeden nahlásil své onemocnéní o rok dŕíve

než ten druhý. Ďalší nespravedlnost tkví i v tom,
že rôzné odbočky pokladny nevykládají zákon stejné.
Dá se ríci, že zaméstnanec ve Volvu s jistými zdravotními potížemi, by pravdépodobné svou nemoc dos
tal uznanou jako nemoc z povoláním v Gteborgu, zatímco jeho kolega v Kalmaru s naprosto stejnými po
tížemi, by se aozvédél, že jeho bolesti jsou zpôsobeny télesnými zménami bez souvislosti s vykoná
vanou prací.
Nemoci z povolání považovali Švédi vždy za dôle
žité. Pojištení úrazu na pracovišti je nejstarší
pojišténí tohoto druhu ve švédsku. První zákon vstoupil v platnost již roku 1901. Odborové organizace tedy žatím nechtéjí ani slyšet o jakékoliv
zméné. Néjaké zmény však prijdou. Už proto, že
peníze nejsou a ekonomové, chtéjí vidét co nejvétší
procento práceschopných v zaméstnání. Také množí
zdraví zaméstnanci a študenti se s jistou závistí
dívají na ty, co bez zrejmých znakú bolesti s vyso
kým prijmem studují a nebo pracují pouze pár hodin
denné. Není však pravdépodobné, že sociálni pojišténí bude zhoršeno. Není vyloučeno, že rozdíl mezi
pojišténím nemocí z povolání a normálni nemocenskou
bude odstranén a že všichni nemocní dostanou stejné
pojišténí. Budoucí diskuse o sociálním pojišténí
bude jisté zajímavá a citové i ideologicky značné
zabarvená.D
*** FÍNSKY KONTAKT. Kontaktern Felixe Blocha, tajemníka amerického velvyslanectví v Rakousku, podezrelého ze špionáže pro SSSR, byl finský občan
Reino Gikman, ve skutečnosti však dôstojník KGB,
který ovšem beze stopy zmizel. Podie americké tele
vízni stanice NBC je ve finské vazbé. Finové to
však kategoricky popírají.
Pravý Gikman se narodil 1930 na Karelské šiji a
pravdépodobné zmizel ve víru války. Jeho dokumenty
byly prenesený do Fínska. V r. 1966 prišel kdosi z
NSR, tvrdil, že je Gikman a požádal o finský pas,
který mu byl vydaný. Prípad jenom potvrzuje problé
my s totožnostmi. V pŕípadé Švédska stačí ztra tit
pas. Je známo i nékolik obdobných prípadô mezi "uprchlíky" z Československa. Ve Švédsku žije na 20
000 osob s nejistou totožností. V drtivé vétšiné ze
Stň. a Blízkého Východu.
*** FILM O SMETANOVI. Švédský režisér Hans Abramson napsal manus ke švédsko-českému filmu o Smeta
nových létech v Goteborgu. Vétšinu hlavních rolí
obsadili Švédové. V bŕeznu se natáčelo ve Švédsku a
nyní se natáčí v Praze. Film bude trvat 90 minút a
bude se jmenovat Feda. Feda byla vlastné Frojda Benecke, jejím ž učitelem hudby Smetana byl. Dojmy z
tohoto romantického vztahu spolu se švédskými motí
vy se objevují často ve Smetanových dílech. Vyjednávat s československými úrady se začalo v r. 1985.
Zhruba v té dobé se o zísjkání finanční podpory od
exilu a čs. komunity ve Švédsku k natočení filmu
snažil jeden ze známých exilových spisovatelô.

Glas Studio Gusum

Skulptur och konstglas
Milan Vobruba

610 40 GUSUM
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*** ZÁJEM SÄPO O ALTERNATÍVNI HNUTÍ. Podie článkô v Dagens Nyheter v poloviné srpna švédská bez
pečnostní polície "mapovala" od póle 70. let tzv.
alternatívni hnutí, t.j. rôzné zelené skupiny, mírové organizace a rodinné kolektivy. Penetrování a
sledování téchto skupin polícií zintezivnélo v roce
1977 po odhaleném pokusu o únos ministryné Anny Grety Leijon. Stopy vedly smérem i k témto organizacím.
V 80.1etech byli z Dánska, Holandska, Portugalska a
Švýcarska vyhošténi agenti KGB, protože se pokoušeli ovlivňovat mírová hnutí. SAPO dokumentovalo sto
vky podobných setkání se švédskymi mírovými skupi
nami. Podie švédského zákona to trestné není pokud
se neprokáže, že organizace obdržela finanční pod
poru od cizí mocnosti za účelem ovlivňování verej
ného mínéní v zahraničné politických otázkách. V
posledních letech sledovala polície tyto skupiny
stále méné. Jedním z dfivodh je nedostatek lidí,
část z nich byla prevedená na vyšetŕování vraždy
Palmeho. Svenska Freds, hlavní mírová organizace,
se dožaduje od vlády očišténí. Byli však z néčeho
naŕčeni?
*** ČEHO JSOU PRODUKTEM? Pri červnové srážce lodi
Maxim Gorkij u severonorského pobreží se ukázalo,
že loď plula nadmernou rýchlostí, posádka byla opilá a loď byla ve špatném technickém stavu. Opilá
posádka provádéla evakuaci lodi príliš pomalú, a
zphsobila množství nebezpečných situaci. Primár v
nemocnici v Tröms napríklad výprávél, že nékteŕí
členové posádky ješté dvanáct nodin po srážce lodi
byli silné podnapili, že plné obsazený záchraný
člun dvé hodiny visel po boku lodi, protože nikdo z
posádky je j nebyl schopen spustiť, a že Norové moh
li najít jen nekolik námorníkô, kteŕí byli natolik
stŕízliví, aby byli schopni obsluhovat pumpy na
vyčerpávání vody z lodi.
*** OMYL OPÉT NA SVÉTÉ. Švédstí úŕedníci budou od
1. ríjna znovu zodpovédni za vykonávání své úrední
povinnosti. Všichni, co byli účastni na néjakém
úŕedním rozhodnutí a dopustili se nedbalosti, nebo
néjak zneužili svého úŕeaního postavení, mohou za
to být potrestaní. A trest za chybu pri úŕedním
výkonu bude pravdépodobné vétšinou pokuta nebo
vézení až dva roky, a pri vážných pŕestupcích
vézení od pôl roku až do sesti let. Dnes je trestné
pouze úmyslné zneužití úrední moci, které má za
následek škodu nebo nespravedlivý prospéch pro
určitou osobu. Zákon se v označení pŕestupku i v
pŕedpokladech jpro vyméŕení trestu znovu vrací do
doby
pred trm ácti lety, kdy došlo k značnému
zmĺrnéní v posuzování odpovédnosti úŕedníkô, které
platilo dodnes.
*** ROZŠÍŔENÍ PRÁVOMOCÍ. Svédská policie dostala
vétší práva odposlouchávat telefóny a bylo povoleno
odposlouchávat i spoje pŕes počítače a telefa x pri
vyšetŕování vážnéjšího zločinu (zločinu, za který v
zákoné je trest nejméné dva roky vézení) a p ri podezŕení z prípravy anebo pokusu o takový ziočin.
*** OBCHOD S ČÍNOU. Švédsko dalo minulý rok Cíné
podporu v hodnote zhruba 110 miliónh korún. Vétšina
penéz šla na výzkum a zlepšení kommunikací a životního prostredí. Po masakru na náméstí Tienanmen by
lo další provádéní projektô odloženo a již pripra
vené smlouvy nebyly podepsány.
*** ZALOŽENÍ NADACE. Vláda spolu s nékterými pod
niky založila nadaci Ostekonomiska Institutet pri
Obchodní vysoké škole ve Stockholmu. Nadace bude
sledovat a studovat hospodáŕský vývoj ve Východní
Evropé.
*** NEZÁJEM O UPRCHLÍKY mají švédské komúny
(okresy). Pŕistéhovalecký úrad požaduje, aby komúny
zaŕídily pro období 1990-1992 65-80 000 míst pro
nové pŕistéhovalce. Pro pŕíští rok se podarilo sehnat pouhých 18 000. V táborech a prechodných ubytování čeká na 18 000 lidí, z toho jich 5 000 má již
vyŕízeno povolení k pobytu, ale nejsou místa. Komú
ny jsou stále méné a méné ochotný uprchlíky p ŕijímat, protože to ztéžuje komunálni bytovou a sociál
ni situaci.

*** NEPOVOLENOU ČETBOU pro Švédy jsou knihy Jackie
Collins, sestry známe americké herečky. Pŕestože se
stály betsellerem, nehodlá je napŕ. knihovna v Malmo ne jen zakoupit, ale ani objednat z jiné knihovny, navzdory tomu, že si to návštévníci knihovny
P ŕ e jí.

Domníváme se, že to není vhodná literatúra na čtení", zní komentár. Otázka: "A co když si je toho
čtenáŕ védomý?" Odpovéď: "My musíme pŕece dát na
to, co my si myslíme".(!)
V Lundské knihovné jsou pŕesnéjší. Collins romány
jsou šablonovité, prošpikovány klišem a predsudky o
roli muže a ženy. Nákupní šéfka soudí, že to je
strašné číst o superbohatých lidech v cizím svété.
(Ale že všichni čumí na Dallas a Falcon Crest, či
Svenska hjärtar?)
Ve Švédsku dosáhly tyto knihy nákladu 800 000, oh
romné číslo na tuto zemi, ale jsou to štátni kul
túrni zaméstnanci, kteŕí za peníze daňových poplatníkh rozhodují, co on sám smi nebo nesmi číst.
Tradiční úloha knihovny jako informačního centra
asi nikoho nevzrušuje. (Podie SvD )
*** OPODSTATNENÁ NEDUVÉRA. Náčelník štábu švéd
ské armády nevéŕí na "uvolnéní". Konštatuje, že ve
stŕ. Evropé se koncentrace zbraní zmenšila, ale
nékteré typy zbraní byly prevelený do baltické a
leningradské oblasti a že ani námorní, letecké a
výsadkové jednotky redukovány nebyly. Dŕívéjší rov
nováha dvou supervelmocí byla určitou garancí sta
bility. Dnešní dost chaotický politický vývoj sebou
nese téžko hodnotitelná rizika. Co se týče Švédska
nevidí dôvod, proč by se armáda méla redukovat.
Úsudek min. obrany, že by NATO zakročilo v pŕípadé
sovétské invaze Švédska, označil za ryže špekula
tívni.

Dn y Sv a t o ŕ e č e n í B l a h o s l a v e n é A n e ž k y
z a č ín a jí v Ŕ.ím č 12. lis to p a d u
K d o m á z a je m se z ú č a s tn iť , z a j i s t í s i d o p ra v u
sám (a p p e x lís te k ) . Z á ro v e ň o k a m ž ité n a p íš e na
a d re s u :
České n á b o ž e n s k é s tr e d is k o V e le h ra d ,
V ia C o n c o rd ia l v 1-00123 R óm a, I t a l i a .
U ve d e , z d a m á z á je m o u ď y to v á n í (p re s n é k te r é
d n y ) + z d a se z ú č a s tn i z á ie z d u do A s s is i.
P r ih lá š k y ja k k u b y to v á n í, t a k k z á je z d u js o u
z á v ä z n é!!?

-ífc
ooo VŠEM ČECHÍJM A SLOVÁKUM VE ŠVÉDSKU ooo
Dne 27. dubna t.r.

b y lo

v U p psa le

za ložen o

Švédsko-československé fórum pro spolupráci na
poli energetiky a životního prostredí.
STE1MF0 (S v e n s k -tje c k o s lo v a k is k t E n e rg i och
M i l j o f o r u m ) j e p o litic k y a nábožensky nezávis
lo u sku pin ou otevren ou p ro všechny, k te r í se
c h t é jí z ú ča s tn it k o n k ré tn i p rá ce p ro záchranu
ž iv o tn íh o p ro s tre d í v bývalé vla sti. S p o le k Je
vybudován na s te jn ý c h p r in c ip e c h ja k o je h o
p olsk á , o dva ro k y s ta rš í varianta, a v je h o
pred sed n íctvu z a se d a jí lid é , j e j i c h ž zásluhou se
j i ž dosáhlo velk ý ch úspechu v p o m o ci P olsku.
I n f o r m u jt e své švédské známé a p riv e ď te j e s
sebou na p r íš tí setkání.
B liž š í in fo rm a c e :

Gör an Lindgren,
018-141791
Magnus Andersson, 018-156387
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Ob s a d z o v a n ie k v a l if ik o v a n ý c h p r a c o v n ý c h
MIEST - TEÓRIA A PRAX

I.

Zákony, nariadenia
pracovný trh.

a

princípy

platné

pre

V tomto čísle uverejňujeme další príspevok týka
júci sa vysokoškolsky vzdelaných prisťahovalcov,
ktorý približuje prax pri obsadzovaní voľných kva
lifikovaných pracovných miest, prax, ktorú mnohí z
vás zažili na vlastnej koži. Ide už o spomínanú z právu A. Boukasa "A rbete e f t e r u tb ild n in g ? Var god
d r o j ...(1989), o ktorej autor referoval na seminá
ri o vš. vzdelaných prisťahovalcov v januári t.r.
(viď SL 1-2/89). Autor vo svojej práci poukazuje
na rozpor medzi stanovenými princípmi platnými pre
pracovný trh a praxou, ktorá vládne pri obsadzova
nie voľných kvalifikovaných pracovných miest a na
to ako nedodržovanie stanovených princípov znemož
ňuje prisťahovalcom i so švédskym vzdelaním ale j
všeobecne získať kvalifikovanú prácu a zároveň
chce vzbudiť diskusiu o vzniklej situácii.
V e r e jn ý s e k to r
V prvej časti svojej práce popisuje o. i. existu

júce princípy, zákony a nariadenia platné pre pra
covný trh vo Švédsku a stanovená kritériá, podľa
ktorých by sa mala posudzovať kompentencia jednot
livých uchadzčov o prácu vo verejnom a privátnom
sektore.
Vo verejnom sektore, kde sa počíta štát, krajská
rada (landsting), komúna, cirkevná obec (fôrsam ling), nemocenská poisťovňa atd., platí podľa zá
kona o zamestnaní vo verejnom sektore z r. 1980 pri
obsadzovaní štatných a neštatných služieb vecný zá
klad (saklig grund) pod čím sa myslia zásluha a ši
kovnosť (fôrtjän st och skicklighet). Za zásluhami
sa skrývajú opracované roky resp. dľžka zamestna
nia, sem sa počítá i materská a PhD štúdiá. Pojem
šikovnosť má veľmi široký obsah. Sem patrí teore
tické a praktické vzdelanie ale i osobné vlastnosti
ako výkonnosť, profesionálna zručnosť, schopnosť
vedenia, schopnosť spolupracovať atď. a znalosti
a zkúsenosti, ktoré človék získal v iných zamestna
niach.
Zákon umožňuje odvolať sa proti rozhodnotiu za
mestnávateľa o obsadení voľného pracovného mies
ta, ale dává možnosť inštancii, ktorá o odvolání
rozhoduje napr. regeringsratten, besvarsnamnden
atď., možnosť n e u v ie s ť p r íč in u je j rozhodnutia.
V prípade, že sa odvolanie neprejednáva verejne, to
znamená, že príslušná inštancia sa nemusí prípadmi
vôbec zaoberať, iba "fabrikuje" odpovede. [Pozn.
DS.]
Žiadosti o prácu a vysvedčenia elebo potvrdenia s
tým súvisiace sa považujú u štátu a komúny za ve
rejné dokumenty a ktokolvek môže do nich nazrieť,
môžu b yť publikované a možno o nich informovat i
cez telefón.
Samotný proces obsadzovania voľných pracovných
miest zdá sa, podľa toho čo uvádza autor, nemá ne
jaké zvlá šť záväzné stanovené pravidlá. V prísluš
nej literatúre, z ktorej autor cituje, sa uvádza,
že obsadzovanie miest vo verejnom sektore je verej
né a platie tu isté pravidlá od povinnosti inzero
v a ť volné praocovné miesto až po uvedenie možnosti
odvolat sa proti rozhodnutiu o obsadzenie miesta.
Samotný výber uchádzača ako i posudzovanie kompe
tencie sú ponechané na zamestanavteľa. Vláda sa
však týchto pravidiel nemusí držat pri obsadzovaní
najvyšších štátných služieb ako "generaldirektor",
"avdelningsdirektor" a "byráchef"; tiež sa nemusia
inzerovať "extra ordinie" a "extra tjänst" ďalej
"arvodetjänst" a "tjänst i reglerad befodringsgang".
Na prvý pohľad vidno, že sa takmer výlučne jedná
o vysoko kvalifikované miesta. Ako sa tieto miesta
obsadzujú, keď nie sú inzerované, si asi každý dovede predstaviť. [Pozn. DS. ]
Posledná zmena zákona o zamestnani v štatných
službách z r. 1985 priniesla niekoľko zmien. Slo

víčko "skalí" sa zmenilo na "bôr" v znení zákona,
čo znamená, že zákon už nie je plne zaväzujúci p re
n ikoh o. Na prvé miesto postúpila š ik o v n o s ť vo vztahu k pracovnej náplni a zásluhy
zostúpili na
druhé miesto. Tiež vypadli niektoré osobné vlast
nosti ako kreativita, zrelosť, schopnosť analýzy,
zmysel pre poriadok, samostatnosť atď. Cielom
zmeny zákona vraj bolo zefektívn iť činnosť vo ve
rejnom sektore a preto šikovnosť postúpila na prvé
miesto. Zmena podľa nás tiež znamená, že človek
automaticky nepostupuje na základé odsedených rokov
na istom mieste.
P r iv á t n y s e k to r

Podlá autorovho názoru privátný sektor uplatňuje
trochu iné pravidlá resp. princípy pri obsadzovaní
voľných pracovných miest. Informaciu o nich čerpá
z príručky "Invandrarf ragorna i f öretaget" (L0,PTK,
SAF, SIV 1986). Ako základný princíp i tu bol sta
novený p r in c íp ro v n o s ti, t.j. že prisťahovalci ma
jú rovnaké práva a povinnosti ako domáce obyvateľ
stvo. Tento princíp na pracovnom trhu znamená, že
zamestnávatelia, vedenie a odborové organizácie ne
majú hľadeť na etnickú príslušnosť uchádzača o
prácu, pri prideľovaní úloh, ďaľšom vzdelávaní,
mzde atď.
Uchádzač o prácu sa má posudzovať podľa odbor
ných znalostí, praxe v odbore, vzdelania a príp.
inej kvalifikácie vo vzťahu k obsahu a budúcim po
žiadavkám práce o ktorú sa uchádzal. Skrátka, prin
cíp posudzovania všetkých podľa rovnakých noriem,
podľa skutočných znalostí a kvalifikácie a tiež
predpokladov, bez ohľadu na etnický pôvod, má byť
rozhodujúci. Avšak, ako autor uvádza, v praxi exis
tujú zamestavatelia, ktorí sa týchto princípov ned
ržia. Pri výbere vhodného uchádzača dávajú pred
nosť "kultúre a pravidlám" či "osobným vlastnos
tiam a hodnotovým orientáciám v súlade s kultúrou
podniku" pred kavalifikáciou.
V y tý č e n é p r in c íp y a s k u to č n o s ť .

Pred 14-timi rokmi "riksdag" vytýčil princípy pre
prisťahovaleckú politiku - ro v n o s ť,
slobodná
v o ľb a , s p o lu p rá ca - alebo ináč povedané, rovnaké
práva a možnosti pre prisťahovalcov ako pre ostat
né obyvateľstvo, ktoré boli te o r e tic k y aplikované
v procese prijímania do práce ako vo verejnom tak i
v privátnom sektore. Situácia sa však vyvíjala opačným smerom a preto (pravdepodobne vďaka s ťa ž
nostiam) sa urobil "prieskum" (utredning) diskrimi
nácie prisťahovalcov v pracovnom živote. Na zákla
de výsledkov prieskumu bol podaný návrh zákazu ako
priamej tak i nepriamej diskriminácie a ako trest
za porušenie zákazu boli navrhnuté ekonomické nás
ledky. V r. 1986 bol prijatý zákon proti etnickej
diskriminácii a vytvorená funkcia "splnomocnenec
pre diskrimináciu" (diskriminringsombudsman, skr
DO) ako experimentálna činnosť na dobu 3 rokov.
Vyhodnotenie jeho činnosti sa konalo 1.7.89. Avšak
paradoxné je, že zákon o d is k rim in á c ii sa netýká
pra covn éh o trhu, platí iba mimo neho a tak DO nemá
žiadnu oporu v prípadé keď sa jedná o diskriminá
ciu, čiže je ve^ skutočnosti bezmocná figúrka. To
dokazuje i náplň jeho práce: 1) rady a podpora jed
notlivcom a skupinám; 2) všeobecné opatrenia ako
vytváranie verejnej mienky a účast na spoločenskej
debate; 3) rady a návrhy vláde. Okrem toho DO nikdy
nedostal prá vom oc r ie š iť pripady diskriminácie vo
v e re jn o m sek tore. Šalamúnské rešenie, že? (Pozn.
DS.)
"T o t r v á , k ý m sa p r is ť a h o v a le c
š v é d sko m p ra c o v n o m t r h u . . . "

e t a b lu je

na

Zákony a nariadenia predstavujú iba želanie, ako
by sa situácia mala vyvíjať. Ako sa však vyvíja v
skutočnosti, závisí od mnohých faktorov. Nech je
akoľvek, zdá sa, že švédska vláda a úrady majú
dobrý prehlaď o situácii prisťahovalcov na praovnom trnú všeobecne. O tom svedčia viacere zprávy a
referáty rôznych autorov a niekoľkov úradných ma
teriálov.
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Poznatky jednotlivých autorov možno zhrnúť na
sledovne:
- prisťahovalci i napriek svojim schopnostiam
nedostanú p ríležitosť ku kvalifikovanej práci;
- mnohí zažili diskrimináciu;
existuje skrytá diskriminácia zo strany
zamestnávateľov, ktorí sa bránia tvrdením, že
prisťahovalci majú zlé vzdelanie a nevedia
dostatočne po švédsky;
- odborná prax a vzdelanie iné než švédské sa
hodnotia nízko;
prisťahovalci nemajú prístup do istých
povolání;
- zákonodárstvo proti diskriminácii na pracovnom
trhu je nedostatočné;
- je potrebné proti tomu niečo urobiť.
"Arbetsmarknadsdepartementet" v zpráve z r. 1988
konštatuje vyššiu nezamestnanosť prisťahovalcov
oproti domácemu obyvateľstvu, ktorú vysvetľuje
nasledovne: prisťahovalci majú vo väčšej miere
"voľný" vzťah k pracovnému trhu než domáce obyva
teľstvo, ináč povedané väčší počet z nich má doča
snú prácu; mnohí sú v zemi iba krátký čas a presto
sa ešte nestihli etablovať na pracovnom trhu; zna
čná časť ich študuje; väčší podiel prisťahovalcov
než domáce obyvatelstvo pracuje v odvetviach s níz
kou konjunktúrou; mnohí majú nedostatočné znalosti
švédštiny a že istí zamestnávatelia váhajú (tvekar)
zamestnávať prisťahovalcov. Napokon predsa len
priznanie, že etablovať sa na švédskom pracovnom
trhu trvá a ďalej: "Prisťahovalci a nie menej utečenci patria ku skupinám, ktoré majú problémy na
pracovnom trhu."
Autor poznamenáva, že zpráva AD robí dojem, ako
keby sa problémy na pracovnom tru týkali len novopríchodzích, ktorí ešte nie sú švédskými štátnymi
občanmi, tých, ktorí študujú alebo tých, ktorí ešte
nestihli získať primeranú stálu prácu, a ti čo sú
tu už dlšie, nemajú vôbec žiadne problémy. Tiež sa
pozastavuje nad výrokom, že to trvá etablovať sa
na pracovnom trhu.
Ktovie, či si niekto na AD položil otázku, prečo
ja tak veľa prisťahovalcou bez práce, prečo ich
tak vaľa študuje, prečo mnohí majú iba dačasnú
často nekvalifikovanú prácu napriek dlhodobému po
bytu v zemi a či je to normálne čakat 5-10 rokov na
primeranú kvalifikovanú prácu a aké sú sku točné
príčiny tejto situácie. Zpráva AD poukazuje alebo
na neznalosť situácie alebo na snahu existujúcu
situáciu ospravedlňovať. (Pozn. DS)
Že existuje negatívný postoj k zamestnávaniu pri
sťahovalcov nielen u zamestnávateľov ale i u oby
vateľstva, to dokazujú i výsledky výskumov z r.
1969-81, podľa ktorých vačšina opýtaných súhlasila
s tvrdením: "Má sa v prvom rade hľadieť na to,
aby vlastné obyvateľstvo malo prácu." Podľa nás,
takýto postoj aplikovaný zamestnávateľmi v praxi
musí nutne znam enať d is k rim in á c iu prisťahovalcov
ako uchádzačov o prácu a stavia vládou stanovené
princípy o rovnosti na hlavu.
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Čo sa týka vš, vzdelaných prisťahovalcov, autor
poznamenáva, že informácie o nich sú zriedkavé v
publikáciách a materiálov švédskych úradov. Viac o
nich možno n ájsť v dennej tlači.
Ide o ľudí s vysokou kvalifikáciou a niekoľko
ročnou odbornou praxou a práve títo ľudia majú
nesmierne ťažkosti získať prácu zodpovedajúcu ich
vzdelaniu. Švédsko im ponúka nekvalifikovanú prácu
a v ojedinelých prípadoch pomoc rôznych inštitúcií
pri hľadaní k v a lifik o v a n é h o miesta. Po dlhodobom
neúspechu získať kvalifikovanú prácu mnohí prijmú
menej kvalifikovanú alebo úplne nekvalifikovanú
rácu. Ľahšie to na pracovnom trhu nemajú ani tí,
torí nabudli švédske resp. i švédske vzdelanie v
odbore, čo znamená, že v tomto prípadé by zamestná
vateľ nemal m ať problém s hodnotením vzdelania
uchádzača. Sú rovnako odmietaní, pretože nemajú
švédsku odbornú prax ale i z iných dôvodov. S vyso
koškolskou kvalifikáciou je často nemožné získažť
i miesto, kde sa žiada iba gymnaziálne vzdelanie.
Uchádzač je odmietnutý ako nadmerne kvalifikovaný,
avšak, ako je známe, nadmerná kvalifikácia nie je
prekážkou keď sa uchádza o nekvalifikovanú prácu.
□
Dagmar Sidlova
(V p ríš tím č ís le ú v e re jn ím e druhou část článku:

"Ako to vyzerá v p raxi*.)

*** DO USA BEZ VÍZA. Od 15. júla t.r.nepotrebujú
švédski štátni občania viac vízum do USA pri pobyte
kratšom ako 3 mesiace (pravdebodobne sa myslí do 3
mesiacov ako je to zvykom). Cestujúci musí mať
platný pas a spiatočný lístok.
*** ZVÄZ ZAMESTANAVATELOV PROTI. Ako sa dalo očekávať Svenska arbetsgivarforeningen, SAF sa posta
vil proti návrhu "Komisie proti rasizmu a napriatelstvu voči cudzincom" na ustanovenie zákona proti
etnickej diskriminácii v pracovnom živote. Ako je 
den z dovodov SAF uviedol, že "zákaz by mal vážné
následky pre tých, ktorých by mal chrániť" (DN
23.6.89).

Otvorene povedané zneje to ako vyhrážka zo strany
SAF cudzincom. Postavenie sa proti zákonu iba potv
rdzuje stanovisko SAF, ktoré vyjádril jako repre
zentant na seminári vo februári t.r. že nás švédski
zamestnávatelia diskriminujú a budú diskriminovať.
Pozoruhodné na veci je, že sa švédská vláda resp.
je j reprezentanti musia p ýtať SAF, či môžu ustano
v iť zákon proti etnickej diskriminácii. (DS)
*** V RP O UPPSALE. O své uppsalské ceste se rozepsal dopisovatel RP, VI. Plesník. Popisuje idylu
švédského Midsommaru. Asi ho však zažil príliš brzy
ráno, proto se mu jeví tak idylický. Chyby v jeho
zápiscích svedčí spíše o opaku: z Gammla Uppsala se
stala Gumala, ze Sveô Svaerové, ze Storeho Snore a
v nadpisu samotného článečku se skví ve slové
MIDSOMMAR "T".
*** KONTAKTY KGB. Joakim von Braun, politicko
bezpečnostní expert podniku Research & Inquiries ve
Stockholmu tvrdí, že KGB ve Švédsku se ročné pokúsi
N ehodn o s t r k a ť p r s t do o s ie h o h n ie z d a
I DO v r. 1988 priznal, že prisťahovalci majú o 1000 kontaktô za účelem získání významnéjších
často velké problémy získať prácu. Príčinou je švédských občanô pro špionáž. Počítá se, že z dvou
podľa neho alebo vedomá etnická diskriminácia ale stovek sovétských občanô, kteŕí jsou ve Švédsku s
bo ťažko postihnuteľné postoje u zamestanávate- povolením úŕadô, jich na 70 pracuje pro KGB nebo
GRU. Aby dôstojníK KGB mohl zôstat na západe další
ľov, spolupracovníkov a spoločnosti vôbec.
Pozoruhodný je jeho výrok z r. 1987: "Pokial ide tríleté období, musí získat nejméné jeden "zdroj"
o pracovný trh, neverím, že zá ležitosť je naozaj dôležitých informací.
tak vážna, hoci sa o nej tak veľa hovorí. Švédi Joakim von Braun je rovnéž autorem knih "Prômyslová
nekonkurujú tak tvrdé o práce, ktoré sú prístupné špionáž", "SSSR a mírová hnutí" a "Válka v míru".
prisťahovalcom. Na druhej strane existuje veľa *** SVENSKA KOMMITÉN MOT ANTISEMITISM, Švédský
náznakov, že etnická diskriminácia sa vyskytuje a výbor proti antisemitismu se jmenuje sdružení zalo
to i pri zamestnávaní vš. vzdelaných prisťahoval žené na základe Nansen-komitténs deklaraci v Oslu
cov, ale z rôzn y ch dôvodov j e ťa ž k é s t r č i ť p rs t 1983. Ve své výzvé se výbor obrací s žádostí o pod
do ja v u a je h o p r íč in " . (Podčiarkla DS.) (str.21)
poru proti sílícím antisemitským tendencím. Jako
"Arbetsmarknadsverket" (1986) tiež poukázal na príklad se uvádí Radio Islam. Aby výbor mohl být ve
situáciu prisťahovalcov na pracovnom trhu a na po své práci úspéšný, potrebuje finanční podporu.
trebu zvláštnych opatrení zo strany tejto inštitú Adresa Výboru: Box 161, 101 22 Stockholm. Postgiro
cie, aby sa situácia zmenila.
3 01 29-1, Bankgiro 5207 10 032 68.
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R ďy&£&, m ilí klu&owiíjzi !!!

DO PO ZO RNO STI VŠ. V Z D E LA N Ý M
PRISŤAHOVALCOM .

Opét se ozýváme, abychom Vás pozvali na nékolik
dlhej dobe sa mi napokon predsa podarilo vzbu
podzimních setkání do starých známych míst v Hart- d iťPo pozornosť
komisie pre ľudské práva ohľadne
wickska Huset na Sodru a jako vždy v pátky v 18. hodnotenia zahraničného
vzdelania vo Švédsku. Ako
hodin dne 15. zárí, 13. ríjna, 10. listopadu, 8. to dopadne, je ťažko povedať.
Ale v prípade, že
prosince.
by
sa
komisia
rozhodla
preskúmať
našu situáciu,
Kromé toho plánujeme:
bolo
by
dobré,
keby
som
je
j
mohla
predložiť
viace
A - Václavské p o s v íce n í u Černých na Orbyhus slott ro prípadov vš. vzdelaných prisťahovalcov, ktorých
v sobotu 30.9.
vzdelanie nebolo uznané.
B - W eekend v p ríro d e 27.10-29.10. -od pátku do
Vzhľadom na to, že časopis vychádza dosť nepra
nedele- dvé prenocování v Lambonas u Holo, P-tag do videlne,
bolo by vhodné, keby sa osoby, ktorých sa
Sodertalje, buss, 2,5 km promenáda ke "gardu". Na
týká, prihlásili do redakcie Severských listov.
programu je fest (sobotní večerní jídlo bude spo- to
Stačí uviesť plné meno, vzdelanie, ktorá inštitú
lečné), trochu sportování, video, film , nácvik na cia hodnotila vzdelanie, aka bola odpoveď a kd e
slet, mladí, starí i ti mezi, všichni jste vítáni !
m o žn o v p r íp a d e p o tr e b y r ý c h lo z o h n a ť . Na
Nahlašte prosím, kdo vezme auto, abychom mohli za- Vás
obálku napište 'Vzdelanie".
jis tit odvoz nepojízdných účastníkú.
A poznáte i iných prisťahovalcov i z iných zemí,
Tel: 08-351882 - Dáša B.
ktorí sú v podobnej situácii, upozornite ich na
Na shledanou s Vámi se téší za výbor
tento oznam a dajte im adresu SL. P ísať môžu po
švédsky.
DáSa Bnxi&encemá.
Z vlá šť zaujímavý je dotyčný, ktorý sa sám ozval
do redakcie a ktoré evropské vzdelanie nebolo vo
SVAZ ČESKOSLOVENSKÝCH SP0LKÔ VE ŠVÉDSKU hod Švédsku uznané. Ako je známe, Švédi cez EFTA spolu
lá založit vlastní hudební, pévecké a taneční sdru- pracuj! s EHS na výmennom vzdelávacom programe
žení. Béhem posledních let se ukázalo, že potreba ERAZMUS. Zatial som nepočula, že by protestovali
zazpívat si naše písničky je tak silná a p ríleži proti úrovni európského vzdelania. Naopak, chcú
tostí čím sále tím méné, že opravdu je potreba se o získať pre svojich čo najviac štipendií v Európe.
néco pokusit. Navíc, když máme mezi sebou tak vyni- Už dnes možno se 100% istotou povedať, že v tomto
kajícího znalce folklóru jak je Jiŕí Holásek.
prípade bude európske vzelanie plne uznané.□
Prihláste se proto všichni, kteŕí si chcete zhrát,
Dagmar Šídlová.
zatančit
nebo zazpívat
pod vedením našeho
poštorenského stárka a primase Jury Holáska, buď u
néj na adrese Sandgatan 8, 331 00 Värnamo nebo V.
Loty, Slátterv. 12, 416 76 Göteborg anebo v redakci
Severských listú.
Noc N a K a r l š t e j n é
Ä
Výpravný muzikál z roku 1973 v réžii Zdenka
Pod skalskéh o podie stejnojmenné klasické veselohry
^ŠVÉDSKO PO ETICKY
Česká básnička Olga Neveršilová, která žije ve Jarosla va V rc h lic k é h o o Karlu IV, s romantickým
Švýcarsku, obievila ve Škandinávii, zejména ve déjem na hradu Karlštejné.
Švédsku, svou duchovní vlast. Velkým zdrojem inspiVe filmu hrají K arel H ög er, J a ro sla v Marvan
race je pro ni skandinávská krajina i skandinávské (poslední role krátce pred smrtí), W aldem ar
uméní a litaratura. Její nová knižka básní "Kamenné M atuška, V la s tim il B rodský, Jana B re jch o v á , S te lla
chüvy" (PmD, Mníchov 1989) je severským vlivem zce- Z á z v o r kov á a jiní.
la poznamenána. Jeden z oddílú v knize se napr.
Zpévnou hudbu složil K arel Svoboda (v ČSSR vyšlo
jmenuje "Märbacka" a čerpá ze života a díla Šelmy na dávno rozebrané zvláštni desce).
Lagerlofové, jiný oddíl má název "Noční motiv z
Muncha". Vybrali jsme ze sbírky jednu z téch mnohá
Nahrávka VHS, délka 88 min.
básní, které se vztahují prímo ke Švédsku. Báseň
Cena škr 200,- plus poštovné s dobírkou /nyní škr
nás zaujala tím, jak dovede vykreslit situaci a vy43,-/
volat náladu málo slovy, i tím, jak vtipné využívá Objednejte u: B o h e m ia V id e o , B o x 3119,
jazykových dovedností švédštiny.D
-m sS-183 03 TABY

ŠVÉDSKÁ K O N V E R Z A C E

PS.
P r o fe s io n á ln i nahrávka f i lm u se nem usí shodovat s
Vaším vid eorek o rd érem . D okon a lý obraz na Vašem
p r í s t r o j i zís k á te vhodným n a to toče n ím bežného
ovládače "TRACKING ".
T o té ž p la tí p riro z e n é p ro všechny f i l m y , k te ré si
n en a h ra jete sami ...
BV

Ve fotodílné svitaní
snímají čísi dlane
podobu tvého obličeje.
More venku
se stále a márne
snaží zapamatovat skalnatý breh.
„Miluješ me?“ „Ano, to delám, já.“

PIZZERIA HELLAS
Snöstorpsvägen
302 48 HALHSTAD

Krásná brutálni tvár.

T e l : 035/11 12 89
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D ie lo D o m in ik a T a t a r k y

Po úmrtí Dominika Tatar ku vyšiel v bratislavskej
Práci nekrológ E. Borčina, v ktorom sa o.i.vspomína
celá Tatarkova tvorba až do roku 1968. O jeho práci
po tomto roku sa v nekrológu hovorí:
"V daľšom vývoji sa umelecká i ľudská situácia
D. Tatarku sproblematizúva. V krízovom a pokrízovom
období zostáva na pozíciách odmietania spoločenské
ho vývoja a napriek úprimným snahám spisovateľskej
organizácie v rá tiť ho slovenskej kultúre sa od
nášho vývinu dištancoval. Smrť uzavrela jeho dielo
i spory a otvorila problém objektívneho hodnocenia
tejto osobnosti. Lebo od živých, pokrokovo a huma
nisticky orientovaných hodnôt sa skutočná kultúra
nemôže dištancovať."
Ono sproblematizovanie nastalo vďaka podpísaniu
Charty 77, v dôsledku čoho sa dostal na "čiernu
listinu" zakázaných spisovateľov a nesmel doma pu
blikovať, podobne ako mnhí iní.
Napriek zákazu a ťažkým životným podmienkam po
kračoval v písaní. Okrem doma vydaných diel, počí
najúc prvotinou "V úzkosti hľadania"(1942). ďalej
"Panna zázračnica"(1944). "Farská republika‘'(1948),
"prvý a druhý úder"(1950),
"Radostník"(1954),
"Družné letá"(1955), "Rozhovory bez konca"(1959),
"Prútené kreslá"(1962) a "Déemon súhlasu"(1963),
vyšlo niekoľko jeho diel na západé v rôznych exi
lových vydavateľstvách. Vydavateľstvo Sixty-eight
Publishers vydalo jeho "Listy do večnosti"(1988),
vydavateľstvo INDEX "Navrávačky"(1988) a vydava
teľstvo Edice Arkýŕ "Sám proti moci"(1987). V r.
1986 dostal Dominik Tatarka ako prvý cenu Jaroslava
seiferta, ktorú zriadila Nadácia Charty 77, za tr i
lógiu "Písačky"(1985).
Dúfajme, že nebude dlho trv a ť a aj doma ocenia i
túto časť jeho tvorby keď sa k nemu opäť prih
lásili po jeho smrti. Ťažko totiž predpokladať, že
tie umelecké hodnoty, ktoré mala jeho tvorba doma
zmizli z jeho diel len preto, že boli publikované
na západe.
Dagmar Šidlova
(V redakci SL lze koupit "NavrávaSky"
a "Listy do večnosti", 49 a 55,- kr.)

*

*** MASKOT BRATISLAVY. V souvislosti s 2000-ročným jubileom zalo žen ia mesta Bratislavy a uplynutím
7oo rokov od udelenia mestských privilégií Bratis
lave, ktoré pripadnú na rok 1991, vyzval bratislav
ský Večerník občanov mesta, aby poslali svoje návr
hy na maskota m esta Bratislavy. Z vyše 30 návrhov,
ktoré predstavovali rožné zvieratá a postavičky, s
nejakým vzťahom k mestu, boli napokon vybraté: ryba-sumec, rytier a.ko symbol ochrancu mestských
práv, dunajská víla a vinohradník.
S** ' KRÁSAVEC NA LANE". Na severnom Slovensku pri
Turanoch sa plánuje most, ktorý v te j oblasti prek
lenie energetický kanál Váhu. Zvlášnosťou na tomto
moste bude, že jednak vzhľadom na okolitý terén a
zástavbu musí m a ť štíhlú konštrukciu a jednak že
bude dimenzovaný n a extrémne zaťaženie, aké nemá
obdobu v Československu. To bola požiadavka MV SSR.
Ako hovorí článok " V budúcnosti sa tu zrejme ráta s
niekoľkými prípadm i prepravy nezvyčajne ťažkých
nákladov." Akých???
Celková dľžka mostu bude 262 m, hlavná časť bude
mať 136 m. Pomocou sústavy lán bude zavesený na 2
pilónov v tvare písmene H.
V súčasnosti existujú u nás 2 zavesené mosty, a to
v ČSR. Jeden, nepodarený, v Tábore, ktorý ako sa
zdá ešte stále nie j e dokončený, pretože ako jediný
dokončený most toh to druhu sa uvádza dialničný most
pri Podebradoch.
*** FORMANÚV FILM V KINECH. Takmer po 23-tich
rokov sa na plátna československých kín dostal Formanúv film "Hair" čiže "Vlasy", ktorý bol natočený
podľa rovnomenného slavného muzikálu. Na filme
spolupracoval i kameraman M.Ondríček.
*** VINEA NA ZÁPADNÝCH TRHOV. Nealkoholický, šu
mivý, horko-sladký nápoj z hrozna, Vinea, ktorý vy
robili pomocou vlastnej technológie Vinarské závody
v Bratislave, sa dostal pre svoje kvality i na zá
padné trhy. Po patričných skúškach sa nápoj začal
exportovat do USA, Veľkej Británie a Holandska. V
súčasnosti sa zišťu jú možnosti predaja v Škandiná
vii a rokuje sa zo záp. Nemeckom, takže sa možno
nápoj objaví i vo Švédsku. Prednosťou nápoja je,
že neobsahuje žiadne chemické prísady ani umelé aromatické látky. Na druhej strane obsahuje vitamíny
skupiny B, proteiny, enzýmy, pektíny, ktoré podpo
rujú trávenie. Vinea sa od r. 1975 vyrába vo Vinarských závodoch v Pezinku a v Nitre.
Č e s k o s lo v e n s k o v k r i z i .
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VI STÄR FÖR MODE.
KVALITETTILL RÄTT
PRIŠI
VÁRA SK06UTIKER FINNS I :

MAUV1Ö. LUND. HELSINGBORG.
HÄSSLEHOLM.KRISTIANSTAD.
GÖTEBORG. MARIESTAD.
ESKI LSTUNA.ÖREBRO.
VÄSTERÄS. A VESTA. UPPSALA.
STOCKHOLM

V Československu si stále více uvédomujé, že prúmyslový rozvoj stagnuje a že hospodáŕství je na cesté
dolú. Komunistúm se žatím vždy podarilo zmáčknout
kritiky a zabránit šírení vlny perestrojky a glasnosti.
Mocipáni sedí ve svých kŕeslech z vúle Moskvy jako
je jí poslušné nástroje od roku 1968. Zústanou sedét
tak dloho, dokud se Kreml nedokáže distancovat od
srpnové invaze.
Československo je ve vnitŕní krizi, i když žatím
není patrno, že by se obyvatelstvo dostávalo do po
hybu, do opozice. Možná, že je tomu tak, protože
kritikové se obávají, že stranické vedení je rozhodnuto pŕežít za každou cenu - i tu nejvyšší, jak se
stalo v Číné.
Záblesk nadéje lze vidét v prvních otevŕených stycích zástupcú Solidarity s kritiky čs. režimu. Zá
sluhou polských kontaktú by mohla nastat situace,
kdy kritikové spolu s širokými kruhy obyvatelstva,
jež rezignovaly do vnitŕního exilu, by se snažili o
dialóg s režimem.
Pro čs. komunisty by to byla poslední šance dostat
se do styku s obyvatelstvem. Vláda dobre ví, že
stárnoucí kritikové z roku 68 jsou ti poslední, kdo
jsou ochotní zasadit se o dialóg se stranickým a
státním vedením.
Je nejvyšší čas, aby k tomuto dialógu došlo, pakliže se má zabránit konfrontaci mezi komunisty a oby
vatelstvem. □
-ca -
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V É T

První mésíce roku 1989 znovu a jasné ukázaly, že
i když se současné československé vedení velmi čas
to zaklíná slovy "prestavba" a "demokratizace", ve
skutečnosti se dost zoufale vzpírá všemu, co demok
racii vytváŕí nebo co ji alespoň vzdálené pŕipomíná. Petice a iniciatívy občanô, které samo nezorga
nizovalo, odmítá jako "nátlakové akce"; odlišné po
litické názory odsuzuje jako "antisocialistickért a
"nepŕátelské"; pokojná lidová shromáždéní rozhání;
do prípravy nových zákonô nedovoluje verejnosti
mluvit.
Tytéž mésíce však ukázaly, že občanská veŕejnost
se už vymaňuje z letargie a že stále víc lidí má
odvahu verejné projevit svou touhu po společenských
zménách.
Pohyb ve společnosti se tak začíná stále povážlivéji srážet s nehybností moci, roste společenské
napétí a začíná hrozit nebezpečí otevrené krize.
Takovou krizi si neprejeme.
Proto vyzýváme vedení naši zemé, aby pochopilo,
že nadešel čas ke skutečným a dôkladným systémovým
zménám a že tyto zmény jsou možné a mohou mit úspéch jen tehdy, bude-li jim predcházet vskutku svobodná a demokratická diskuze. Prvním krokem k ja kýmkoli smysluplným zménám, novou ústavou počínaje
a ekonomickou reformou konče, musí být tedy zásadní
zména společenského klimatu v naši zemi, do kterého
se musí vrátit duch svobody, dôvéry, tolerance a
plurality.
Podie našeho názoru je k tomu treba:
1 Aby byli okamžité propušténi všichni političtí
vézňové.
2. Aby prestala být omezována svoboda shromažďovací.
3. Aby pŕestaly byt kriminalizovány a pronásledovány rôzné nezávislé iniciatívy a začaly být koneč
né chápány vládou jako to, čím v očích verejnosti
už dávno jsou, to tiž jako pŕirozená součást verej
ného života a legitímni výraz jeho rôznotvárnosti.
Zároveň by nemély být kladený prekážky vznikání no
vých občanských hnutí, včetné nezávislých odborô,
svazô a spolkô.
4. Aby byly sdélovací prostŕedky i veškerá kultú
rni činnost zbavený všech forem politické manipulace a pŕedbéžné i následné skryté cenzúry a otevreny
svobodné výméné názorô a aby byly legalizovány sdé
lovací prostŕedky pôsobící nezávisle na oficiálních
strukturách.
5. A aby byly respektovány oprávnéné požadavky
všech véŕících občanô.
6. Aby byly všechny chystané a uskutečňované pro
jekty, které mají natrvalo zménit životní prostredí
v naši zemi a pŕedurčit tak život budoucích generací, neodkladné predložený k všestrannému posouzení
odborníkôm i verejnosti.
7. Aby byla zahájená svobodná diskuze nejen o padesátých ietech, ale i o pražském jarú, invazi péti
státô Varšavské smlouvy a následné "normalizaci".
Je smutné že zatímco v nékterých zemích, jejichž
armády tendy do československého vývoje zasáhly, se
dnes už o tomto tématu začíná véčné diskutovat, u
nás je to stále ješté velké tabu, a to jen proto,
aby nemuseli odstoupit ti lidé z politického a státního vedení, kteŕí jsou odpovéani za dvacetileté
upadání všech oblastí společenského života u nás.
Každý, kdo souhlasí s tímto stanoviskem, môže je
podpoŕit svým podpíšem.
Vládu vyzýváme, aby s ním nenaložila tak, jak je
dosud zvyklá s nepohodlnými názory nakládat. Zasa
dila by tím osudnou ránu nadéjím, jim iž jsme vede
ní, to tiž nadéjím na skutečný společenský dialóg
jako jediné možné východisko ze slepé uličky, v níž
se dnes Československo nalézá.a

H n u t í za o b ča n sko u svo b o d u ž á d á :
DEMOKRACII PRO VSECHNY

Koncern minulého roku se v naši vlasti schází sku
pina lidí, kteŕí s rozhorčením registrují stále
krizovéjší situaci své zemé a stále hlubší úpadek
je jí společnosti. nejvlastnéjší príčinu krize, projevující se ve všech oblastech života v Českoslo
vensku, spatŕují v totalitním a nekompetentním zpôsobu vlády. Toto zjišténí je vede k myšlence sdružit demokraticky smýšlející spoluobčany, kteŕí jsou
ochotní se aktivné zúčastnit práce na pŕeméné spo
lečnosti. tak vzniká v ŕíjnu 1988 na území Česko
slovenska HNUTÍ ZA OBČANSKOU SVOBODU.
Jako podklad k otevrené diskusi a formování další
činnosti pŕedkládá Hnutí za občanskou svobodu
manifest: DEMOKRACII PRO VŠECHNY. Manifest pô
vodné podepisuje 123 osob, mezi nimi Rudolf Batték,
Jiŕí Dienstbier, Václav Havel, Milan Jungman, Petr
Kabeš, Božena Komárková, Ján Langoš, Ladislav Lis,
Sergej Machonin Lenka Procházková, Zdenék Rotrekl,
Karel Srpt Jan Stern, Ludvík Vaculík.
Signatári manifestu vycházejí z tradice Charty 77
a vyzývají každého komu budoucnost Československa
není lhostejná, aby podporil manifest Demokracii
pro všechny svým podpíšem, a aby se podílel svou
prací na obrodé společnosti.
V následujícím textu se môžete, milí čtenáŕi, seznámit se základními myšlenkami manifestu a také s
jeho požadavky, je ž lze za současných českoslovens
kých podmínek právem označit za radikálni.
T.G.MASARYK A DEMOKRACIE
Smutná bilance našich nejnovéjších déjin pŕiméla
radu lidí k otázce zda rozbití starého Rakouska bylo pro naši zem krokem opravdu tak šťastným. Je
však treba mit na paméti, že Masaryk a jeho spolu
pracovníci chápali vznik naši republiky jako sou
část celkové pŕemény Evropy na společenství rovnoprávných demokratických státô. I dnes lze navázat
na dédictví, které nám zanechala první dvé desetiletí svobodného Československa a snažit se hledat
vhodné formy dalčího vývoje. Politické události posledních let potvrzují prozíravost Masarykovy koncepce, je ale treba, aby tento vývoj zahrnoval Evropu celou a ne jen je jí západní část.
Zádný stoupenec skutečné demokracie nemôže uznávat, aby určitý svétový názor byl státem nadŕazen
názorôm odlišným. Nemôže tudíž akceptovat, aby v
ústavé byla zakotvená vedoucí role komunistické ne
bo jakékoliv jiné strany, organizace či sdružení.
Vládnout má ten, kdo si získá dôvérô o'bčanô. demok
ratická zásada dále nepŕipouští povýšení jakékoli
společenské skupiny nad jinou. Nomenklatura a kád
rové stropy musí být zrušený.
ČESKOSLOVENSKÁ ÚSTAVA A PRÁVNÍ 'kÁD
Tyto požadavky vedou pŕímo k nutnosti vytvočit
novou demokratickou ústavu, která nesmi zpochybňovat naši štátni suverenitu, musí občanôm zaručovat
rovnoprávnost, všechna základní občanská práva
včetné práv na svobodu smýšlení, projevu, shromažďování a uplatňování politické vôle, stejné jako
právo svobodné cestovat, opustit svou vlast a opét
se do ní vrátit. Ústava by méla posílit právomoc
prazidenta a zavést jeho všeobecnou volbu.
Současné by mél být vydán zvláštni zákon o^volbách a politických oragnizacích, který by umožňoval
svobodnou politickou činnost v Československu.
Upadek právnictví je dnes takový, že na cesté k
demokracii je nutné pŕebudování celého právního rá
du. Z trestního práva musí být vyloučeny veškeré
politicky zneužitelné a demokracii odporující prv
ky. Nezávislost soudô jakož i práva obhajoby musí
být zaručený stejné jako verejná kontrola justiční
praxe. Obhájce má mit stejná práva jako prokurátor
a prokuratúra by méla být omezena na zastupování
statní žaloby. Dále je treba, aby byl právni rád
uveden v soulad se zásadami Všeobecné deklarace
lidských práv.
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Vézenství je treba modernizovať a humanizovat,
aby již nebylo možno vézné ponižovať a vykorisťovat pod rouskou prevýchovy. Príslušníci SNB by méli
být vedeni k tomu, aby jejich vúdčím motivem bylo
občany chrániť a nikoliv jim panovať. Štátni bezečnost musí být pfebudována a zmény v je jí fak ticé právomoci učinény.
Též právo sociálni, bytové a správni musí být modernizováno a humanizováno, tak aby úredníci vycházeli z demokratických a nikoliv autorativních zpúsobú jednání, a aby podléhali kontrole úŕadú i ve
rejnosti.

zahájeno vyšetrovan í pro podezŕení z trestného činu
pobúrování. Ani 71 let starý Zdenék Urbánek a 85
let stará Božena KLomárková nebyli ušetrení zásahu
polície.
Tato a podobné o d á lo sti pŕimély signatáŕe R. Battéka a L. Lisa k sespání dalšího dokumentu - PROVOLÁNÍ K EVROPSKÉ VEREJNOSTI. Zde se^ obracejí k
p f edstavitelüm z e m í zastoupených na vídeňské Konf erenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropé a také k
veškeré evropské verejnosti a vyzývají k pomoci
proti zastrašování, trestnímu stíhání a véznéní de
mokraticky sm ýšlejících občanú v Československu.
Jana W itthed

EKONÓMIE A ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ
Politická pluralita je neodlučitelná od ekonomic
ké, radikálni hospodárská reform a by mél obnovit
princíp nabídky a poptávky, konkurence a penéžních
vztahú a zároveň nepodrobovať podniky útlaku cent
rálni byrokracie. Vhodné je zavedení reprezentace
rúzných druhú vlastnictví a rozhodování. Soukromé
vlastnictví by mélo být možné ve sfére živností,
ŕemesel, malých a stfedních podnikú a částečné i v
kultuŕe a zemédélství. zároveň by se mélo v rúzných
oblastech podporovať družstevnictví. Velký prúmysl
je nutno prebudovať tak, aby v ném hledisko renta
bility nebylo podŕízeno hlediskúm politickým. V zkvétání soukromých a družstevních podnikú bude po
máhať zaméstnávat občany, kterí budou ztrácet zaméstnání v dôsledku zrušení nerentabilních provozú
a redukce pŕebujelé administratívy; též zajistí
zlepšení nabídky zboží a služeb obyvatelstvu.
Uspokojivé ŕešení otázky životního prostredí vy
žaduje zménu myšleni i praxe v celém Ceskoslovenském hospodárstvu Je nutné pochopiť, že z perspektivního nlediska jsou ekologicky závadné procesy
nevýhodné ekonomicky.

(J m én o Jany W itth e d j i s t é m noží naši k ra ja n é
z a h lé d li pod č lá n K y v G öteborgs Posten. N aposledy
pod článkem s n a z v e m "Stöd dem okra tiska krá v", (GP
89-07-19), je h o z
česk ou v e rz i js t e s i nyní
p r e č e t li.)

*** SLOVNÍ BITVA se odehrála mezi RP a maďarským
Népszabadság koncern srpna v souvislosti se zdržením
a odsouzením maďarských občanú, kterí se zúčastni
li 21. srpna demonstrace v Praze. RP totiž uvedlo,
že jeho maďarský protéjšek označil rozsudek za ko
rektní. RP muselo p rijít s dem enti, a priznalo, že
nesprávný p reklad , z k r e s lil sta n ovisko Nepszabad-

ságu.
*** ZA ÚNOS své dcéry do Rakouska byl odsouzen v
neprítomnosti na 7 let český emigrant. Dcéru, která
byla čs. soudem svéŕena do péče matky se mu podari
lo odvést na základé ovéfeného souhlasu z NV, kde
se jeho společnice prokázala občanským prükazem
matky.
*** VYHOŠTÉNI Z RAKOUSKA byli dva čs. občané, kterí
SVOBODA A SVÉBYTNOST
Pŕedpokladem možnosti smérovat ke zde popsaným byli v Československu stíháni za majetkovou a ná
cilüm je právo svobodné mluvit a psát, bez svobody silnou trestní činnosť. V Rakousku kradli.
kultury a sdélovacích prostfedkü není možný ani * * * KANÁL LABE-ODRA-NISA. Pro výstavbu kanálu by
poznání ani sebepoznání. Proto musí být zrušený la založená akciová společnost, ve které nechybí
všechny formy cenzúry. Svobodné vznikání a pôsobení Slušovice. Délka kanálu z Dunaje do Ostravy má být
nezávislých sdélovacích prostfedkü, nakladatelství, 269 km a kanál bude hotový snad po r. 2000.
agentu, divadel a pod. musí být umožnéno.
*** ELEKTROČISTIČ výfukových plynú unikátních paPrincíp plurality by mél proniknout i do školst- rametrú vyvinuly na Komenského matematickoví, škola má poskytovať všestranné vzdélání, pomá fyzikální fakulté v Bratislavé. Čistič odstraňuje
hať v mravní orientaci a vychovávať loidi svobodné kysličník uhelantý, uhlovodíky^ a kysličníky dusíku
myslící. nedotknutelnsot akademické pôdy by méla s účinností 40-100 procent. Účinný je okamžité i
být zaručená, svobodný pohyb myšlenek i lidí ve vé- pri ješté chladném motoru. Zbavuje výfukové plyny i
deckém a univerzitním svété obnoven. politická hle- sloučenin olova, takže není závislý na jakosti ben
diska pri výbéru učitelú a studentü by méla být ne zínu a je desetinásobné levnéjší než béžné kataly
zátory. Výrobek je patentovaný v NSR, Francii, Bri
prípustná.
Duchovní pluralita to není jen rovnosť lidí rúzné tánii, Itálii, Švédsku, v USA, Japonsku a Maďars
smýšlejících, ale i právo své smýšlení projevovat, ku. Jen čs. automobilový prúmysi o néj nemá zájem.
což vede k požadavku náboženské svobody, včetné od
luky církve od štátu a možnosti p?sobení ŕeholních
D očasné č e ln í ú le v y (od 1.8.-31.12.89)
společenství.
Clo z dovážených motorových vozidel se stanoví
Pracující musí mit právo volné zakládat odbory a tak, že 1 ccm obsahu motoru se ohodnocuje částkou
jejich prostrednictvím hájit své skutečné sociálni 20 Kčs. Clo ze součástek se snižuje na 20%. Osobní
a zaméstnanecké zájmy. Monopolní odbory jsou proje- počítače a mikropočítače jsou od cla osvobozeny. U
vem totalitní moci; m ají-li odbory plnit svou funk- barevných televizorú se 1 cm uhlopfíčky ohodnocuje
150 Kčs a sazba cla snižuje na 20%. Dovezený video
ci, musí být nezávislé na štátu i zaméstnavateli.
Československo je štát Čechú a Slovákú, federace rekordér se proclívá 1500 Kčs prehrávač 600 koruna
by však neméla být jen administratívni, ale skuteč mi. Clo na videokamery se snižuje na 15%. 15% činí
né fungující a demokratickou. Vzťah vétšiny k ná- sazba cla na TV antény satelitního príjmu. Na 20%
rodnostním menšinám by se mél vyznačovať respektem se snižuje sazba cla na ostatní zboží v celním sak jejich individualité a požadavkúm. jednání o úpl- zebníku.
ném odchodu sovétských vôjsk z území Československa
by mélo být zahájeno. Signatári manifestu navrhují,
M e in G o t t !!!
aby byla zkrácena vojenská služba a zavedená náh
radný služba pro ty, jím ž svédomí nedovoluje nosit
Za aktivní podil na rozvoji a upevňování prátelszbraň a aby vojenská služba byla zhumanizována, vo tví a spolupráce mezi lidem Sovétského svazu a
jenský rozpočet snížen a dále, aby byly zrušený Československa udélilo prezídium Nejyyššího sovétu
veškeré polovojenské složky.
SSSR národnímu umélci Karlu Gottovi Rád prátelství
národú. (RP 20.9.89)
SMUTNÁ DOHRA
Téméŕ všichni signatári manifestu Demokracii pro
všechny byli odvedení Štátni bezpečností; postavení
ke zdi a posléze zadrženi v celách Ruzyné. U nékterých byla provedena domovní prohlídka a bylo s nimi
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IPÍRAVÍDY

(Malý pruvodce sovštským tiskem - IV)

Současnou situaci bychom mohli dobre charakteri
zoval parafrází slov Marxova Manifestu: "Sovetským
svazem obchází strašidlo Apokalypsy". Pravdépodobné
nejdiskutovanéjší je právé v Moskvé povídka (pod
klad pro scénáŕ science-fiction filmu) Aleksandra
Kabakova, otišténá v 6. čísle časopisu "Iskusstvo i
kino". Zobrazuje Moskvu jak bude vypadat v r. 1993
("po státním prevratu r. 1992") a podie shodného
názoru mnohá presné vyjadruje všeobecnou hrúzu z
dalšího vývoje.Apokalyptický obraz Kabakova vypadá
takto:
- Štátni prevrat svrhl Gorbačova i komunistickou
stranu: u moci je v Moskvé "ruská" vojenská dikta
túra, impérium se rozpadlo (napf. ve Strední Asii
se vytvoŕily "Spojené emiráty"a u moci jsou islámští fundamentalisté). "Gorbačovské peníze" ("gorbatky") úplné stratily cenu a byly nahrazeny prídélovými kupóny; všechny prostitútky zemŕely na AIDS.
Uprostred všeobecného chaosu züstala jediná "opora
stability" - KGB, pŕejmenovaná na KNB (Výbor národ
ní bezpečnosti); lüza má volnou ruku zabíjet "perestrojkáŕe" -.
Abychom si uvédomili, jak pravdépodobný je tento
scénáŕ budoucnosti, pripomeňme scény z nadávného
Sjezdu lidových poslancü, kde fanatická vétšina (k
níž se k jeho hambé pripojil i Gorbačov) umlčela
Sacharova a nadšené aplaudovala katovi z Tbilisi
generálu Rodionovi a "Afghánci" Černopiskému. V tu
to chvíli navime, zda tyto ŕádky nebudou otištény
již v dobé, kdy v baltických republikách bude v
proudu "bratrská pomoc": v každém pŕípadé pred nékolika dny publikované ' Prohlášení UV KSSS" o si
tuaci v Pobaltí pŕirovnáváno k podobným deklaracím
vydaným pred invazí do Československa. Jak naznaču
je debata príznačné nazvaná "Je potreba zelená ru
ka." (Literaturnaja gazeta, 1989, no.33), i mezi
prívrženci perestrojky se šíŕí názor, že "cesta k
demoklracii vede pŕes diktatúru". Navrhuje se, aby
Gorbačov vytvoril "progresivné-diktátorsky" Výbor
národní spásy, a tak bylo zabránéno restauraci stalinismu.
Ekonomové uvádéjí c ifry svédčící o tom, že se rubl opravdu stal oním bezceným "gorbatým" (čili "hr
batým" v českém prekladu). "Moskovskije novosti"
publikovaly kalkulace známého Igora Birmana ("Gorjacije dengi", 1989. no.35): Obyvatelstvo má ted ve
spoŕitelnách 320 miliárd rublu, "pod matraci" dalších asi 120-150 miliárd. Neuspokojená poptávka, to
jest tzv. "horké peníze", které je sovétský občan
pripraven - v prípadé, kdyby se tam objevilo zádoucí zboží - vrhnout na trh, činí fakticky preš 300
miliárd; tedy mnohem více než činí štátni zlaté a
valutové reservy. (O tom viz analýzu Grigorije Chanina v "Novoje vremja", 1989, čís.30.) Návrhy na
racionálni rešení, která mohla pŕinést v dohledné
dobé zlepšení - ménová reforma, rozprodej státních
podnikü (i západním firmám), další snížení výdajft
na armádu nejméné o polovinu, atd. - jsou všechna z
"politicko-ideologickych "düvodü nepŕijatelná. Ža
tím, jak konštatoval bývalý první náméstek minis
terského predsedy Kamencev (cf. "Novoje vremja",
1989, no 30), jsou vsechny príjmy z exportu užitý
ke krytí schodku platební bilance a celý import ze
Západu je získáván na účet nových pújček.
Nedávná hornická stávka ŕekla dost o "postavení
délnické tŕídy". Ze podobná situace pravdépobné vy
volá délnické akce i v jiných odvétvých, dobre naz
načila reportáž M. Alexandrova z centra automobilo
vého prümysiu Naberežnyje Čelný, otišténá ve 34.
čísle týdeníku "Moskovskie novosti". Pŕináší fakta,
která vysvétlují. proč také v tomto púlmiliónovém
mésté se objevily plakáty s výzvami ke stávce. Je
zde vysoká porodnost, ale vzhledem k vysokému znečišténí ovzduší se jen 15% détí rodí zdravých. Po
čet krádeží a ozbrojených prepadení se béhem jednoho roku zdvojnásobil, počet vrážd vzrostl o 80 %.
Ve fronté na byt stojí 46 000 lidí, ve fronté do
jeslí a školek 23 tisíc détí. Ve mésté jsou jen 4

kina. Délník&m závodu KamAZ (130 000 zaméstancú) se
pridéluje 1 kus pracího mýdla na 3 mésíce; v normálním prodeji mýdlo (ale ani treba boty) nedosta
nou; v závodních kantinách je hlavní součástí mar
garín.
*
S dramaticky se zhoršující zásobovací situaci se
rozširuje sociálni propast. Analýza ekonoma A. Z a jčenka (Argumenty i fakty, 1989, no.27) dokazuje, že
v SSSR je v pŕíimech i spotŕebé mnohem vétší nerovnost než v USA. Procento chudých v SSSR, tj. téch
kdož de facto ž ijí pod hranici existenčního minima,
se udává na 86,5 %. Na druhé strané sociologické
výzkumy provedené v tzv. nečernozemní phdé a v Le
ningrade ukazují, že asi 0,04% obyvatelstva (tj.
pracovníci oblastních výborh a jejich rodiny) konzumují - preš své špeciálni prodejny a "jídelny" mezi 56- 100% toho, co se v SSSR pokládá za delika
tesy: párky, lepší druhy salámň a masa, jemné uzené, šunka, ale i tvaroh a výrobky z tvarohu.
Poslanec Bočarov, jeden z osvícených "kapitánú
sovétského prümysiu", to charakterizoval takto:
"Spravedlnost se neobnovuje, klam pokračuje, ’nelidská vláda lži* jak ŕíkal Pasternak, dále demora
lizuje společnost." (M.Bočarov-D.Granin, Avtoritet
istiny, "Literaturnaja gazeta", 1989, no. 35.) A
zde zrejm é leží hlavní nebezpečí. Zdá se, že rostoucí chaos isoluje ty, kterým držíme palce. "Ruský
pracující lid" se pŕedevším hnévá na Estonce, "kooperátory", intel;igenci. A na tom špekuluje jak
sovétská nomenklatúra vedená Ligačovem, tak jisté i
je jí jakešovsko-štépánovští spojenci. □ (3.9.1989)
Kare i D u r man

N o vá k n ih a A le x a n d ra S o lž e n ic y n a

Alexandr Solženicyn dokončil své velkolepé dílo o
Ruské revoluci nazvané Rudé kolo. Pracoval na ném
skoro bez pŕestání od svého vyhošténí ze Sovétského
svazu, dvanáct hodin denné po tŕináct let. První
díly již vyšly i švédsky. Není to nijak lehká četba. Solženicyn píše, protože cíti svou zodpovédnost
zachránit histórii, pam éť národa, aby ruský národ
i každý jedinec poznali svüj püvod a sebe sama. Déj
je soustredén na události, odehrávající se v sedmi
dnech, sedmi uzlech, v kterých se pohybují histo
rické i literárni osobnosti a pŕíblizují čtenáŕi
hlavního hrdinu díla: déjinnou atmosféru. 0 Lenino
vi, který v knize samozrejmé vystupuje, Solženicyn
rekl, že mél velmi málo společného s ruskou kultú
rou; vlastné nepatril k žádnému národu. Byl to internacionalista stojící mezi národy a neobyčejné
zlý človék. Podie Solženicyna je zlo nemilosrdnost,
neschopnost být lidský ve styku s lidmi, když je j
nékdo neposlechne na slovo. Lenin nenávidél všecnny, kdo i v nejmenším se ochýlili od jeho linie.
Kladnou postavou románú je ministerský predseda
Stolypin. Solženicyn prohlásil, že sedmdesát let se
v Rusku ničila celá zemé, život národa, jeho bioloické, ekologické, morálni a hospodáŕské základy,
idé se tedv ohlížejí zpét do histórie, aby našli
nové podnéty a východisko ze situace, a tam mohou
najít Stolypmovy reformy.
Solženicyn véŕí, že se ješté navráti do Ruska.
Klade však jednu podminku pro svüj návrat, a to, že
bude možno číst Rudé kolo i v Rusku.
O západním svété Solženicyn ŕíká, že poslední
staletí morálné upadá a vyvíjí se pouze technicky,
což není totožné s pokrokem ľidstva. Tak jako lidské plíce sestávají ze dvou částí, tak i společnost
buduje na dvou zakladech: občanských právech a povinnostech. Poslední staletí se vyvíjela pouze občanská práva zapomnélo se na povinnosti, na to, že
spolužití lidí ve ^společnosti vyžaduje od každého
jedince také kázeň a sebeovládaní. □
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*** SV0B0DNÉ EKONOMICKÉ ZÓNY? SSSR plánuje
vytvorení ekonomických zón, kde by zahraniční kapi
Tak néjak a témito slovy lze charakterizovat od- tál mohl volné investovat a plné vlastnit podniky.
povédi min. zahraničí prozatímní afgánské vlády v Jedna taková oblast se počítá v blízkosti dŕíve
finského Viborgu a druhá na Dálném Východé.
exilu sovétskému zpravodaji agentúry Novosti.
Otázky zpravodaje byly pomerné otevrené, odpove * * * ĽUDOVÉ NOVINY, týdeník Demokratického svazu
Slovákú v Maďarsku otiskl rozhovor s tajemnicí
di, které dostával, byly ješté otevŕenéjší:
Na otázku, jak si afgánský exil predstavuje bu- svazu Márií Jakabovou. Zmĺnila se o finančních prodoucí usporádání zemé, když nechce mit žádné styky blémech a nedostatcích, které ztéžují existenci
s kábulskou vládou, min. zahraničí rekl: "Tento re  slovenské menšiny v Maďarsku. Maďarský štát pŕisžim zpúsobil tragédii v zemi a masové vraždéní. Za pívá na národní školství kulturu a celkovou osvétu
hynulo jeden a púl miliónú lidí a pét miliónú se zcela nedostačující částkou. Chybí dokonce Štatis
stalo uprchlíky. Zemé se zménila v trosky. Proto tika, kolik Slovákťi v Maďarsku vlastné žije.
jsou pro nás rozhovory s tímto režimem neprijatel- *** VICEPREZIDENT USA Dan Quayl rekl pred zástupci
amerických médii v poloviné záŕí, že Západ by nemél
né."
Zpravodaj poukázal rovnéž na myšlenku ustanovení SSSR poskytovat žádnou pomoc, pokud se nepresvédčí
neutrálního kabinetu z technokratú, který by uspo- o cílech reforem. V interview pro stanici CNN vys
ŕádal všeobecné volby, kde by, pokud by exilové lovil nadéji, že pobaltské republiky budou pokračostrany zvítézily, mohli zformovat vládu a tak zas- vat v úsilí dosánnout své nezávislosti. V pŕípadé,
tavit krveprolévání. Ministr na to odpovédél, že že tomu bude bránéno, zaujmou USA vúči SSSR nega
nejde o to odstranit pét procent lidí, které Afgán- tívni stanovisko.
ci nemají rádi, ale že je treba zničit systém, kte Americký min. obrany Richard Cheney kritizoval čle
rý jim byl vnucen. "Tím ale navrhujete afgánskému ny senátú pro je jic h rozhodnutí o snížení financonárodu mnohem bolestnéjší cestu", podotknul sovéts- vání nékterých vojenských projektil. Rekl, že sená
ký zpravodaj. "Za tutu volbu se nebudeme zodpovídat tori tak hlasovali proto, že by méli lepší nápad,
jak zadržet sovétskou hrozbu, spíše to vypadá tak,
my, ale Moskva", znéla briskní odpovéď.
V závérečné otázce se zpravodaj agentúry otázal že mnoho z nich si myslí, že už žádná reálná hrozba
na názor k propušténí sovétských zajatcú. Ministr neexistuje. Je to jako kdyby se rozhodli zahodit
zahraničí opovédél, že ví o príjezdu sovétské dele- své zimníky o prvním slunečním dnu v 0lednu.
gace, která má o tomto jednat. Výménou však chtéjí * ** 20 MILIÓNU "SOVÉTSKÝCH" KRAJANU žije na celém
seznamy 40 tisíc Afgáncú, o kterých nie nevédí a svété, z toho 7 miliónú v USA. O péstování vztahu k
mapy minových polí, které rozsévají smrt.
jejich "sovétské" vlasti se stará společnost RODI
Rozhovor byl mnohem obsáhlejší a prinesl je j T ý- NA.
deník aktualít 29/89. Je jen s podivením, že si so- Za celé poválečné období opustilo Sovétský svaz 500
vétští usurpátori délají nárok na spoluúčast pri 000 lidí, 300 000 se jien vrátilo a 40 000 jich
mírovém usporádání budoucnosti Afganistánu, který
znovu SSSR opustilo. V posledních dvou letetch
oni sami do takové situace pŕivedli. Nedá se to na- vycestovalo 100 000 osob. Podie sov. údajú.
zvat ničím jiným, než imperiálni arogancí a ukazuje *** OCHOTA PL0. PLO prohlásilo, že jsou ochotní poto na to, že sovétské ústupky nejsou priznáním po- depsat Ženevskou konvenci o lidských právech ve
litováníhodného rozhodnutí, ale pouhým krokem, kte válce. Návrh - kromé otázky hodnovérnosti - naráží
rý se musel udélat. Pŕíšté by to jednoduše udélali 1 na právni problémy, neboť Palestína stále ješté
znovu, pokud by jim jejich kalkulace ŕekla, že by není vétšinou státú uznaná za samostatný a suverén
se to mohlo vyplatit.
ni štát - jeden z pŕedpokladú pro podpis smlouvy.
Navzdory své obtížné ekonomické situaci dodal
SSSR do Afganistánu za posledního púl roku zbrané a
VYŠŠÍ FORMY SOCIALISTICKÉ OTROČINY
výstroj za 10 miliárd švédských korún. Pomoc, která
Pozoruhodný článek se objevil v Rudém právu 30.9.
drží prosovétský režim na nohou. A možná, že se to t.r.. Pojednává o novém pracovním hnutí na Kubé.
Rusúm do budoucna vyplatí. Jaký by byl problém pro Pracuje se 7 dní v týdnu, 16 hodin denné, presčasy
fundamentalistické muslimské gerilové svazy prenést ani prémie se neplatí. Tyto pracovní brigády se
partyzánskou válku do Tadžikistánu, Azerbajdžánu a jmenují "kontingenty". Poslechnéme si, co ŕíká veTurkmenistánu?
doucí Kontingentu: - To, co se zdá být nelítostným
donucováním nebo kasárenským zarízením je projevem
Inu, kdo seje vítr, sklízí bouri.D
-ocnejvyšších forem^ socialistického uvédoméní. Platí
*** VÝZKUM VEŔEJNÉHO MÍNÉNÍ provedli počátkem
tu: železná kázeň, podŕízení individuálních zájmú
roku v SSSR mezi mladými lidmi mezi 14-25 lety. potrebám a požadavkúm kolektívu, méné výhod a více
Podie 82 % dotázaných se "perestrojka" projevila povinností. Zákoník práce u nás neplatí. Je vétši
predevším v zahraničí politice, za pozitívni poklá- nou proto, aby chránil lenochy a lajdáky. Máme
dá zmény ve vnitŕní politice 50 %. Hlavné jde o vlastní zákony. Rozhodnutí kolektívu je konečné.Kontingent je samostatnou ekonomickou jednotkou.
"demokratizaci" spolecnosti. V ekonomice, vedé a
technice pozoruje positivní zmény 22 %, pŕičemž 49 Všichni délají všechno. I zdravotní sestra na ošet% soudí, že se o zménách jenom hovorí. Zvýšení ž i ŕovné, je - li bez práce, jde do kuchyné škrábat
votní úrovné vidí jen 8 % dotázaných, 53 % si mys brambory.
Vedoucí asi nepatrí k tém nejlepším, protože loni
lí, že se o ném jen hovorí, 20 7«, vidí zhoršení a 19
% se nechtélo vyjádŕit. Odchod Sovétské armády z vynechal 2 nedéle zatímeo vétšina jeho podŕízených
Afganistánu podporuje 89 % mladých, proti je 5 %, pracovala plných 365 dní v roce.
O co jde, se dozvíme: z ojedinélého pokusu se
zbytek se nevyjádŕil.
*** SOUKROMA ROZHLASOVÁ STANICE vysílá od srpna stává masové hnutí. Z kontingentú se tvorí instituv Maďarsku. Stanici Radio Bridge vlastní soukromá ce, čtrnáctihodinová pracovní doba není již darem
společnost Sam Ltd s podílníky ze Švédska, USA, společnosti, ale záväznou normou, včetné je jí kva
lity, množství a kázné. Organizování se ujaly odbo
Kanady a Maďarska.
ry a ministerstvo práce. A vedoucí otevrené pŕizná*** RUMUNSKÉ ELEKTRÁRNY nepracují ani na 45 %
svého výkonu. T o tiž onéch prúmérných 45 % by zcela vá, že kontingenty mají pomoci Kubé dohonit to, co
pokrylo spotreby rumunské ekonomiky. Ani splacení v minulosti zameškala.
zahraničního dluhu úlevu neprineslo. Cukr, olej a
Autor článku, jakýsi Borovička, je zrejmé sám vybenzín je stále na prídél, spotrební zboží není ne déšen, když konštatuje, že z kontingentú se stává
"masové hnutí", jen ve stavebnictví čítá na 27 000
bo je mizerné kvality.
* ** V POBALTSKÝCH REPUBLIKÁCH jsou od srpna nová pracovníkú, a dodává, že pri takovém tempu má člonaŕízení pri nákupech určitého zboží. Nad určitou vék sotva čas na obnovu svých sil, nemluvé o času
hranici lze nakupovat jen po predložení občanského na rekreaci, zábavu, na rodinu a výchovu détí. q
prúkazu. Týká se to predevším potravín , stavebních
a elektrotechnických výrobkú.
N e h o d lá m e , n e c h c e m e , n e b u d e m e ...
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» »

S E B E K R IT IK A

« «

Mám rád vtipy a humorné knihy plné humoru a vtiph. Recenze na knihy nepíšu - až na malé výjímky,
čehož je dokladem tento príspévek. Dostala se mi do
rukou kniha "Český kreslený humor XX. století". Její autor je Radko Pytlík a kniha vyšla jako neprodejná členská prémie Klubu čtenárú pro rok 1988.
Autor vénuje téméŕ polovinu obsahu výkladu slova
"Karikatúra", ke kterému pridává v jednotlivých ka
pitolách velmi zasvécené a s odvoláním na známé
prameny a literárni kapacity slova "...a výtvarné
umení, "...humor a satira, "...a bohéma, "... a
tisk:, "...dnes". Pak teprve pŕijde na radu humor
slovem i kresbou.
V knize se objevuje rada známých jmen, napŕ.
František Bidlo, Adolf Born, Josef Čapek, Adolf
Hofmeister, Josef Lada, Vladimírové Rada a Renčín,
Ondrej Sekora, Jiŕí Šlitr či Jiŕí Winter (Neprakta).
Nékteré citáty jsou zaznamenáníhodné, napr. výrok
Josefa Čapka: "Ano - u nás v republice se nechce
nikomu nie délat, a to je koreň všeho zla. "To bylo
uverejnéno v časopise N eb ojs a , č. 48, v roce 1919!
Takže se za téch 70 let, co se týká pracovní morál
ky, mnoho nezménilo. Zdenék Kratochvíl ŕíká na pod
poru jeho obliby smíchu: "Svet se sám jednou pŕesvédčí, že buďto bude mit humor nebo války".
S ohledem na vývin politicko-vojenské situace v
Evropé bychom se fsnadj mohli radovat, že si rozum
ná část lidstva zvolila humor, což je jisté dobré
pro pana Škutinu, který je j rozváží do emigrants
kých rad po celém svété. Nemôžeme však zapomenout a musíme být na stráži - pred zapšouchlými typy a
la Ligačov, Honnecker či Čaučesku (abych nemusel
hledat jak se to píše). O pánu Jakešovi se domnívám, že je rád, že vládne, čímž jeho ambice končí.
Karel Poláček se domnívá, že "veci ŕádné délané
jsou vždycky jsou vždycky humoristické", s čímž
lze, i nelze, plné souhlasit.
Chtél bych se ješté na okamžik vrátit k výroku
Josefa Čapka a to v souvislosti s žíravým vtipem
IIji Ilfa : "Za príčinou inventarizace rízkô je restaurace zavrena - navždy". Kolik událostí, podvhdkft, probdélých nocí a rodinných rozporh se za Ilfo vým výrokem mfiže skrývat!
TRN byl "satyrický časopis studentü", jehož první
číslo vyšlo v r. 1924. Nékolik ukázek študentských
vtipft tehdejší doby: Mezi akademiky: "Pane kolego,
já si vám pamatuji z histórie akorát jeden letopo
čet." - "Kerej?" -"1358" - "Co to bylo?" - "To už
nevím." Pokojská k hostu: "Až si budete prát abych
vás vzbudila, ráčte zazvonit." A jedna "satyrická"
pravda z "Aforismft" v T R N u : "Lidé jsou jako káča,
která - i když je špatná - béhá dobre i po nerovné
zemi - jen když bič je dobrý!"
Kolik z téchto úsmévavých výrokú. je jakoby napsáno pro dnešní situaci v republice!
Ale za nejhezčí, nejpácfnéjší, nejkratší, nejpriléhavéjší a nejobjevnéjší z celé knihy považuji
"Abecedu", ve které ... ale to už si čtenár posoudí
sám z nékolika ukázek:
Augiášňv chlév
Až do téch
statkh a hrdel
Bahno

Čechové
Délníci
Klid dústojný
Lid

Viz: Aféry, Komunálni hodpodáŕství, Zkrachované
Viz: Píď, Vlast, Rodná hrouda
Rozeznáváme dvojí bahno: společenské a politické. Bahno poli
tické bývá na radnici ch, v po
litických stranách, penéžních
ústavech.
Viz: Brak, Cizáci, Národ obývajíc í naši vlast. Národ holubičí
a nesvorný.
Viz: Lid, Délný lid, Lep, Za
slepiti, Fráze, Véjička, Tenata
zachoval lid preš demagogické
štvaní. Viz: lid
je dobrý, dúvérivý, lehkovérný,
uvédomélý. Nesedne na lep podvod

níkftm, demagoghm a kejklíčúm.
Lid prohlédne a pak béda svúdcúm.
Viz: Fráze, Lep, Tanec mezi vejci.
Meze
SVÉ MÁ TRPélivost našeho lidu.
Viz: Probúh!
Otupélost
mravní a národní se nás zmocnila.
Poméry
jsou pékné. Na čs. drahách a v
úradech neudržitelné. Národní a
vnútropolitické rozhárané,
Sami sobé
kopeme chladný hrob. Viz: Nesvornost, Slované, Vrahové
Veŕejnost je
široká. Uvédomélá. Právem se ptá.
Je znepokojená. Krajné pobouŕena.
Nesedne na lep, na véjičku. Nedá
se zaslepit lesklými frázemi.
Zmocnilo se jí pobouŕení.
To je výbér z abecedy - prosím - A.D. 1928, z ča
sopisu "D obrý den". Doporučoval bych ji otisknout v
D ikobrazu . Jisté by se setkala s velkou pozornos
tí.
Kniha "Český kreslený humor XX. století" si zaslouží, aby byla čtena. Pozorné. Je úsmévná i poučná
- a to se nestává každý den.
Jožka Stane k
M árna, t á t a , j á a E da - Č eská ab e ce d a

( Jirí Gruša-Miroslav Wágner )
"Na p io n ý rs k ý šä tek já pyšný, hrdý js e m .
V ž d y ť cá s tí p rá p o ru j e , za který m k
sláve jd em ."

Učebnice českého jazyka pro 3. trídu, (Praha
1962), z níž tato dojemná ŕíkanka pochází, je z r cadlem svéta, jenž jsme pred léty opustili, nebo
lépe rečeno zrcadlem realít, je ž nás priméli emigrovat.
Unikli jsme sice frázím o zárných zítrcích, o hrdinech práce, zemi míru, brigádách socialistické
práce, velkostatkáfských vykoŕisťovatelích a osla
vách VŔSR, zaplatili jsme za to ale tvrdé - a ve
valutách - odtržením od rodné zemé se vším, co k
tomu náleží.
Na otázku, proč jsme vlastné emigrovali, odpovídám zpravidla, že jsme hlavné chtéli ušetŕit déti
toho, s čím jsme se dlouhá léta museli potýkat sa
mi. Stále více si ale uvédomuji, že jsme to rozhod
li o nich a bez nich - zrovná tak, jak to už preš
40 let délají čs. mocipáni.
Vidím pred sebou naseho, tenkrát sotva čtyrletého
kluka, jenž se púl roku nedokázal poŕádné zasmát nejdríve détem nerozumél a pak brzy vycítil, že ho
považuji za jakési zvláštni zvíŕe je ž nedovede
mluvit tak, jak se má. Obé naše déti dlouhá léta
volky nevolky nesly následky "jazykové vady" rodičú. Až v dospívání jim došlo, že čeština je opravdu
krásný jazyk, v némž dostali dary od Boha (či prí
rody), jednu reč navíc, zvláštni životní kvalitu a
možnost samy se vrátit ke koŕenhm svého phvodu.
Dlouhá léta úmorného opravování koncovek, nejrúznéjších danismü, čtení na dobrou noc (tati, nespi a
čti!) a stálého jazykového broušení nabyla zrejmé
promarnéna (preš všechnu otcovskou nedúslednost následkem dlouholetého učitelování na dánskych ško
lách), pŕedevším díky matčiné mravenčí péči a dobré
vôli déti samých.
Dnes už mohu jen závidét tém, kdo v houževnatém a
záslužném boji o rodný jazyk najdou oporu v Grušové
České abecedé. Nesouhlasím úplné s parížskym Svédectvím (č. 87), je ž ve své recenzi mezi jinými su
perlatívy vyzdvihuje pohybovou dynamiku vzájemné
souhry mezi básnickým gestern a barevnou stínohrou
ilustrace. Myslím si, že Gruša je nékdy až moc bás
nik a málo pedagóg: "To se to sem jelo. Eda se lísal u márny ..... a (teď ) si to mete i s masern." (V
hubé má ale jitrn ici). Treba v historce o zámku se
salámem je na jednom obrázku docela všední pohádkový zámek a na druhém misa jitrnic, i když text slibuje Edovi salám, mäso a dokonce uzený závin.
Po hnidopišském šťourání v maličkostech radéji
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to podstatné. Ilustrace jsou vpravdé čapkovsky kouzelné a reč je krásná, poetická, prostá ideologic
kých klišé a jiných jazykových zločinô. Zvlášte u
mladších détí bude záležet na rodičích, aby jim
priblížili básníkovy ušlechtilé intence.
Usnadní jim to dobrá story, je ž výuku pŕekládá
formou príbehu o sympatickém českém voŕíškovi Edo
vi, jenž na cestách za princeznou Mícou potká žabáka Kuňku, kosa Pepu, krtka Ferdu a další zdaŕilé
postavičky. Prosté je to škola hrou a za pomoci obrázkô, jak to délával už Komenský.
Gruša vykonal záslužný kus pionýrské práce, když
se jako první zástupce nesmírné bohaté a rôznorodé
české exilové literatúry obrátil pŕímo na ty nejmladší čtenáŕe, o které teď nejvíc jde.
Po dlouhých letech príprav pŕichází Abeceda velice vhod, v dobé kvalitativních zmén začínajícího
obrodného procesu, jenž m. j. bude vyžadovat daleko
lepší komunikaci mezi Čechy a zbytkem svéta. Velice
souhlasím s recenzentem svédectví, když zdôrazňuje
nutnost zachování jazyka, spojení s materskou rečí
a se svétem duchovní a rodné materie.
A českým učitelôm bych pŕál, aby si už co nejdríve mohli vybrat učebnice die svého nejlepšího vku
su, nemuseli brát ohled na autocensora ani na nesmyslná byrokratická naŕízení, aby z reči sméli vymýtít všechna zlorádstva a svinstva a aby dali svým
žákôm poznat, že čeština je nejkrásnéjším jazykem.
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je jí mnohotvárnost a prolnavost. Výsledkem je
slovník česko-argotický zahrnující pčes 14 000
hesel doplnených více než 1 300 citáty.
Poprvé od roku 1945 se tak čtenáŕi dostává do ru
kou materiál, který byl doposud systematicky tabuizován oficiálni jazykovedou. Veškeré zvere jnéné
práce na toto téma - obvykle v podobé diplomových
či habilitačních prací anebo jako pŕíspévky do
"zájmových", neverejných sborníkh - nepresáhly nik
dy nékolik desítek až nékoli set ukázek; vulgarismy
a výrazy erotického charakteru byly a jsou ígnorovány zcela.
14 000 hesel z poválečné "nekonvenční češtiny" je
rozdéleno do 1 200 tématických skupin a podskupín.
Preš 300 synonym nájde čtenáŕ na téma s o u lo ž it
[336] a p o h la v í (m u ž s k é ) [318]. Více než dve sté
možností se mu nabízí u hesel dívka, žena [284],
h lu pák (b .) [275], p o h la v í (ž e n s k é ) [242] a peníze
[211J. Sto nebo více zphsoby rnúže vyjádŕit slova či
obraty o p ilý (b . ) ) [172], z b ít, n a tlo u c i [153],
muž, m la d ík [101], a další. Padesát až sto, synonym
je zaznamenáno napr. u hesel cig a re ta , d íté, hlava,
jís t,
dobre
(š p a tn é ),
p o lic is ta ,
lh oste jn o s t,
p ro s titú tk a , väzení, vo já k , vra žd it, znam enitý,
žvanit, atd.

Citáty z pôvodní a prekladové literatúry, jím iž
jsou jednotlivá hesla doplnéna, byly volený tak,
Daby pokryly co nejvétší škálu možných pristuph k
Ivan Cu.hra práci s "nekonvenční češtinou", od čisté lexikálniho, prípadné morfologického využití až po ŕešení
(Slabika? lze zakoupit v SL, cena 16o,-kr.)
dôsledné syntaktická. Vladislav Vančura se tak obievuje bok po boku s Bohumilem Hrabalem, Josef
Skvorecký a Josef Kútik s Jiŕím Grušou či Oto Pavlem, Jan Werich a Jiŕí Suchý s Radovanem Krátkým a
s Janem Zábranou. Uvedené citáty byly získány ex• NOVE K N I H Y
cerpcí z necelých dvou stovek titulô 115 autorô.
Pro vétší pŕehlednost je celek doplnén tematickým
Právé vyšla kniha Petra Romana "VLEČEN POD
pŕehledem a rejstŕíkem záhlaví. V rámci tematických
ŠIBENICI".
Autor, odsouzený krátce po únoru 1948 k trestu skupin jsou pak uvádény odkazy na záhlaví príbuzná
smrti, očitý svédek všech událostí, poutavé a s na- či upresňující. Kniha má 420 straň.
pétím popisuje období stalinismu v komunistických
Objednávky na adrese: Revue K Publishers,
véznicích. Kus histórie, kterou by méli znát prís 21, Rue Micolon, 94140 A lfo r tv ille , France.
lušníci všech generací, aby^-se nikdy a nikde na
Cena: 12 USD nebo ekvivalent včetné poštovného.
svété neopakovalo toto neuvéŕitelné období temna.
Číslo pôšt. konta: CCP 6 725 06 R Paris.
Cena: 20 CAN dol. + 2 dol. poštovné a exp. nebo
equivalent.
» » NAKLADATELSTVÍ KRESŤANSKÁ AKADEMIE « «
Objednávky: Editions VERITAS, C.P. 2130,
S te-Julie, Québec, Canada, JÖL 2C0.
Nékterým čtenárôm je katolické nakladatelství
Kresťanské akadémie nikoliv neznámé. Tém, co o ném
ČASOPIS "VEZEN", vycházející v kanadském Torontu, ješté neslyšeli, predstavíme nékolika tituly z pouverejnil ve svém čísle 4/89 zkrácený preklad re- sledního roku:
cenze z W ashington Tim es na knihu bývalého Castrova J o s e f K olá cek : MARTIN STŔEDA. Literálné zpracovavézné Armando Valladaressa, který strávil v kubáns- ný p ro fil jezuity Martina Stredy, obhájce Brna pro
kých véznicích 22 let.
ti Svédôm. 152 straň. /9 000/
V knize líči zvérstva, kterých se Castrôv komu Radím P a lo u š ; ČAS VYCHOVY. Zamyšlení nad krizí
nistický režim dopuštél a stále dopouští na všech, technovédní civilizace, která vede k závéru, že
kterí se bezpodmíneŕné nepodŕídí.
nyní pŕichází "čas výchovy". 290 straň /16 000/
K jeho propušténí mj. aktivné prispél španélský so W a lte r K asper: UVEDENÍ DO VÍRY. Nárys pokoncialistický ministerský predseda Gonzales. Zatímco cionální teológie z néhož vysvitá, že kŕesťanství
švédská sociálni demokracie svým postojem a podpo není pŕežitek, ale nadéje lidstva v naši prelomové
rou Castrova režimu jeho utrpení prodlužovala. V SL dobé. 170 straň. /10 000/
2/88 jsme již o této knize psali. Valladares v ní Sv. T e re z ie : NAD VELEPÍSNÍ. Duše volá po Bohu.
také popisuje setkání své ženy s bývalým tajemníkem Duchovní relace. Nebeské dary. Preložil J.Koláček.
šv. soc. dem., Pierrem Schorri. Setkání bylo na je  201 straň. /12 000/
ho žádost zaranžováno v tajnosti, aby nebyl s ní Ludek Fachman: BOHA NELZE VYHNAŤ. Od marxismu
spatŕen. Schorri rekl, že se nechce vyjadŕovat pro zpét ke kŕesťanství. /5 000/
ti kubánské vládé, protože by tím dal zbraň do ru a desítky dalších nábožensky zaméŕených knih.
kou Američanôm. Nakázal jí, aby o setkání neinforKA není obchodní podnik, knihy vydává v rámci své
movala tisk. O Castrovi rekl, že v "jeho nitru bo kresťansky zaméŕené kulturní a náboženské činnos
juje inteligence a zapálený hnév".
ti. Proto knihy nemají stanovenou prodejní cenu a
Knihu si môžete objednat na adrese:
obnos v závorce uvedený jen približné vyjadruje
Mr.W.Lucom, E ditor, the :Washington In qu irer", náklady spojené s tiskem.
1257 K S treet NW, Suite 1160, Washington,
V katalógu KA se píše:- spoléháme na spolupráci a
pochopení pŕátel, kterí nám svými pŕíspévky pomáhaD.C. 20005, USA.
jí v tiskovém apoštoláté v oblastech duchovné a
kulturné nejvíce postižených.
ŠMÍRBUCH JAZYKA ČESKÉHO
Svôj pŕíspévek môžete poslat bank. šekem (na jméCílem "Šm ír'ouchu" bylo predevším shromáždit v no VELEHRAD-ROMA), složenkou, či mez. pôšt. poukáž
širším záberu dostatečné množství materiálu a kou s poznámkou Knižní Fond na adresu:
poukázat na barvitost a vtip "nekonvenční češtiny", VELEHRAD, Via Concordia, 1, I-ÓÓ183 RÓMA, ITÁLIE.
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NEUTRÁLNÍ EXPERTÍZY

A G E IM T U R
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

PA Ž D E R A

Krsuzplatz 20,CH-8008 ZÜRICH
Telefon; 00941 - 1 932 32 22
Kladeta si nSkdy otázku, zda je Vám známy zpfisob sociálnlho zabezpečení,
jak 6Í dobre a ŽotrnS zafldit svou nemocenskou, co e opoždéným vstupem do
HV, jak vysoká bude VaSe díichodové zabezpečení, co se stane pfl pfestBhování-o »mým« zajiätfinim, atd?
UvaZújéte o podnikánl v budoucnosti resp. o koupi rodinného domku, chaty?
Chtôli byste výhodnou pijčku?
Chcete uloiit penlze a vyžSim úrokea nel poskytujl banky a nevite jak?
Jak Satfit
neztratlt vysnBný cll?
Zajlaáte sa koupi cenných paplrCi? Je pro V ás pfitinásobek pri výdélku
zajimavý?
Zajimáte s e o koupi nebo prodej nemovitostl?
Vite, jak velkou náhradu mzdy budete brát v dobS pracovni neschopnosti
pfi onemocnŽni nebo úrazu?
Háte zájem o vysvStloni kombinacl.r&zných pojistek?
Láká Vás výhodná nabldka na »tretí sloup*« ponsijního pojiSténi?
Chtôli byste vždHt, co je úČolnó a co nonl bczpodmineČntt nutné si pojistit?
Domy ve SpanBlsku od <5 000 SFR, vC. moínosti pronájmu

a

SEVERSKÉ LISTY ‘
krajanský lis t pro Čechy a Slováky ve Škandinávii
ROČNÍK XE - vycházl 8 x ročné
REDAKCE A ADMISTCACE:
Stenhamars Vág 8, S-756 49 Uppsala, Sveden
TELEFÓN: (0)18 - 40 34 82
ZODPOYÉDXÍ VYDAVATEĽ: Xichal Sláviček
REDAKTOR: Otto čemý
POSTGIRO: 66 41 21 - 1
BARKGIRO: 128 - 5584 SZ-BAHKEH
t

Podepsané Články neruší vždy vyjadfovat názor
redakce. Redakce s i vyhrazuje právo na redakční
úpravu zaslaných článku.

PrávS nyni xáleíi na tom, do jakých rukou ee dostanete a jak daleko sahá
moinost onoho odpovfidného pracovníka. Rád Vám poskytnú veSkeré informace ve
Vaši aateŕčtine.
Hubert P. Pazdera
P O Z O R ! ___ H Q V . 1 . 0 A L
POJISt ENÍ ŔIDIČSKEHO PRUKAZU
Nablzime pojiStflni tidičského prtkazu pro ŕidice z povolánl i pro ŕidifce
nmatéry.

SLUŽBY B0O-ÍINŽE(NÝIRA PRO ZDRAVO TELA A DUŠE

DI VA

Immobilien

SeganlinLstraue 9

CH-Ü049 Zürich

Telefon 01 / 341 21 56

KRAJANSKÉ STREDISKO PENIA - SPANELSKO
Na v ý b é r js o u : g a rs ó n k y , b y t y , ra d o v é domk y , v i l k y a pozem ky.
—
V D o n ii n a jd o t o :
p r í z n í v e k lim a , • k o u z e ln ý k r a j a nove pŕá~
t e l e ze v s e c h koutú s v e t a .
»L A PEDRERA I I »

- VESNICKA KLUBOVÉHO RAZU

F áze 1 ; dokončená a vyprodán a
Fáze 2 & k lu b :
ve v ý s ta v b e

D IVA-IM M OBILIEN-K.

& V. DIVOKÝ

Ve Škandinávii so obracejto na.Severské listy. Rídl zašleme
prospekty a videokazetu.DENIA. 86. Vážnym"zájcmcúm pomúícmo
a poradíme s prípadnou koupi.

BlO-elektronika chráni Vaše zd raví
Ing. Büro Miloš Hrabák, Wallstr. 54
D - 7890 Waldshut-Tiengen 1, West Germany

Specializace: Méŕení všeho škodlivého z&ŕení.
Tam, kde se c ítite v bezpečí - ve Vaši p osteli,
js te n e jv lce ohroženi. Účinky kouŕenl poznáte
také až když už j e pozdé. Védecky podložená:
- DIAGNÓZA ZDRAVOTNÍHO PROSTREDÍ Vašeho bytu
včetné
speciálných
opatrení
p roti
záŕenl
zemskému, elektrickém u a radioaktlvnímu.
V cizin é se cesta zlevní b u d e-li více zäjemcCi
(nebo seminár). Jedno méŕení obsahuje:
1.
) Elektrom agnetické vlnéni (asynchron.)
2.
) Záŕení z vedení stŕldavých, Ĺ vys. napétl
3.
) Elektrostaticky nabitá p ole v byté/v práci
4.
) Zmény v pŕirozeném magnetickém p o li Zem
5.
) Rádioaktívni záŕení (kachle, stav. hmoty)
6.)
Ž iv o tn í energie
človéka
a stav jeh o
onemocnénl č i predispozice k rúzným nemocem.
(Rakovina, MS, geopatlcké zatižení a j.)
M éŕení pom oci vtrgule - stav reakčnlho pole je
nové objevené védecky zkoumané méŕení.
Psychologická poradenská služba a prodej:
- kOURENl A OBEZITA - kazety v čes./ném. jazyku
- REIKARNACE - cesta do života v minulosti
- HY PŇOM ASTER - elek tron ick é zavedení meditace
- SEBEHYPNOZA, HYPNÓZA, ODSTRÁNENÍ NÁVYKU
- SEBESYCHRONIZÁTOR mozkových vín. Zaŕízenl pro
dosaženi hypnózy (m editace) béhem vteŕin, púsobí
spolehltvé t na nehypnotisovatelné.
Stavy: Beta, A lfa , Theta l 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 p roti chrápäní
- BIO IONOS - p roti a le rg ii, senné rýmé, pylu
- VITAR-ION - horské klíma doma. Čistý vzduch
- BIOFEEDBACK - rúzné p rís tro je , také pro TV
- ELEKTRONICKÉ PRÍSTROJE na méŕení záŕenl
HLAVNÍ ZASTOUPENÍ VE ŠKANDINÁVII:
Jindra Mikuláš
Box 17, 613 01 Oxelösund
tel 0155 - 346 46
Dále k dostánl:
elektronické
komponenty,
počítače,
prístroje, knihy o elektronice atd.

laserové

