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Ve středu 6. června vyjely z Goteborgu a Osla dva autobusy plné česko
slovenských emigrantů. Cíl byla Praha a první svobodné volby po více jak
50ti letech v Československu. O uskutečnění tohoto zájezdu se zasloužili
hlavně Vítězslav Lota, kteiý akci domluvil, čs. konsul Jan Straka, který
rychle vyřídil cestovní průkazy, Občanské fórum v Praze a Dopravní podnik
Teplice, který poslal autobusy, dobré řidiče a příjemné průvodce na cestu.
Cesta snad byla dlouhá, ale veselá. Ve čtvrtek večer dojely autobusy do
Prahy. Druhý den odpoledne se však většina z nich znovu setkala, aby
uskutečnili to, proč přijeli, aby odevzdali své hlasy kandidátům do Sněmov
ny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění. Do volební místnosti
šli společně, a v čele nesli švédskou vlajku, aby bylo jasné, odkud přijeli.
Uvnitř volební místnosti se však cítili jako Čechoslováci. Byl to bez pochy
by slavnostní a nezapomenutelný pocit moci vhodit svůj volební lístek do
umy. Mnozí naši voliči pro jistotu hned roztrhli volební lístek KSČ, aby se
náhodou nespletli.
Odjezd zpět do Švédská byl již v sobotu večer. Ještě před odjezdem přišly
předběžné výsledky voleb, které zněly jak rajská hudba. Skutečně rajskou
hudbu bylo také možno vyslechnout v sobotu odpoledne na Staroměstském
náměstí, kde jeden z nejvýznamějších emigrantů, Rafael Kubelik, dirigoval
Smetanovu Mou vlast.
Michal Slavíček
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VIII. ČESKOSLOVENSKÉ DNY 1990
Vev dnech 24. a 27. května jsme se znovu po roce setkali
na Československých dnech na Rónntángen v překrásné
přírodě góteborského archipelagu. Počasí nám letosv tolik
nepřálo, jako předešlé roky. Přesto však jsme tyto Česko
slovenské dny prožili v obzvláštně radostné pohodě, díky
slibnému vývoji k demokracii v Československu.

aparátu. Ani jsme nesnili o tom, že zrovnav Václav Havel
bude prezidentem rodícího se demokratického Československa.

Václav Havel to sleduje ...

Večer při kytaře
Jako důkaz všech převratných změn ve vlasti byli na letoš
ních dnech poprvé přítomní i zástupci československého
velvyslanectví ve Stockholmu, velvyslanec pan Josef Krůžela
a konsul dr. Straka.

Změny v Československu znamenaly mnoho i pro nás, žijící
zde ve Skandinávii. Dá se tedy říci, že na letošní Róntůngen
jsme přišli v naprosto novém rozpoložení. Dříve jsme mohli
být hrdí na naši vlast pro její přírodní krásu, kulturu a histo
rii. Dnes můžeme být hrdí i na způsob, jakým revoluce v
Československu proběhla; na to, jak komunistická moc,
opírající se o zbraně, pendreky a cizí tanky, podlehla síle
myšlenky, touze po svobodě a demokratickému duchu, který
v národě přežil navzdory více než čtyřiceti letům totality.
Jsme rádi, že revoluce proběhla bez krveprolití, chaosu a
rozbitých výkladů a vyloupených obchodů. Po létech v exilu
můžeme znovu říci, že se nestydíme za politiku vedenou
vládou naší rodné země. Dokonce se s ní můžeme i ztotož
ňovat. Přestáváme být cizinci a nepřáteli i vůči sami sobě v
emigraci, kdy politika rozeštvávání a udavačství dělila naší
komunitu. V našem velvyslanectví začínáme mít i oporu a
své národní a politické zázemí v cizině, můžeme bez ponižu
jících podmínek, navštívit svoji rodnou zemi, jak to přísluší
občanům všech demokratických zemí. Skutečnost, že již
nikdy v budoucnosti nebudeme nuceni pracovat proti vládě
své vlasti, ale naopak, jako jednotlivci i jako organizace s
chutí pracovat pro Česko-Slovenskou republiku a ne proti ní.

Zleva: předseda čs. spolků V. Lota, čs. velvyslanec J. Krůžela
a čs. konsul J. Straka při besede s krajany.
Tradičně jsme se opět setkali s mnoha věrnými návštěvníky
československých dnů, i s některými nově příchozími: Anič
kou Kvapilovou z Osla, přednášejícím profesorem Jaroslavem
Krejčím z Osnabriicku a Františkem Veisem z Prahy, jakož i
Janem a Lídou Stránských ze Španělska a cymbálovou muzi
kou Dunaj, vedenou primasem Jiřím Holáskem.
Na loňských Československých dnech profesor Krejčí mluvil
o našem českém národním charakteru a na základě toho
leckdo přemítal, jak se český a slovenský národ zachová v
rozhodující chvíli, a jak se situace v Československu vyvine.
Václava Havla jsme tehdy navrhli na Nobelovu cenu míru,
nejen proto, že by si tuto poctu zasloužil, ale i proto, aby
chom posílili jeho pozici v boji za demokracii. Neodvážili
jsme se však tehdy doufat v to, že o půl roku později se
národ vzepne natolik, aby během několika mála dní zlomí
sílu organizovaného teroru a násilí policejního stranického

Chvilka poésie. Zleva R. Gajdošová, O. Štorch a E. Římanová
Naše Československé dny minulých let měly politickou náplň
a zajisté přispěly velkou mírou k politickému uvědomnění
našich krajanů. Nešlo jen o pobavení při zpěvu, povídání,
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hudbě a tanci. Tyto dny nám umožnily navázat kontakty a
sblížily nás sílou společných zájmů, tradic, kultury a společ
ných zážitků, úspěchů i potíží emigrace. Snad i trochu
dopomohly vytvořit to potřebné zázemí, o které nás připravila
nesmiřitelná totalita komunismu. Při letošním setkání jsme se
mohli tak jak nikdy dříve zaměřit na budoucnost. Hovořili
jsme o červnových volbách, kterých se někteří z nás nakonec
zúčastnili, o budoucích politických i hospodářských nadějích a
úskalích, jakož i o nedávných i plánovaných cestách do rodné
země a nebo na slet sokolstva v Paříži.
Vyslechli jsme
přednášku bývalého politic
kého vězně pa
na Veise, která
nám přípoměla
a přiblížila ješ
tě nedávné ži
votní podmínky
života v Česko
slovensku, ve
vězeních i mi
mo ně. Profe
sor Krejčí nám
sdělil své myš
lenky na téma
Naše orientace
v "nové Evro
pě". Jeho post
řehy a názory
nás všechny in
spirovaly, což
bylo vidět i z
toho, že disku
Věrná účastnice Cs. dnů 85letá paní
se pokračovala
Anička Kvapilová z Norska.
ještě dlouho po
ukončení vlastní přednášky. Během přednášky přijeli i pan
velvyslanec a pan konsul z velvyslanectví ve Stockholmu. Ve
své besedě v sobotu nás ujistili o tom, že nic nevěděli o
případné registraci československých emigrantů ve Švédsku a
nebo špionáži. Ti co se tímto zabývali, dnes již ve Švédsku
nejsou. Pan velvyslanec se však pro jistotu omluvil i těm,
které snad, byt neúmyslně, poškodil.

Většinu času besedy Jsme však věnovali praktickým otáz
kám ohledně cest do Československa a podobně. Diskutovali
jsme i o tom, jak nejlépe zařídit, aby lidé z Československa
mohli přijít do Švédská na kratší praxi. Závěr byl, že dopo
sud nejsnadnější cesta je, abychom my, zde usazení, záležitost
dojednali se švédskými zaměstnavateli a potom aby ten, kdo
zaměstnání nebo praxi chce, si zažádal o pracovní povolení
na švédském velvyslanectví v Československu.
Sobotní zábavu jsme ukončili jak se patří, při lidových pís
ničkách, které zahrála skupina Dunaj pod vedením primase
Holáska.

Nástup na nácvik ...
Cvičencivna sokolský slet nacvičovali každý den pod vedením
Dušana Římana prostná do Paříže k tónům Dvořákovy
Novosvětské symfonie. Stačili jsme si zahrát volejbal a
vyslechnout dnes již tradiční poetické matinė.
Vřelé díky patří manželům Lotovým i všem ostatním, kteří
se na úspěchu těchto dní podíleli prací, organizací i účastí.

Bývalí "komplicové", političtí vězni a signatáři Charty 77 po
více jak deseti letech. Zleva: František Veis, Otto Černý a
Jaroslav Krejčí.

Manželé Holáskovi při přednes^ jedné z nesčetných moravs
kých písní večera.

Jaroslav Krejčí se obrátil na Severské listy se žádostí o
vyzvání krajanů, aby poslali pro sbírku lidových průpovědí
rčení a pořekadla. O pořekadla mají zájem bohemisté z
Berlína, Heidelbergu a Freiburku. Odesílatel může být
anonymní, je však třeba uvést věk, kraj a profesi. V Praze se
připravuje publikace těchto rčení. Rčení posílejte na adresu
Severských listů.
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INFORMACE K ZASADAM ZAKONA O SOUDNÍ REHABILITACI
FS ČSFR schválilo dne 23. dubna 1990 Zákon o soudní
rehabilitaci. Zákon vychází ze zásady, že při aplikování
trestně právních předpisů v období od 25. února 1948 do 1.
ledna 1990 docházelo k porušování zákonnosti zejména u
skutkových podstat, které mají výrazné politický charakter.
Bylo proto nutné brát do úvahy skutkové podstaty některých
činů, které byly upravovány v zákoně na ochranu republiky
č. 50/1923 Sb., v zákoně č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově
demokratické republiky, v trestním zákonu č. 86/1950 Sb. a
140/1961 Sb., ve znění zákonů tyto předpisy měnících a
doplňujících, včetně přestupků podle zákonného opatření
předsednictva Federálního shromáždění č. 99/1969 Sb. Úprava
obsažená v pragrafu 2 osnovy tyto zločiny, trestné činy anebo
přestupky taxativně vypočítává a uložení trestu za ně spojuje
s účinkem jejich zrušení výrokem soudu, a to k datu, kdy
byla tato rozhodnutí vydána.
Ve všech případech je zajištěno právo odsouzeného, případ
ně dalších oprávněných osob i prokurátora, podat proti roz
hodnutí ve věci samé řádný opravný prostředek, o kterém
rozhodne odvolací soud. Soudci, pokud se zíčastnili rozhodo
vání v původním řízení, jsou z řízení podle tohoto zákona
vyloučeni. To poskytuje dostatečné záruky zákonného postupu
a rozhodování.

c) náhradu zaplacených nákladů v trestním řízení,
d) nákladů vazby a výkonu trestu včetně zaplacení
nákladů obhajoby a náhradu zaplaceného peněžitého
trestu nebo úhrnu provedených srážek z odměny za práci
při výkonu trestu nápravného opatření.
Poškozený, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je
poživatelem důchodu, může žádat, aby mu byl místo nároků
vyplývajícího z ustanovení předchozích odstavců poskytnut
příplatek k důchodu ode dne účinnosti tohoto zákona v částce
20 kčs za každý měsíc vazby a výkonu trestu odnětí svobody,
ve kterém poškozený konal práce za zvlášt obtížných pracov
ních podmínek, které by odůvodňovaly jejich posuzování jako
zaměstnání I nebo H pracovní kategorie. V ostatních přípa
dech může poškozený žádat 15 Kčs za každý měsíc vazby a
výkonu trestu. Příplatek se vyplácí jen do výše, která spolu s
důchodem nepřevyšuje 3.800,- Kčs měsíčně.

Právo žádat odškodnění přechází na dědice poškozeného,
pokud jsou jimi děti, manžel, rodiče, s výjimkou nároků,
které podle občanského zákoníku zanikají smrtí poškozeného.

Návrh lze podat nejpozději do 2 let ode dne účinnosti
tohoto zákona.

Došlo-li k rehabilitaci poškozeného, na němž byl vykonán
trest smrti nebo zemřel ve výkonu trestu, mají ti, jimž zemře
lý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu, kromě
nároků, které na něj přešly podle § 25, též nárok na náhradu
toho, co jim na výživném ušlo. Manželům a dětem poškoze
ného, které nemají nárok na náhradu toho, co jim na výživ
ném ušlo, bude přiznáno přiměřené odškodnění za ztížení
životních poměrů, k nimž došlo v důsledku odsouzení poško
zeného.

Podle § 5 se řízení zahajuje na návrh odsouzeného, jeho
příbuzných v pokolení přímém, jeho sourozence, osvojitele,
osvojence, manžela nebo druha. Je-li odsouzený zbaven
způsobilosti k právním úkonům nebo je-li způsobilost k
právním úkonům omezena, může podat návrh jeho zákonný
zástupce a to i proti vůli odsouzeného. Návrh může podat
rovněž prokurátor.

Rozhodování o náhradě škody není součástí vlastního
rehabilitačního řízení, tj. trestního řízení. To plyne již z toho,
že předpokladem odškodnění je to, aby odsuzující trestní
rozhodnutí bylo ve vlastním rehabilitačním řízení pravomocně
zrušeno. Tato úprava bude proto provedena komplexně zvlášt
ním zákonem. Teprve na jeho základě se budou moci pos
tižení domáhat svých nároků ohledně majetkových restitucí.

Zjistí-li soud, že rozhodnutí se opíralo o podvržené nebo
zfalšované důkazy, vycházelo z uměle zkonstruovaných
obvinění, v řízení došlo k hrubému porušení procesních
předpisů, zejména k vynucení doznání násilím nebo jinými
způsoby, skutek, který byl předmětem odsuzujícího výroku
vyprovokován, organizován nebo řízen bezpečtnostními orgá
ny, byl uznán trestným v rozporu s tehdy platným zákonem,
byl kvalifikován podle přísnějšího ustanovení než vyplývalo
ze zákona, uložený druh trestu byl ve zřejmém rozporu s
jeho zákonným účelem nebo výměra trestu byla ve zřejmém
nepoměru ke stupni nebezpečnosti činu pro společnost, soud
rozhodnutí zruší zcela nebo zčásti v níž je vadné.

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu vazby a výkonu
trestu odnětí svobody nesmí přesáhnout částku 30.000,- Kčs
za 1 rok. Náhrada, která nepřesáhne částku 30.000,- Kčs, se
vyplatí v hotovosti. U náhrad přesahujících tuto částku se
vyplatí 20% přiznané náhrady, nejméně však 30.000 v hoto
vosti. Zbytek v zúročitelných státních dluhopisech splatných
nejpozději do 10 let.

V těch případech, kdy rozhodoval ve věci bývalý státní
soud, je ze zákona k řízení v prvním stupni jako věcně
příslušný krajský soud, případně vyšší vojenský soud.

Návrh na odškodnění zahrnuje:
a) náhradu za ztrátu na výdělku za každý měsíc za
vazbu a výkon trestu odnětí svobody ve výši 2.500,- Kčs,
pokud poškozený nepožádá, aby mu místo této náhrady
byla poskytnuta náhrada za ztrátu na výdělku po dobu
vazby a výkonu trestu odnětí svobody podle obecných
předpisů,
b) náhradu škody na zdraví, k níž došlo v souvislos
ti s vazbou nebo výkonem trestu odnětí svobody,

Zákon zajistil postih i za trestné činy, které přivodily nezá
konnosti napravované tímto zákonem nebo k nim přispěly, za
současného respektování zákonných ustanovení o promlčení
trestního stíhání. Jestliže trestnost činu již byla promlčena,
nelze ji zpětně obnovovat. V případech, kdy promlčecí doba
k datu účinnosti tohoto zákona dosud neuplynula, promlčecí
doba takového činu neskončí před 1. lednem 1995. Zákon
nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.
S ohledem na to, že tato informace je rámcová, doporučuje
se případným zájemcům, aby se v podrobnostech obrátili na
advokáta v ČSFR.
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S IPOILSIKÉ LOUDU

YSTAD. Fronta u terminálu polské lodní společnosti POLLINE. Fronta jako vždy. Nic se tu za ty léta nezměnilo.
Všichni jsme kouřili, abychom zahnali netrpělivost i ner
vozitu. Kouř šel po schodech nahoru, tam se obrátil a šel
zase dolů. Cirkulace vzduchu. Dole se často otevíraly dveře.
Protože fronty nenávidím, pokusil jsem se zabývat něčím
jiným a porozhlédl jsem se po ostatních čekajících ve frontě.
Přede mnou stál muž velmi malého vzrůstu. Nekouřil. Místo
toho si množstvím párátek vehementně čistil bílé zuby. Po
koušel jsem se odhadnout jeho národnost. Cikán, Íránec,
Bangladéš, Srí Lanka? Nic nepasovalo. Dostali jsme se ko
nečně ke kase. On přede mnou. Chtěli na něm pas. On prý
žádný nemá, že opouští Švédsko, že má lístek zamluven, že v
žádném případě nechce v Polsku zůstat, že má naprosto jiné
starosti. Mluvil holubí angličtinou. Pustili jej. Dali mu zam
luvený lístek, zaplatil, velmi ledabyle vyhazoval švédské
stovky z tlustě nabité peněženky. Množství peněz bylo velmi
těžké odhadnout.
Přišla na mě řada a zapomněl jsem na něj. V tom mě také
překvapila manželka, která za mnou přišla s otázkou a výtkou
zároveň, -já už jsem si myslela, že jsi tady usnul po tom
pivu, co jsi před chvílí vypil-. Pokoušel jsem se jí vysvětlit,
že zde to není tak jednoduché, jak si myslí, pokladna je
založena na primitivním systému odškrtávání, hledání, vysvět
lování, personál se často baví s kolegy, minuta k minutě a je
čtvrthodina pryč ani se nenaděješ...

LODNÍ RESTAURACE. S překvapením zjištuji, že "zná
mý" z fronty u pokladny sedí u vedlejšího stolu. Tentokrát
velmi klidný, páratka již nepoužíval. Bud mu došly nebo se
cítil dokonale ošetřen. Na otázku číšníka, co že si objedná,
poručil si porci vepřového masa a brambory se zelím. Chléb
že má s sebou. Z ruksaku vytáhl něco na způsob kukuřič
ných placek, posolil je a počal je s velkou chutí konzumovat.
Ke stolu přisedl další host. Zjevně se neznali, přitáhla je asi
barva pleti, hned se cítili jako jedna rodina. Představili se
navzájem a vyměnili si pár frází o tom jak se mají a kam
jedou. Číšník přinesl mezitím velkou porci vepřového a muž
s plackami se pustil hladově do jídla. Ke stolu se přibližoval
další muž, stejné snědé tváře, však na rozdíl od těch dvou
vybraně oblečen. Blížil se pomalu a rozvážně. Nespěchal, byl
si s sebou naprosto jist. Oba zpozorněli a zavěsili se na něj
pohledem. Stál nad nimi a zpočátku nic neříkal. Pohlížel na
talíř muže s plackami. Pak se anglicky otázal, - co to jíte za
maso? Muž s plackami namísto aby se vzepřel, počal vysvět
lovat, že je vyhoštěn ze Švédská, několik dní hladověl, tak
mu z kuchyně přinesli, co měli. Dobře oděnému muži se
odpověď nelíbila a odseknul: - vepřové jíst nebudeš! Zároveň
mávnul na číšníka, aby jídlo odnesl a přinesl jiné, však s
hovězím masem. Právě tak jak přišel, bez nějakého vysvětlo
vání, tak i odešel.
Pomyslel jsem si: i tady na lodi ty chlapce Alláh hlídá.
Nové jídlo číšník přinesl oběma současně. Následoval
zajímavý rozhovor. Muž s plackami vyprávěl svému spolustolovníkovi o tom, jak ho chtěli vyhostit ze Švédská. - Poví
dám těm Švédům, přece me nemůžete vyhostit, když nemám
žádné peníze na cestu a na živobytí, kdoví jak se tam budu
moci živit! A tak si představ, dali mi hned peníze, ptali se
mne jen jestli to chci v cestovních šekách nebo kontanL - A
koli ti dali, ptá se druhý. To ti tady nemohu říci, ale bylo to
hodně tisíc. Mám to bankách, jedné bance nevěřím, tak jsem
to rozmístil. Rozzářil se: - Krásné to země, bohatá a štědrá,
je o Švédsko. Ale teď ti něco řeknu, ale zůstane to jen mezi
námi. Když jsem viďel, že se mi ty tisíce, jak bych tak řekl,
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samy přihrnuly, napadlo me, že bych mohl zajít na policii v
nějakém jiném vzdáleném městě v a požádati tam o peníze
ještě jednou. Tak jsem to také uďelal. A představ si, že to
také vyšlo... Následoval upřímný smích. A ještě jeden výbuch
smíchu. Muž s plackami pak pokračoval: - A oni, oni mě ti
policajti zavedli někam do nějakého jiného baráku, samé
slečny, a ptali se me, no a kolik by jste potřeboval. Bylo mi
hned jasné, že jsem viděl, že se mě chtějí zbavit. Ty, víš, tak
jsem začal plakat a oni mi zase dali moc tisíc ještě jednou.
Chtěli se mě zbavit, dobře jim tak. Víš, ale mít moc peněz,
to je problém. Oba dojedli, muž s plackami si otřel posled
ním utrženým kouskem chleba ústa, tak jak to dělávají palestínci. - A kam máš namířeno, povídá muž bez placek. Můžu tě ujistit, že ne do Polska, ale někam dál. Teď jsem
bohatý, bohatý, ... rozumíš?
Povstal jsem, piva jsem měl již dávno zaplacené. Šel jsem
se poohléďnout po rodině a v hlavě jsem si srovnával co
jsem slyšel. Je to možné, že kdekdo si takto přijde lehce k
penězům? K penězům, které jdou z našich vysokých daní?
Zahlédl jsem manželku. Stále ještě čekala ve frontě na košík
před obchodem s nezdaněným zbožím.
Charlie

ŠVÉDSKO A DEMOKRACIE
Když onehdy jeden náš krajan opouštěl Švédsko, směr
Austrálie, zdůvodňoval to následovně: "Zde není demokra
cie! "
A další český pán, jemuž se taktéž podařilo získat právo
trvalého pobytu v jiné zemi svobodného světa, vysvětloval
téměř na vlas stejně důvod svého odchodu. A těch, kteří
chtějí, ale nemohou, kteří jsou ale stejně motivovaní není
možná tak málo.
Jít někam docela jinam je samo o sobě přirozený počin.
Většina geografických, sociálně-politických pobývání alespoň
občas, alespoň částečně negují plusy danosti. Tech, kteří
navdzdory záporným tlakům souhlasí s americkým filosofem,
jenž kdysi řekl: "Cestování - čti pro tento účel "stěhování" je svět bláznů, ty zůstaň kde jsi a odtamtud pozoruj svět!" je
sice většina, ale zdaleka ne absolutní.
Vidět se ve světle, v teple, když zrovna jeden švédský
kalendářní měsíc za druhým je bez jediného paprsku zhůry;
vyemigrovat kvůli daním; mít možnost získat smysluplnější
živobytí; stěhovat se za nevěstou, ženichem, anebo kvůli
mnohému jinému, motivuje jistě rozepnout křídla k dalšímu
dlouhému letu. Říci ale o Švédsku, že není demokracií je
iracionalita hrubého kalibru.
Zcela, například, nesprávné chování švédské vládnoucí
strany v době vietnamské války; stálá podpora systémů, které
in flagranti hrubě porušují občanská práva; některé paragrafy,
které by sotva obstály v jiných, také právních státech, a
podobná oprávněná kritická poukázání, vše toto usvědčuje
nanejvýš voliče z politických, demokratických nedostatků. s
Dokud se v kterékoliv zemi světa dá svoboďně propagovat,
svobodně volit jiná politická alternativa, než je, například, ta
vládnoucí, dokud řádně zvolená vládnoucí strana v případě
prohry odchází od moci, není tak leckde ve světě stále ještě
postrádaná, často vězením, krví dožadovaná demokracie
postavena mimo hru.
Ostatně, než se v té jinak jistě pěkné Austrálii zmíněný
krajan stačí jen trochu porozhlédnout, může výsledek nejpos
lednějších voleb udělat právě jemu všelicos na truc.
Otakar Štorch
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Fiona Bjorling:
Otevřený dopis presidentu Československa,
Václavu Havlovi.

Výzva k dialogu.
Píšeme Vám, abychom vyjádřili náš hluboký zájem o
budoucnost našeho společného evropského kontinentu. Víme,
že jste nedávno navrhl, aby se šest zemí střední Evropy Československo, Madarsko, Rakousko, Polsko, Jugoslávie a
Itálie - setkalo v Bratislavě, aby diskutovalo vizi budoucí
Evropy.
Sledovali jsme s velkým obdivem, co jste napsal - hlavně
na nás zapůsobily texty "Politika a svědomí" a "Příběh a
totalita". Také jsme četli Váš novoroční projev k národům v
Československu a myslíme si, že i my s Vámi sdílíme mnoho
z těch nadějí a obav, které jste vyslovil. V naší snaze oboha
tit politiku o nové hodnoty, jsme stále nuceni kritizovat mo
derní západní civilizaci. Domníváme se, že naše kritika má
mnoho společného s Vaší.
Politické změny ve střední a východní Evropě [nemůžeme
je nazývat jinak, než politickou revolucí] jsou omlazující a
inspirující. Jsou to důkazy toho, že politické systémy nemo
hou ujařmit lidskou duši. Zároveň však tyto změny, které tím
byly rozpoutány, hrozí, že nás zavalí jako lavina. Klademe si
stejnou otázku jako Vy: Jaká bude ta Evropa, o které všichni
mluvíme? Debatě, která se denně rozvíjí ve švédských maso
vých sdělovacích prostředcích, se bohužel žalostně nedostává
morální a ideologické substance. Diskutuje se zde hlavně
ekonomika - pouhá do očí bijící ekonomika. Krutý, těžkopád
ný a neuskutečnitelný socialistický model je zavržen a naši
kapitalisté a novoliberálové se snaží vzájemně přetrumfnout
jako malé děti. Naši tak zvaní myslitelé velmi dobře pochopi
li, že socialismus jako řád nefunguje, ale problémy kapitalis
tické či tržní ekonomiky odmítají jako nepodstatné a dočasné.
Jako ekologové s hlubokým respektem k přírodě, která je
stále ještě mimo dosah našeho chápání, a s opravdovým
zaujetím pro rovnoprávnost mezi všemi lidmi, včetně těch,
kteří se ještě nenarodili, jsme kritičtí k socialismu i ke kapi
talismu. Vidíme zneužívání moci jako endemické pro socialis
mus s jeho uctíváním abstraktní skupiny povýšené nad jednot
livce, kteří tuto skupinu vytvářejí. Stejně tak vidíme chyby
kapitalismu jako chyby systému a ne jako chyby marginální.
Kapitalismus vede k centralizaci moci a peněz, kapitalismus
vede k zisku jako cíli. Kapitalismus vylučuje morálnost a
pocit zodpovědnosti, který nás přenáší časem a prostorem k
ostatním lidem a jiným společnostem.
Nikde to není tak jasné jako v současné frenetické snaze
konsolidovat Evropská společenství. Evropská společenství
jsou ve skutečnosti koncentrace všeho, co Vy sám kritizujete
v západní civilizaci: cílem je učinit dvanáct zemí západní
Evropy silnějšími, aby mohly konkurovat s ostatními mocens
kými bloky světa: Japonskem a Spojenými státy. Evropská
společenství znamenají centralizaci v Bruselu - v budoucí
Moskvě Západu. Evropská společenství se vysmívají princi
pům demokracie, která by měla být chloubou Západní Ev
ropy. Ekonomická unie naplánovaná na rok 1992 je pouze
jedním z kroků k unii politické a vojenské. Jelikož tato unie
má za cíl podepřít svou pozici hospodářsky, je ekonomika a
materiální přírůstek jejich základním axiómem. Hospodářský
přírůstek předpokládá pak hospodářství vybudované na expor
tu, což znamená, že Evropa i nadále bude prosazovat životní
styl, který není možno uskutečnit na celosvětové úrovni. Není
to nic jiného než obchodní kolonialismus.

Švédsko, stejně jako jiné země, má hrůzu z toho, že bude
vyloučeno z obchodních hodů vedených Bruselem. Převažuje
pocit paniky a politikové i obchodníci nemají žádného jiného
cíle, než se dostat dovnitř mezi zdi evropské pevnosti. Pod
panikou leží ukryt žalostný nedostatek vizí, který by také
bylo možno nazvat ztrátou osobnosti a individuality; protože
jestliže není jiné volby a Evropa může jít jen cestou předur
čenou minulými stoletími, potom jsme všichni kapitulovali
před deterministickým pohledem na život.
Švédští sociální demokraté již de facto uznali, že nemají
jiné volby. A to bez ohledu na to, že sociální demokracie
buduje na hodnotách, které v Bruselské filosofii nemají místo.
Sociální demokraté vedou švédské občany k domnění, že
jejich jediná budoucnost leží na cestě do Bruselu. Toto ne
bezpečné přesvědčení, že je možno zvolit jen jedinou cestu,
sledovat západní civilizaci až k jejímu hořkému konci, je
jedním z aspektů, které Vy nazýváte totalitou. Vylučuje to
možnost každého z nás si vybrat svůj způsob života. Systém
se pokouší přinutit každého jedince postavit se do řady a
vydírá ho, když se pokouší protestovat. Ve Švédsku jsou
muži i ženy ohroženi hrozbou nezaměstnanosti, snížení život
ního standartu a "zaostání".
Na Západě se stále více občanů dostává do vězení dusivé
ho materialismu - kultuře spotřebitelství, která spotřebovává i
duši spotřebitele. Zároveň co odsuzujeme materialismus v
Západní Evropě, uvědomujeme si však potřebu radikálních
reform ve Vaší zemi. Otázka je: Jak můžeme vybudovat
hospodářství v zemích střední a východní Evropy bez toho,
abychom potvrdili etiku západní civilizace?
Československo, Polsko, jednotlivé republiky Sovětského
svazu, Maďarsko a Východní Německo, nemluvě o Rumuns
ku, potřebují masivní investice ve všech odvětvích. Země,
které se osvobozují od plánovitého hospodářství jsou závislé
na západním kapitálu. Nám je však známo, že západní ob
chodní společnosti a vlády vidí v zemích střední a východní
Evropy nová odbytiště. Shell, General Electric - mezinárodní
podniky se staví do řady, bezohlední ve svém vyhledávání
nových trhů. Industrialismus měl katastrofální vliv na země
třetího světa. Původní kultury byly zničeny, Nestabilní ekolo
gické podmínky se rozpadají pod tlakem průmyslového
zemědělství a spotřeby energie na industriální úrovni: násle
duje erose, rozrůstání pouště, což lidem v chudších zemích
brání najít cestu k nastolení soběstačného hospodářství.
Země v Africe a Latinské Americe jsou chyceny do začaro
vaného kruhu dluhů a půjček. Proud peněz z rozvojových do
industrializovaných zemí převažuje nad proudem podpor
opačným směrem. Mezinárodní měnový fond dnes spojuje
půjčky s různými podmínkami, a tím diktuje zadluženým
zemím hospodářskou politiku. Tak pokračuje západní civiliza
ce ve své politice kolonialismu. Jak přebudovat střední a
východní Evropu a nepodpořit přitom evropskou chamtivost
na celosvětové úrovni, je to opravdové dilema. Jedna pětina
lidstva dnes využívá čtyř pětin světových zdrojů. Hospodářs
ký a hmotný vzrůst ve střední a východní Evropě nesmí ještě
zhoršit nespravedlivé rozdělení mezi Severem a Jihem.
Obáváme se, že "tržní hospodářství" dosáhlo nyní ve vý
chodní a střední Evropě statusu čarovného proutku, který
jedním mávnutím přemění zlo socialismu v dobré a stabilní
hospodářství založené na pevných základech. Jestli vůbec
někdy byla naděje na novou cestu v Evropě - tak tato mož
nost jistě je ted‘. Během několika týdnů - a bez války - se
Evropa přeměnila v něco nového. Tragédie je, že pouze
východní a střední Evropa dostala možnost odhodit na smetiš
tě 70 let starou ideologii. My na západě samolibě odmítáme
zpochybňovat naše způsoby a hodnocení.
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Ve Vaší novoroční řeči jste vyjádřil naději, že z Vaší země
bude vyzařovat láska, touha po porozumění, síla ducha a
myšlenky a že toto záření bude osobitý příspěvek Vaší země
světové politice. Vaše slova jsou nadějná. Naději nám dávají i
slova Vašeho ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera švédskému
lidu při jeho návštěvě. Ve vzpomínce na původní naivitu
Charty 77 řekl: "Doufali jsme tehdy v nemožné - a v to
musíme věřit i dnes, kdy uvolňujeme současnou světové
struktury a vyměňujeme Varšavský pakt a NATO za nový
způsob spolupráce, jako v helsinském duchu".
V lednu jsme četli, že v Československu zamýšlíte přeměnit
výrobu zbraní v jinou průmyslovou výrobu. Příznačné je, že
stejný den jsme slyšeli o otevření obrovské restaurace McDo
nalds Hamburger v Moskvě, za dvoudenní oslavy, které se
zúčastnil i Kreml. Tato událost byla symbolicky vyzdvihována
jako začátek kapitalistické éry v Sovětském svazu. My více
vkládáme svou naději v symbol přetváření zbrojní výroby.
My, kteří hledáme nové cesty v politice, my, kteří cítíme, že
západní kultura dospěla ke krizi následkem ničení přírody a
ponižováním člověka, bychom chtěli s Vámi zavést dialog.
Víme, že pojem ideologie ve Vás vyvolává skepsi, ale přesto
bychom s Vámi rádi diskutovali filosofický a politický výz
nam nového ekologického způsobu myšlení.

S pozdravem upřímnosti a naděje Vaše Fiona Bjórling, mluv
čí dvédské strany zelených.
***
Strana Zelených je první nová politická strana, které se za
posledních 70 let, podařilo vstoupit do švédského parlamentu,
když v posledních volbách dostala přes 4 procenta hlásil. V
září 1988 dosáhla strana 5,5 % hlasů, a tím získala 20 z
celkového počtu 349 míst v parlamentě. Strana má své repre
zentanty ve všech 25 krajských správách a ve většině okres
ních správ. Obraz o politickém přesvědčení Zelených si čtenář
nejlépe udělá sám z otevřeného dopisu presidentu Havlovi.
Strana Zelených nemá žádného předsedu, ale každý rok určí
dva své členy za mluvčí.
Letos je jedním z mluvčích Fiona Bjórling, docentka oboru
ruské literatury na Slovanském ústavě Lundské university v
jižním Svédsku. Fiona Bjórling sama nesedí v parlamentu,
částečně pro to, že Zelení chtějí mít své mluvčí mimo parla
mentní skupinu, částečně i pro to, že je Angličanka a nemá
švédské občanství.
Dopis dala k dispozici Severským listům k uveřejnění. Překlad
Michal Slavíček.
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KDO JE MARIÁN ČALFA ?
Předseda československé vlády Marián^ Čalfa je meno i
osoba vel’mi málo známe predtým aj v Československu a o
to viac medzi námi tu vonku. Preto som si so záujmom
prečítala v "Literámom týždeníku (č. 15/1990)^ vychádzajúcom
v Bratislavě, rozhovor redaktora s Mariánom Čalfom a vybra
la som z něho tie najzaujímavejšie údaje.
Marián Čalfa sa narodil r. 1946 v Trebišove, vyrástol v
Bánovciach nad Onadavou ako syn železničiara. Gymnázium
vychodil v Michaloviach, Právnickú fakultu vyštudoval v
Prahe. Roky štúdia v Prahe považuje za svoje najkrajšie v
doterajšom živote. Býval v internáte na Větrníku a žil tam
intenzívnym študentským i kultúmym životom. Stúdiá dokon
čil r. 1968. Zúčastnil sa na študentských demonštráciách r.
1967, ktpré přispěli k Novotného pádu. Události r. 1968 oz
načuje Čalfa za šok pre celý národ, za traumu, ktorá poz
načila nielen celých 22 rokov ďalšieho vývoja ale aj myšlenie 1’udí: vyvolala strach a morálnu schizofréniu. Po roku
vojenčiny nastúpil Čalfa do ČTK, kde robil podnikového
právníka. V tom istom roku sa aj oženil, jeho manželka je z
Nového Jičína. Po dvoch rokoch v ČTK požiadal o uvoTnené
miesto na úřade Předsednictva vlády, kde sa roku 1988 stal
vedúcim legislatívneho odboru. Ubezpečuje, že to nie je
funkcia, z ktorej vyplývali nějaké výhody, je to iba tvrdá
práca.

Čalfa má dve dcery, mladšia Petra chodí ešte do základnej
školy, staršia Jiřina študuje na Přírodovedeckej fakultě. Zijú
ináč ako každá iná rodina, bývajú v trojizbovom štátnom
byte, nemajú auto, na dovolenku chodia do Tatier a južných
Čiech. Teraz sa jeho život změnil v tom zmysle, že má ešte
menej čas pře rodinu ako predtým, nemá vofné ani soboty a
nedele. Má rád pozdišovskú keramiku, má jej plný byt, rád
čita, obdivoval Skvoreckého, Vaculíka, Kunderu, má vo
svojej knižnici Hrabala, Párala, Svandrlíka, ale aj sci-fi litera
turu. Semafor bol jeho obFúbené divadlo a keď je unavený,
púšťá si Šlitrove a Suchého piesničky alebo Beatles.
K udalostiam z novembra 1989 hovoří, že pokusy vniesť
do spoločnosti demokratické prvky existovali už predtým,
nemalí však dostatočnú kvalitu. Připravovala sa aj nová
ústava a Čalfa tvrdí, že to mala býť demokratická ústava.
Tvrdí ďalej, že stará garda vo vedení strany mala v úmysle
odstúpiť po zjazde KSČ, ktorý mal býť v máji 1990. Ale
študenti předběhli události, vzali věci do svojich rúk.
Potom následovali rokovania s Občianskym fórom, ktoré
spočiatku viedol bývalý předseda vlády Ladislav Adamec.
Ten sa však potom vzdal, pretože nedokázal překročit' otázku
ponatia moci tak, ako sa v nom ako v stramckom funkcioná
řovi za tých 40 rokov vytvořila. L. Adamec navrhol preziden
tovi na svoje miesto M. Čalfu, s tým, že ten nie je spojený
ani s politickými funkciami, ani s deformáciami minulosti. Na
druhej straně bolo jeho nevýhodou, že bol neznámy a bez
autority. Čalfa vyslovuje nakoniec názor, že jeho úlohou je
překlenutý toto medziobdobie medzi starou a novou etapou a
doviesť Československo k modemej pluralistickej spoločnosti.
K spoločnosti, v ktorej už nikdy viac nebudu 1’udia posudzovaní podl’a příslušnosti k politickým stranám, podl’a ich
náboženstva alebo národnosti.
Podl’a našich vědomostí bol Marián Čalfa členom Komunistickej strany. Kedy do nej vstúpil nevieme, ale svoju stranícku legitimáciu vrátil v decembri 1989.
Liudmila D’urovičova, Lund

8

SEVERSKÉ LISTY 2/90

Vy se ptáte,
my odpovídáme.
1/ Jaké jsou podmínky pro získání čs. pasu?
Jedinou podmínkou je čs. státní občanství žadatele o pas. Od
února t.r. platí nová právní úprava, která velmi zjednodušila
proces vystavování čs. pasů pro osoby trvale žijící v zahra
ničí. V současné době žadatel přiloží k vyplněné žádosti 2x
foto a čs. rodný list. Vdané ženy předloží rovněž čs. oddací
list. Žadatel o čs. pas včetně podrobného návodu pro další
postup obdržíte na základě písemné žádosti od konzulárního a
vízového odd. čs. velvyslanectví ve Stockholmu.
*
2/ Narodil jsem se v cizině a nemám čs. rodný list. Jak mám
dále postupovat?
Vaše rodiče vyplní formulář "Zápis o narození", který slouží
jako podklad pro zapsání vašeho narození do zvláštní matriky
města Brna, která jako jediná česká matrika eviduje matriční
události v zahraničí. K zápisu se přikládá šv. rodný list
ověřený ministerstvem zahraničních věcí Švédská a přeložený
do českého nebo slovenského jazyka a čs. oddací list rodičů.
V případě, že rodiče byli oddáni v zahraničí církevní formou,
přikládá se k žádosti místo oddacího listu zápis o určení
otcovství souhlasným prohlášením rodičů. Formuláře včetně
návodu postupu rovněž obdržíte na základě písemné žádosti
od konzulárního a vízového odd. čs. velvyslanectví.
*
3/ V cizině jsem se oženil. Jak získám čs. oddací list?
Zde je nutno podotknout, že Československo v souladu se
Zákonem o rodině uznává pouze civilní formu sňatku.
Další postup je obdobný jako v bodu 2. Žadatel vyplní zápis
o uzavření sňatku a k zápisu přiloží švédský oddací list
ověřený UD a přeložený do českého nebo slovenského jazy
ka. Rovněž se přikládají rodné listy manželů. Pokud je jeden
z manželů švédský občan, musí být jeho rodný list ověřen
UD a přeložen.
*

4/ Čs. matriční doklady /rodný list, oddací list/ jsem ztratil.
Jak mohu získat jejich opisy?^
Tyto doklady vydávají v Československu matriční orgány
/NV/, v jejichž obvodu došlo k matriční události - narození,
sňatku. O jejich vydání je možno požádat tyto orgány při
cestě do vlasti, prostřednictvím příbuzných v Československu,
a nebo přes čs. velvyslanectví.
*
5./ Může čs. občan, který nemá ještě čs. pas, cestovat do
Československa na cizí cestovní doklad?
Ano, takováto osoba může cestovat do republiky na šv. pas
/pokud je jeho držitelem/ a nebo na cestovní doklad pro
bezdomovce či Travell document. V těchto případech je
nutno požádat o čs. víza a pokud žadatel podepíše čestné
prohlášení o svém čs. státním občanství, obdrží vízum bez
povinné směny valut.
*
6./ Je možno nadále požádat o propuštění ze státního svaz
ku?
Ano. Žádost o propuštění ze státního svazku obdržíte od čs.
velvyslanectví na základě písemné žádosti. Rovněž vám
zašleme návod jak při podání žádosti postupovat a které
doklady k žádosti přiložit. Byl stanovený jednotný správní

poplatek za propuštění ze státního svzaku, který v přepočtu
na SEK činí 400,- korun na osobu mladší 15ti let a 800,SEK pro osobu starší 15ti let.
*

7/ Co potřebuje držitel čs. pasu k návratu do republiky?
Pro držitele čs. platného cestovního dokladu neplatí žádné
omezení pro jeho návrat do Československa. Pomoc obča
nům, kteří se vrátí domů, poskytují ONV posledního místa
trvalého bydliště. Jedná se především o pomoc při zabezpeče
ní ubytování, zapojení do pracovního procesu a poskytují v
případě potřeby i sociální pomoc.
*
9/ Mohu požádat o povolení dlouhodobého pobytu v Česko
slovensku, když jsem cizí státní příslušník?
Ano. Ve vašem případě je nutno vyplnit žádost o povolení
dlouhodobého nebo trvalého pobytu a k žádosti přiložit někte
ré vyžadované doklady, především potvrzení o ubytování v
ČSFR ověřené státním notářem, potvrzení o příslibu zaměst
nání od podniku. Důchodci předloží potvrzení, že důchod jim
bude převáděn do Československa. Žádost se podává na čs.
konzulárním odd. ve státě, jehož jste občanem. V případě
starých lidí je možno žádost výjimečně podat v Českoslovens
ku u orgánů pasů a víz, podle místa pobytu nebo posledního
trvalého bydliště.
Vyřízení žádosti trvá cca 2 měsíce. Tyto žádosti se nyní na
rozdíl od dřívějška vyřizují většinou kladně.
*

10/ Žiji trvale v zahraničí, budu povolán k výkonu vojenské
základní služby?
Ne. Čs. občané trvale žijící v zahraničí nejsou povoláváni k
výkonu vojenské prezenční služby a ni vojenských cvičení.
*
11/ Mohu si v Československu zakoupit nemovitosti k osobní
mu užívání /domek, chatu/?
Současná právní úprava v zásadě neumožňuje cizím státním
příslušníkům a čs. občanům trvale žijícím v zahraničí nabý
vat v ČSFR nemovitosti s výjimkou dědění s tím, že vláda
ČSFR po dohodě s vládou České a Slovenské republiky
může stanovit podmínky, za kterých může devizový tuzemec
výjimečně převést vlastnické právo na devizového cizozemce,
tedy i čs. občana trvale žijícího v zahraničí.

***
Na vaše otázky odpovídal dr. Jan Straka, vedoucí konzulární
ho oddělení čs. velvyslanectví ve Stockholmu, který by rád
požádal čtenáře, aby při čtení odpovědí vycházeli ze skuteč
nosti, že v Československu probíhají rozsáhlé legistativní
úpravy. Nelze proto vyloučit, že by mohlo dojít ke změnám
ve výše uvedených odpovědích. V takovém případě budeme o
nich čtenáře informovat.

.
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KRIMINALITA NAŠICH L'UDÍ
Novonadobudnutú slobodu cestoavnia začli naši občania
využívat hned, ako bolo možné cestovat do Rakúska bez
víza. Pre mnohých to bola prvá cesta za hranice. Pružné
zareagovali cestovné kancelárie, ktoré začli poriadat 1dňové zájazdy do Viedné resp. Rakúska. Rakúsko nechcelo
zaostat za záp. Nemeckom a i ked nepřidělovalo našim
občanom nijaké peniaze, umožnilo im po niekolko týždňov
navštívit galérie a operu zadrmo, rovnako ako cestovanie po
Rakúsku. O prvých našich návštěvníkov vo Viedni sa rakúské
noviny vyjadřovali pochvalné. Ocenili slušné správanie našich
ludí a ich záujem o kultúru narozdiel od Madarov, ktorí ked
dostali možnost cestovat, priešli do Viedne na nákupy. Ako
by to bolo dopadlo s kulturou, keby naši mali peniaze na
nákupy, si nie tažké představit.
Naše dobré meno však nevydržalo dlho. Už v decembri 89
přišli zprávy o našich občanov, ktorí bolí prichytem při
krádeži v obchodov a pri iných priestupkov. Dokonca sa v
obchodoch objavili výzvy v našej řeči "Boha ta vidí, nekrad
ní!". K dalšiemu zvýšeniu kriminality našich občanov v
Rakúsku přispěla široká amnestia vyhlášená prezidentom
republiky. V priebehu niekoPkých miesacov sme sa dostali až
tak daleko, že sme, podl’a údajov novin, spolu s Poliakmi v
I. štvrtroku 90 předběhli i Juhoslovanov, ktorí dovtedy držali
prvenstvo v kriminalitě a vraj vo feb. 90 sme boli dokonca
na čele. Ako vidno, naši kriminálnici po neočakávanom
nabudnutí duplovanej slobody, si rozšířili pole posobnosti.
Podl’a vyjádrenia rakúskej policie ako kriminalita turistov z
východných zemí tak i kriminalita česko-slovenských turistov
neustále rastie. Neobmedzuje sa len na vreckové krádeže
alebo krádeže v obchodoch ale vo váčšom alebo menšom
rozsahu sú to tiež vlámania do bytov a obchodov, lúpeže,
podvody, ublíženie na tele, kradnutie áut a pod.
Chovanie niektorých našich občanov nám bezpochyby robí
zlé meno a bolo by ho třeba zamedzit skór, než nás naši
susedia odpíšu spomedzi civilizovaných národov. Kriminálnici
existujú všade ale ak sa občania iných zemí dopúštajú pries
tupkov v ešte váčšej miere než domácí, to je povážlivé.
ZatiaTsa nezdá, že by naša vláda reagovala na vznikl ú situáciu nějakými opatreniami.
Otvorenie hraníc, na druhej straně, přilákalo k nám množs
tvo turistov z Rakúska. Podobné ako turisti z východních
zemí, i tito začli nakupovat. Niet sa čo divit. Doma zaplatili
za našu stovku 21 šilinkoví Pri takomto kurze kradnút nemu
seli! Skór sa im naše ceny museli zdát smiešne. Výměnný
kurs v ČSFR bol podstatné horší.Výsledok - tovar mizol a
šilingy do našej kasy a benzín ale i věci každodennej jpotreby. Niekto zabudol, že druhý štát nie je povinný měnit naše
peniaze tým istým kurzom ako my!
Postihnutá bola najma Bratislava, ktorá je už i tak per
manentně obliehaná "turistami" z východných zemí, ktorí
kupujú čo sa dá či už pre seba alebo na šmelinu. Tito kupujú
hlavně výsekové maso, hydinu, trvanlivé masové výrobky,
sýry, postelnú bielizeň, uteráky, vlněné oblekovky, obuv,
koženú galantériu, brúsené sklo, porcelán a benzín.
Nespokojenost obyvatelstva so situáciou donutila vládu k
opatreniam. SprisniŪ sa colné předpisy a zvýšili správné
poplatky, aby sa tak znížila nežiadúca nákupna turistika. Nie
kolko následujících údajov, převzatých z tlače, jasné ukazuje
prečo boli opatrenia potřebné. Za 10 dní v marei Klenoty
vykúpili od "turistov" spát tovar za 1 milión Kčs; počas 2
dní v apríli vybrali clo vo výške 45 tisíc Kčs a odobrali
turistėm tovar zakázaný vyvážat za 185 tisíc Kčs. S tovarom,

za ktorý turisti nemalí alebo nechceli zaplatit správné poplat
ky sa nie vždy narábalo uspokojivo. Išlo hlavně o potraviny.
Turisti ich jednoducho vyhodili na smetisko alebo do kríkov
a tak naši 1’udia chodili zbierat salámy a sýry ale i iné věci
do okolia colnice. Toto nezmyslné plytvanie potravinami
vzniklo v dósledku toho, že colnica nemohla držat niektoré
druhy potravin v čase, ked tam neboli pracovníci Jednoty,
ktorí potraviny vykupovali, lebo nemala chladiace boxy.
Otvorenie našich hranic na západ využili i u nás pracujúci
Vietnamci a zahraniční študenti na útek na západ. Vietnamci
sa z pochopitelných dóvodov nechcú vrátit spát. Po přek
ročení hraníc okamžité zahodia pas, čo je dnes najistejší a
pravděpodobně jediný spósob ako dostat politicky azyl na
západě. Motívom zahraničných študentov je vraj obava, že
budu muset pal ti t za vzdelanie, ktoré u nás dostali. Rakúšania
majú z tejto emigrácie vel’ký strach, pretože v súčasnosti je
u nás do 40 tisíc Vietnamcov. V dósledku toho posilnili svoje
hliadky na hraniciach pro změnu teraz oni. Nám to móže byt
jedno ako od nás odídu.
Hranice sa teda otvorili a 1’udia móžu vol’ne cestovat na
západ. Avšak bez možnosti voTne zaměnit peniaze je to pre
mnohých nerálna šanca. Nedostatok valut je příčina prečo
jedna část našich občanov kradné v Rakúsku ale i takých
neduhov ako "vexláctvo" na uliciach, špekulácie s valutami,
vydieranie cudzincov požiadavkou, aby platili vo valutách za
taxi či hotel a pod. Pře běžného člověka je to vlastně jediný
spósob ako získat váčšie množstvo valut na nákup žiaducich
predmetov v cudzine. Iní sa pokúšajú získat peniaze vonku
darováním krvi, predajom cenných predmetov a pod. Zdá sa,
že išlo sice o dobré míněný, ale nepřemyšlený krok, ktorý
nám nielen pošramotí našu reputáciu u susedov ale móže mat
i iné nepříjemné dósledky.
Dagmar Šidlová

VI STAR FÓR MODE.
KVALITET TILLRATT
PRIS!
VARA SKO0UITKER FINNS I :

MALMO.LUNĎ.HELSINGBORG.
HASSLEHOLM.KRISTIANSTAD.
GÓTEBORG. MARIESTAD.
ESKILSTUNA.ÓREBRO.
vásterAs.avesta.uppsala.
STOCKHOLM
________________________________
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Moderní česká pohádka
Všude na světě si malí i velcí rádi vyprávějí a poslouchají
pohádky. A když mě nedávno z Uppsaly telefonovali až do
Brna /města právě uprostřed nového Československa, kde se
sice mluví hlavně česky, ale všichni se hlásí k Moravanům tj. těm, co o sto let dříve než Češi založili stát, z něhož pak
během tisíciletého vývoje vznikla nynější republika, ale dnes
do Brna denně dojíždí několik desítek tisíc Slováků, protože
to mají nejblíž/, abych poslal příspěvěk do českých novin u
polárního kruhu, napadlo mě, že nejvhodnější bude nějaká
moderní česká pohádka. O malé holčičce a tak.. Nikdo je
ještě nezná /ani v dnes ustanovené a nově pojmenované
České a Slovenské federativní republice, která má tolik den
ních starostí, že nemá na pohádky ani čas. Měl bych tu
pohádku raději nazvat "nová", protože ji píšu v den, kdy se
zrodil nový název státu, ale "moderní" je lepší, i když je to
pojem už víc než zdiskreditovaný, protože stále se ještě pod
něho vejde to, co považuji za nejdůležitější. A pak také
musím upozornit, že to vlastně vůbec není pohádka, nýbrž holá skutečnost. A to je na tom všem nejfantastičtější, což
ovšem je typické pro - pohádky.

Tož začneme od počátku, jak se to sluší a patří. Byla
jednou jedna holčička. Narodila se v Brně 25. října 1940.
Chudým rodičům a ve zlé době. Ta holčička se jmenovala
Hana a už ve škole se ukázalo, že krásně zpívá. Ve zpěvu
byla vždy první a dostávala za to malá vyznamenání, takže
nakonec učitelé doporučili rodičům, aby ji zapsali na tzv.
Lidovou školu umění. /Jsem osobně dodnes pyšný na to, že
jsem jako jeden z prvních pomáhal takové školy po válce v
Československu zakládat./ Na takové škole se Hance pilně
věnovali /zvláště paní Ryšánková, která jí naučila správně
zpívat/ a když se osmnáctiletá Hanka přihlásila do celostátní
soutěže "tvořivosti mládeže", odborná porota ji k překvapení
všech prohlásila za nejlepší..! Byla to doslova senzace a
mnozí jí to moc záviděli. Ale sotva kdo tušil, jak správné to
bylo rozhodnutí.
Bez školení na brněnské konzervatoři byla Hanka přes noc
v Bmě slavná /v Praze a jinde se tomu jejímu vítězství moc
nevěřilo, to si dovedete představit/. Hanku pozvali na předzpívání do operního divadla - mysleli si, že to bude potřebná
posila do operního sboru, který je vždyu na celém světě spíš
přestárlým, takže neustále potřebuje "mladou krev", /to bylo v
roce 1959 a Hanka způsobila bez zvláštní námahy další
senzaci - zpívala tak, že jí ihned nabídli místo sólistky, ale
aby to nevypadalo tak "bláznivě", smlouva si vyhrazovala
povinnost zpěvačky pomáhat - ve sboru. Sám šéf opery, který
se nikdy v životě nesetkal s takovým "nenormálním" přípa
dem, ji neuastále podceňoval, před staršími zesměšňoval a
šikanoval, ačkoliv Hanka zpívala dobře a měla sympatie
skoro celého operního ensemblů, protože vzdor svému mládí
a odborně téměř neškolena, předváděla neuvěřitelné výkony
na brněnské operní scéně i při natáčení v brněnském rozhlase.
První si ji povšimli Slováci a pozvali ji do Bratislavy, aby ve
slovenském Národním divadle zpívala Pucciniho TURAN
DOT, tedy jednu z nejtěžších rolí pro dramatický soprán.
Odvážný, až bláznivý nápad, protože Hanka byla na takovou
úlohu mladinká, "neprozpívaná" a mohla by si také ublížit z
neúměrné hlasové námahy. Brněnský šéf opery se postavil
proti hostování na Slovensku, protože by musela zpívat
slovenský, ale odborníci na Slóovensku jí věřili a správně
odhadli její možnosti. Vyhrála - a nejen to, i Praha si ji
pozvala, opět na Turandot, jenže Hanka to uměla jen ve
slovenčině, tak jí museli dovolit, aby výjimečně v Praze /!/ v

Národním divadle zpívala jediná slovensky. I to byla neuvěři
telná senzace, ačkoliv pro nezasvěcené to vypadá jako spor o
malichernosti.

V roce 1965 přišel slavný okamžik pro Brno - bylo otevře
no nové a moderní opemí divadlo, které se dodnes jmenuje
Janáčkovo, i když byly kolem toho velké hádky. Většina
Janáčkových oper měla totiž světovou premiéru ve dvacátých
létech našeho století v tzv. "starém" divadle Na Hradbách,
často za osobní přítomnosti světového skladatele a dnes
nejúspěšnějšího operního dramatika 20. století, který "dohnal"
i B. Smetanu v počtu představení na světových scénách.
/Před první světovou válkou však toto "staré" divadlo patřilo
brněnským Němcům a i když se v něm už v době mezi
válkami hrálo také česky, teprve od roku 1945 se vžilo
pojmenování Janáčkovo divadlo a nosilo tento čestný název
20 let /1945-65/. O tom dnešním Janáčkově moderním divad
le se starému pánovi ani nesnilo - zemřel už 1928 a Bmo
neměl rád, protože tam se mu nejvíc posmívali /jak to bývá/
a popvažovali jej za podivína. Dnes je v Bmě všechno "od
hudby" Janáčkovo! Vysoká hudební škola, opera, muzeum,
kvarteto, Janáček tu má sochy a jeho kult je nekriticky pěsto
ván, ačkoliv kvalita interpretace Janáčkových skladeb právě v
Bmě nedosahuje žádoucí vzorové úrovně. Otevřením nového
Janáčkova divadla se mělo všechno radikálně změnit /staré
Janáčkovo bylo přejmenováno na Mahenovo a předáno či
nohře, ačkoliv šlo o akusticky nejlepší opemí divadlo v
Evropě/. Ředitelem divadla se stal prof. Miroslav Barvík,
známý znalec janáčkovského odkazu a odborník v oblasti
operního umění, který přišel z pražské konzervatoře. Vys
tudoval před válkou v Bmě a našel tady v novém divadle
většinou své spolužáky a hlavně pak žáky, nebot jeho předná
šky o dějinách hudby a estetice zatím vyslechlo už na čes
kých konzervatořích skoro pět tisíc muzikantů, tanečníků atd.
Jakmile ovšem vyhlásil zásadu obsazování a oceňování rolí
podle kvality, začal se v Bmě proti němu zvedat vlna odporu
zvláště u těch, kteří v té době neomezeně vládli z titulu
politické moci. Hanka však vytěžila z nástupu nového ředitele
nejvíce: už v roce 1967 ji poslal na předzpívání do milánské
La Scaly a Hanka tam vyhrála! Mezi 120 uchazečkami z
celého světa získala jediná smlouvu do Turandot a zaskočila
Birgit Nilssonovou, která na světových scénách tá doby
vévodila právě v této pucciniovské úloze. Odborníci ve šcale
byli nadšeni a brzy nato nabídli Haně z Brna vystoupení v
Turandot také ve veronské Aréně..
Návrat do Brna byl pochopitelně triumfální a Hanka dostá
vala lákavé nabídky - především k přechodu do pražského
Národního divadla. Až na nahrávky v monopolním Suprapho
nu /gramovýroba/ odmítla všecko. Nechtěla opustit Bmo, kde
pod vedením nového ředitele nastaly zcela nové podmínky
pro práci kvalitních sólistů, což umožnilo také světovou
kariéru brněnskému partneru Hany Svobodové, tenoristovi
Vilému Přibylovi. Ten také začal úspěšně hostovat v Němec
ku, Anglii, Kanadě, USA aj., protože mu nová smlouva s
brněnským divadlem umožňovala počtem představení a plá
nem na dva roky dopředu "volný pohyb" po světě. Ani Přibyl
neopustil nikdy Bmo a když byly potlačeny reformní snahy
tzv. Pražského jara a nastala rokem 1970 "normalizace", tedy
návrat ke starým pořádkům ve smyslu nejen byrokracie, ale i
jednostranné diktatury, pocítil i on brzy následky. Mamě
čekal na jmenování docentem na vysoké škole, Janáčkově
akadamii muzických umění v Bmě /profesury se nedočkal
dodnes/. Nebylo možné popřít jeho světové úspěchy na oper
ních scénách, takže byl sice jmenován národním umělcem, ale
tím vše skončilo. Navíc jej stihla velká rána - ochrnul na půl
těla! Nemohl už vystupovat na divadle, ani nahrávat na
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desky. Přibližně v té době byla postižena i Hana SvobodováJanků řadou těžkých zkoušek. Odmítla se v roce 1970 vrátit
do ČSSR, když byla vyzvána, aby vrátila pas a podřídila se
dramaturgickému řízení Pragokoncertu tj. programovému a
hlavně finančnímu diktátu monopolní agentury. Naštěstí
dostala ihned řadu nabídek v zahraničí a tak se nejp+rve
zdálo, že její cesta k mezinárodní kariéře není ničím ohrože
na, i když byla prohlášena za emigrantku a tím tedy nesměla
vystupovat ani v čs. rozhlase, či televizi, natož pak v divad
lech. Její jmáno zmizelo z tisku, nesmělo se psát ani o jejích
výkonech na zahraničních scénách. Pro čs. občany se skoro
na dvacet let stala Hanka Janků utajeným pojmem, zakáza
nou hvězdou. Ani když jí v Brně zemřel otec a brzy nato
maminka, nesměla přijet na pohřeb, protože jí hrozilo zatčení.
A ten, kdo se o ni pečlivě a nezištně staral celá léta jako
laryngolog, její manžel Mudr. Janků, se těžce nemocný
rozhodl k návratu do vlasti a vzápětí nato umírá.. Zůstala
sama. Všechnmo bylo naráz jiné a mnohem těžší, protože
manžel jí dělal zároveň manažéra, který hravě zvládal řadu
světových jazyků.

Ovšem "pohádka" je pohádka a závěrečná část je nejkrás
nější - Hana vyhrála. Už v r. 1969 měla bouřlivý úspěch v
Mnichově, Berlíně a Stuttgartu se svou Turandot, ale série
triumfů pokračovala. Rok na to jí slyšeli v Důsseldorfu jako
Toscu /musel s ní i do Berlína/ a v témže roce ještě také
jako Ariandu na Naxu. Georges Přetře si ji vybral pro Mag
gie Musicale Florentine v r. 1971 opět jako zářivou Turandot,
takže hned rok nato vynikala i jako Giocconda v Terstu. Ale
to ji pozval i Giuseppe Patané do Říma, aby se pochlubila
svou Turandota nakonec se dostala jako partnerka Placida
Domingą s Toscou nejen do San Pranciška, ale i do Paříže.
Když se chystala na svého prvého Doan Carlose v Diisseldorfu, "zaskočila" si také do Verony /1973/ zazpívat v Aréně
Turandot a to mělo takový ohlas, že ji pozvali do Německa,,
aby to zkusila také ve Wgnerovských úlohách. První byl dir.
Lovre von Matačič, který vs ní dělal Kundry v Parsifalovi a
pak už se ozval nejen Řím a Berlín, kde upoutala prof.
Heinricha Hollreisera /1974/, takže se s Wagnerem ve Svatém
roce ihned nato dostala opět do Říma, přidala tam i Briinhildu ze Siegfrieda /mezitím uspěla nastudovat pro Frankfurt
nad Moh. také Sedláka Kavalíra!/ a byla v létě 1974 vyzna
menána "Zlatým střelcem" nejlepšího pěvce roku v Teatre
Romano di Ferente.. Carlo Franci ji často využíval víc než
dva roky ve Frankfurtu, ale hostovala i v Berlíně a studovala
další úlohy pro různé veliké scény /např. Lady Macbeth a
Trubadúra aj./ V roce 1979 je opět ve Stuttgradu jako Tosca
a dělá znovy v Berlíně Doan Carlose i Trubadúra, ba za Rý
nem ve Strassburku zpívá poprvé Lady Macbeth a zdomácní
s ní v Karlsruhe. Wágnera zpívá až do r. 1984 pod Christophem Prickem nejen v Karlsruhe, ale i v Antverpách..
Námahu nevydržela jedna noha a kolenní vazy se vzepřely,
takže účinkování na scénách muselo být náhle přerušeno. Po
několika marných operacích si vytrucovala občasnou možnost
vystupovat na koncertním pódiu s áriemi a duety, ale nakonec
souhlasila s přesunem do Vídně /je to jen několik kilometrů
od rodného Brna/ a učí tam od poloviny osmdesátých let jako
učitelka zpěvu. Tak blízká a tak daleká..! Až přišlo nové jaro
a mohla konečně svobodně přijet do Brna!
Miroslav Barvík

KRÁTKÉ ZPRÁVY

30. TÝDEN:
*** Na FMZV se konala tisková konference, kde nám. min.
zahraničí L. Dobrovský sdělil, že jednání o budoucnosti
Varšavské smlouvy směřují k tomu, aby se potlačil její vojen
ský charakter a armády jednotlivých státu přešly pod národní
velení.
*** Ze všech čs. zastupitelství byly odvoláni příslušníci
rozvědné služby min. vnitra. Ve Švédsku se to týkalo dvou
zaměstnaců velvyslanectví.
*** V den 110. výročí narození Milana Rostislava Štefánika,
otevřeli v rodném domě v Kosiariskách muzeum věnované
životu a dílu této osobnosti.
*** Celkem 73 registrovaných a 26 u příslušných ministerst
vech vnitra registrovaných politických stran s působností v
ČR, SR i v ČSFR je uvedeno v adresáři vydaném Shromáž
děním politických stran, hnutí a sdružení v ČSFR.
*** ČSFR za první pololetí navštívilo 17 481 miliónů zah
raničních návštěvníků, z toho 4 436 mil. ze zemí s konver
tibilní měnou. Z ČSFR do světa cestovalo 6 375 mil. obča
nů.
*** První byty na prodej v Praze připadnou reemigrantům.
Prvních 34 bytů bylo na zkoušku vybráno v novém domě na
sídlišti Barrandov. Průměrná cena bytu je 300 000,- Kčs.
Metr čtvereční stojí 3 470,- Kčs.
*** Skupina 68 amerických kongresmanů napsala preziden
tovi ČSFR dopis, v němž upozorňuje, že Československo
stále ještě zastupuje kubánské zájmy v USA. Podle jejich
názoru nenítato diplomatická činnost v souladu s nynějším
vývojem v Československu. Zastupování zájmů Kuby v USA
považují za tichý souhlas s politikou represivního režimu na
Kubě.
31. TÝDEN
*** ČSFR navázalo diplomatické styky s organizací severoat
lantické smlouvy.
*** Od 15. srpna je zrušena vzájemná vízová povinnost se
Švýcarskem a Lichtenštejnském.
*** Vláda ČSFR odsoudila akt otevřené agrese Iráku vůči
Kuvajtu a pozastavila odjezd nového čs. velvyslance v Iráku.

32. TÝDEN
*** 1. září má nabýt účinnosti novela vyhlášky min. financí,
cen a mezd ČR, která se týká mj. cen staveb a pozemků.
Ceny nemovitostí půjdou výrazně nahoru, ceny stavebních
pozemků vzrostou o 330 až 1250%. Cena za metr čtvereční
v Praze bude činit 250,- Kčs.
*** Za dva měsíce by v Praze měla být otevřena americká
jazyková škola nadace Aspect. Tato nevýdělečná organizace
ze San Franciska, která se zabývá jazykovým vzděláváním v
několika desítkách zemí celého^ světa, se rozhodla od 1. října
zřídit svou první školu také v ČSFR.

Glas Studio Gusum
skulptur och konstglas
Milan Vobruba

610 40 GUSUM

TEL 0123-209 15
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NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Sbírka

na operaci Michala
Budinského.

Nadace Charty 77 nás poprosila, abychom v tomto čísle
požádali své čtenáře o peněžní příspěvek na operaci
dvanáctiletého slovenského chlapce Michala Budinského.
Budinský má porušené cévy v mozku, které mohou mít za
následek krvácení do mozku a trvalou invaliditu. Dokud
však porušená plocha není větší než 3 cm, tak se může
velmi <spěšně léčit speciálním rentgenovým ozařováním gamma nožem - podle metody profesora Lexella. Ozáření
odstraní narušení cév a eliminuje nebezpečí nového
krvácení do mozku. Podle švédských lékařů má Budinský
takové narušení cév, které je vhodné pro toto rentgenové
léčení. Karolinská nemocnice ve Stockholmu mu nabídla
zákrok provést, pokud bude možno zaplatit s léčením
spojené výdaje. Vlastní ozáření zvláštním, počítačem
řízeným rentgenem trvá pouze 10 až 20 minut. Včetně
příprav na operaci je možno provédsti celý zákrok v
jednom dni. Následující den může pacient již opustit
nemocnici. Cena celého zákroku je 85 000 švédských
korun, které musí být zaplaceny nejpozději 28. srpna
tohoto roku. Pokud se peníze seberou, bude Budinský již
druhý den 30. srpna léčen. Léčení v Československu je
vyloučené, protože podobné zařízení tam neexistuje.
Zákrok je však podle lékařů pro chlapcovo zdraví a snad
i život naprosto nutný. Jeho rodiče nemohou sami zaplatit
a proto se obrátili s žádostí o pomoc k švédskému
velvyslanci v Praze, který se v případě osobně angažoval.
Karolinská nemocnice je jedním z mála míst na světě, kde
se tento zákrok provádí. Operovali tam již i několik
polských občanů, na jejiž operace se vybralo mezi Poláky
ve Svédsku. Víme, že příspěvky od čtenářů Severských
listů pravděpodobně nebudou samy stačit na zaplacení celé
operace. Budeme však vděční za všechny příspěvky.
Nadace Charty 77 ve Stockholmu slíbila, že přispěje a
další příspěvky snad přijdou i od švédské veřejnosti.
Předem děkujeme všem, kteří přispějí. Je to pro dobrou
věc.
Za Severské listy Michal Slavíček.

ČESKOSLOVENSKÝ ÚSTAV ZAHRANIČNÍ:

Vážení krajané,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc jednomu z našich
pedagogů, odborníků v oboru entomologie. Rád by získal
kontakty na entomology v zahraničí, aby si s nimi mohl
vyměňovat odborné informace.
Adresa zní: Paedr. RNDR Milan Havlas, Fiignerova 40,
747 05 Opava 5.
***

Severská společnost
V Praze byla dne 21.3. 1990 ustanovena Severské
společnost, jako dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení
přátel evropského severu, tedy Dánska, Finska, Islandu,
Norska a Švédská v Československu.
Účelem společnosti je zejména napomáhat hlubšímu poznání
zemí evropského severu, jejich jazyků, kultury, společenského
života, politického a hospodářského systému, způsobu jejich
života československou veřejností. Společnost vítá také
spolupráci s obdobnými organizacemi v zahraničí.
Společnost bude mít výkonný výbor, který bude
koordinovat činnost společnosti jako celku, avšak těžiště
činnosti společnosti bude v zájmových sekcích a regionálních
pobočkách. Chceme vytvořit prostor, aby se sdružili a úzce
spolupracovah na bázi samosprávy lidé, které spojuje určitý
zájem, který celkově zapadá do předmětu činnosti celé
společnosti. V tom bude společnost otevřená, nebot i sekce
budou moci vznikat a zanikat. Jen tak budeme mít jistotu, že
společnost bude živým, demokratickým a svobodným
organismem.
Členem společnosti se může stát každý, kdo je starší 15ti
let a má zájem se aktivně podílet na činnosti společnosti.
Podmínkou je vyplnění přihlášky a zaplacení zápisného ve
výši 50,- Kčs pro pracujícía 20,- Kčs pro studenty a
důchodce. Těšíme se na spolupráci s Vámi a každému
nabízíme členství. Zároveň prosíme o podněty pro rozvoj
předmětu činnosti společnosti.
Prozatím lze podněty posílat na adresu: "Severské
společnsot", PhDr. Vítězslav Grepl, Poste Restante, 140 16
Praha 416.
Podepsán Judr. Cyril Svoboda, Božetická 3397, 143 00
Praha 4.

***

Z Československa sa na nás obrátili naši známi s ďalšou
prosbou o finančnú a materiálnu výpomoc. Ide tento raz o
znovuoživenoe tzv. SOS "Dětských vesniček, ktoré okrem
finančnej podpory vďačne příjmu aj dětské oblečenie, obutie a
případné i hračky, ktoré tunajší rodičia mnohokrát nemajú
komu dat. Skupina dobrovolných organizátorov "Dětských
vesniček" Vám bude za toto všetko vel’mi povdačná.
Peňažné podpory posielajte na
"Združení přátel dětských vesniček"
konto: 34278-219553-021 Komerční
anka, Václavské nám. 42, 120 00 Praha 2.

L’. D’urovičová, Spolek Maimb

PIZZERIA HELLAS
Snóstorpsvagen
302 48 HALMSTAD

Tel:’ 035/11 12 89
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Do fondu na podporu demokracie
ke dni 20.8. 1990 přispěli:
Čs. spolek Malmó, Talpa Radomír a Libuše, Černý Otto a
Zdenka, Slavíček Michal, Furgyik Ludmila a Stefan, Schod
Stanislav, Slavíčkova Miloslava, Macoun Václav, Krbeček
Václav a Anna, Fereš Václav a Slávka, Gajdoš Jan, Engel
Andrej, Vlasák Jan, Weiner Ladislav, Teppler Simon a Alena,
Weltman Jitka, Baran Boleslav, Marušinec Josef, Bát &
Fángst AB, Zbomík Jan, Banset Jan, Steiner Karel a Eva,
Mrázek Pavel, Tvrzský Ladislav, Jan Vejman, Kešek Miloš,
Matha Jiří, Šimša Jaromír a Jana, Šimša Jaromír, Carbol
Vlastimil, Michelsberg Jiří a Heda, Mandl Peter, Vavruch
Aleš a Zdenka, Kepka Miloš, Průcha J.S., Kulhánek Ota,
Holásek Jiří a Eva, Mařík Jaroslav, Durman Karel a Jarmila,
Foyter Jan a Chariota, rod. Kozákova, Friedlová Helena,
D’urovič L’ubomir a L’udmila, Javůrek Jana, Pospíšil
Dalibor, Hradský Mikuláš, Kabick Lubomír, Hrdlička Václav,
Darzén Andrea, Boušová Hana, Bogdan Michael a Marie,
Bogdan Miki a Lina, Štorch Otakar, Hec Vojtěch a
Alexandra, Horák Jiří, Skála Stanislav a Hana, Křivánek
Zdeněk, Witthed Jana, Neuman Emil, Kavka Milan a Eva,
Dvořák Josef, Brant Petr, Kuchař Richard, Lipový Jaroslav,
Stiksą Góran, Housková Drahomíra, Král Erik, Sieger J. V.,
Molander Helena, Janeček Bedřich, Michálek Erica,
Procházka Jiří, Bayer Jaroslav, Říman Dušan a Eva, Machek
Tomas, Šípek Ladislav a Alena, K. J., Lhota Jiří, Bendíková
Alena, Syrovátka V., Bielecki Ivo a Marta, Petříková Marta,
Povrženič Stjepan a Anna, Kosėk Ivo a Helena, Strnadova
Alena, Novák P., Horák Karel, Jelínek Tomas, Koutný Jiří a
Ludmila, Chovanec Jiří, Makovička Karel, Wister Olga, Kolář
Karel a Jana, Cejp Martin a Ivana, Hofbauer Otto, Vít
Oldřich, Rybák Jaroslav a Alice, Lindgren Tony, Mareš Ivo,
Eva a Ivan, Póla Antonín, Reismiiller Karel, Polášek Jan a
Zuzana, Hruška Karel a Marie, Klášterská Irena, Želkovič
Vladimír, Abel Kateřina, Dušková Gerta, Bauerová Vlasta,
Lota Vítězslav a Alena, Heidenreich Milan, Pavlík Jaroslav a
Věra, Bouše Jaroslav, Elvingson Lenka, Šídlová Dagmar,
Balcárová Marie, Mann Anna a Harry, Grimm Marie a Lena,
Telichovič Ota, Kubík Johan, Kulhánek Bob, Bulle Herbert,
Voráček Jiří, Pospíšil Dalibor, Weltman Jitka, Novák Evgenia
a Stefan, Kubišta Camilla a Jaroslav, Jan Nemejta, Miloš a
Zdenka Havel a neznámý dárce.

***

Stav sbírky k 20.8. 1990: 74.205,00 SEK
(bez sokolské sbírky)

Zakoupeno:
kopiátor Cannon PC7: 14.025,00 OF Praha, studenti
malooffset Royobi 80: 20.000,00 OF Ostrava
2x počítačové jednotky: 15.000,00 VPN Bratislava
zesilovací zařízení:
4.860,00 OF Olomouc
cyklostyl Gestatner: 10.942,00 OF Netolice
Na kontě sbírky zbývá 1.642,00 (bankgiro) + 7.735,00
(postgiro). Dohromady tedy 9.372,00.

Bylo rozhodnuto rozdělit tuto částku následovně: Nemocnice
Brno 1.000 kr podle přání některých dárců, NV Lanžhot
6.000 kr (viz dopis), Vesnička SOS 1.000 kr (viz výzva) a
zbytek VPN Bratislava vzhledem k nutné podpoře rozumných
sil na ve Slovenské republice.

Dále podle dopisu Dušana Římana vybrala goteborská
sokolská jednota na fond demokracie mezi svými členy a
příznivci celkem 3.380,- korun.
Přispěli tito krajané: Z. Dušek, M. Hačár, V. Herclík, B.
Hrdina, E. Chalupa, R. Kalina, B. KamiŠ, M. Knudsen, J.
Kolda, V. Kopek, S. Landyšová, E. Lindekrantz, M.
Matoušek, P. Mrázek, P. Novák, I. Procházka, A. Řezníček,
P. Růžek, L. Růžková, D. Říman, A. Ryzák, M. Števichová,
R. Talpa, M. Tvrdek.

DOPIS LANŽHOTSKÉHO
SVAZU ČS. SPOLKŮ:

NÁRODNÍHO

VÝBORU

Dovolte, abych Vás pozdravil a poděkoval Vám za všech
ny, kteří se stejně jako Vy vzepřeli zvrácenému totalitnímu
režimu. Od nás odešlo od roku 1948 do exilu přes 150 lidí,
téměř šedesát nás prošlo komunistickými věznicemi a koncetračními tábory a třicet devět z těch šedesáti si v nich
odsedělo nebo lépe řečeno odpracovalo v uranových dolech
více než 246 roků. Možná také proto komunisté dostali u nás
ve volbách jen 9,4% hlasů, snad nejméně z celé republiky.
Občanské fórum získalo 40,2%, Spolek pro Moravu a
Slezsko 16,9%, Křestansko demokratická unie 15,4% a socia
listé 8,0%.
Bohužel, naše spádové obce, Kostice a^Tvrdonice, dopadly
hůře. I v nich zvítězilo sice OF, ale KSČ získala 20 a 24%
hlasů, což je vysoko nad republikovým průměrem a my jsme
se dohodli, že do komunálních voleb, které mají být v lis
topadu, jim pomůžeme tato procenta alespoň trochu snížit.
Od doktora Holáska jsem se dozvěděl, že jste velmi vydat
ně přispěli k vítězství OF v Olomouci svým darem kopírova
cího přístroje Xerox. Jeho cenu neznám a zcela určitě by
chom nebyli schopni takový aparát ve tvrdé západní měně
zaplatit, ale kdyby bylo možno zajistit nějaký starší, mohli
bychom jeho hodnotu uhradit po vzájemné dohodě jiným
způsobem.
Uvažte prosím, jestli by se takové možnost nenaskytla.
Velmi byste pomohli Občanskému fóru a nekomunistickým
stranám u nás i v okolních obcích a také střediskovému i
okresnímu vedení Junáka, Svazu skautů a skautek RČS, jehož
činnost jsme, po dalších dvaceti letech nucené ilegality,
obnovili v lednu letošního roku již po třetí s pevnou vírou,
že to bylo již opravdu naposled. V únoru 1968 jsme se toho
úkolu ujali spolu s doktorem Knápkem, členem Vaší organi
zace.
Vyřiďte, prosím, naše srdečné pozdravy všem krajanům,
soustředěným ve Vašem svazu a věřte, že ani záporná od
pověď nemůže nic změnit na přátelských vztazích.
Jan Petrla, předseda MNV Lanžhot
***

Poděkování Občanského fóra z Netolic, vyjímáme:
...dovolte, abychom touto cestou vyjádřili co nejsrdečnější
poděkování za Váš dar, který je velkou pomocí pro naši
práci. Tiskárna je využívána i pro OF Prachatice a bude
sloužit k podpoře demokratického úsilí v naší vlasti...
Ještě jeďnou děkujeme a srdečně vás všechny zdravíme.
Za Občanské fórum Netolice ing. Miroslav Bóhm
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Noví odborníci na Východní (Střední a východní) Evropu
v Uppsale.
Uppsalská univerzita je jednou z čelných vysokých škol ve
Skandinávii, které se desetiletí zabývají ekonomickou situací
především států východní Evropy, Středomoří, Iránu, Afganis
tanu a Sibiře. Fakulta pro tzv. Óstatsfórskning (podobné jako
badatelská centra v Standfordu (USA), Západním Némecku,
Britanii (Glasgow, Skotsko), Dánsku (Kodaň) byla založena
profesorem Andreasem Ádahlem a fundována z privátních
dotací. Ústav navštěvovali badatelé a disidenti z Ruska,
Polska, studovaly se i poměry na Balkáně. Z ruské oblasti se
geopolitický zájem upínal později k Turkestanu a Sibiři
(kterou studoval významný geograf dr. Sven Hedin za přímé
podpory cara Nikolaje II.).
Před pádem šáha Muhamedą Pahlevi v Teheranu bádám
bylo obsáhle kontinuální na staletou kulturně obchodní tradici,
založenou králem Gustavem Adolfem II., de Geerem v ob
chodu. s přístavem v Kantonu. (Persie byla významným
/obchodním partnerem na tzv. karavanní siík-way z Cíny.)
Významné sbfrky čínských středověkých artefaktů krále
Gustava Adolfa V., archeologa, daly podklad východoasijskému museu ve Stockholmu. Stará Persie, ješte za vlády turecttého šáha, ohrožovaná neustálým perským lupičstvím, požádal
tehdy o odbornou instrukci při organizování policie a polního
Četnictva, řízeného švédskými policejními důstojníky.
Cennou monografii o perské miniatuře doby velkých Moguiů napsala chot prof. Ádahla paní Karin Ádahl, za vědecké
účasti Čelného středoevropského historika umění prof. Rudolfa
Žeitlera, který studoval svého času v Praze. (Rodák z Kolnu).
Stejnou měrou přispívaly k pohledu na Přední Orient studie
prof, von Ostena, předního znalce středomořského starověku
(on i jeho chot byli vězni sovětských pracovních táborů po
druhé světové válce).
Jak informuje Universum 3/90 v kratičké noticce, rušný
průběh událostí v tzv. Východní Evropě dal universitě impuls
k hlubším stykům badatelů v této geopolitický nezanedbatel
né sféře kontinentů, zejména ovšem jeho východní oblasti.
Studijní komité řídí profesor Sven Gustavsson, jeho členy
jsou profesoři Jan Erik Kiehlstróm, Sven Kullander, Bo
Sundquist a ředitel L. Franson. Komité vyzývá všechny
zájemce o východoevropské otázky, aby podali svoje náhledy
a další podněty. Pracovním týmem komitétu jsou rovněž
badatelé Institutu pro studium východních států, kde byl
jmenován šéfem nový profesor Stefan Hedlund z Lundu.
M.O.B.
***

Finančná kríza alebo iba administrativně problémy?
Ako uvedli Dagens Nyheter v máji, sovietske podniká už
asi polroka neplatia za dodaný tovar zo západu, a to nielen
zo Švédská ale i z iných západných zemí vrátane Japonska a
Austrálie. Je to nová situácia, ktorá vznikla po zrušení mono
polu so zahraničím, čo umožnilo prakticky takmer každému
sovietskemu podniku obchodovat so zahraničným partnerom
priamo. Kým bol obchod so zapadom centrálně riadený, bola
záruka, že zahraničný dodávatel’ dostane za svoj tovar zaplatené. Zrušením monopolu záruka zmizla a v súčasnosti sa
obchoduje na základě predpokladanej solventnosti jednotlivých
podnikov.
Či ide len o administrativně problémy alebo o finančně
problámy je tažké zistit. Podniky sa vyhovárajú na banku, že
použila ich valuty na niečo iné a banka na podniky, že
neuložili na svoja konta žiadne valuty. Je tiež možné, že v

niektorých prípadoch ide o snahu získat tovar bez platenia.
Západ pozerá na situáciu s vážným znepokojením, ale
zatial’ nepodnikol žiadne opatrenia, okrem toho, že zařadil
ZSSR medzi zeme riskantně z hl’adiska investicií.
Znepokojený nad týmto vývojom móžeme byt i my. Hlavně
preto, že vývoj našej zeme je ešte stále relativné závislý od
politického a ekonomického vývoja v ZSSR a tiež preto, že
dnes i u nás móžu ako jednotlivci tak i jednotlivé podniky
obchodovat so západom priamo. Štátna banka neručí za nič.
Kedže sme na devízy rovnako chudí ako ZSSR, mbže podob
ná situácia nastat i u nás. Zdiskreditovanie sa ako obchodný
partner má za následok tažkosti získat tovar na úvěr alebo
požičku od západu v budúcnosti.
Podobné riziko pri obchodovaní so západom ale nesieme i
my, pretože ani na západe nie je isté, že každá firma je
solventná alebo že má vóbec niečo na predaj. My však
momentálně potřebujeme ich viac ako oni nás.
D. Šidlová

***

DELEGACE MÁ ZESÍLIT ŠVÉDSKÉ POZICE
NA VÝCHODĚ

Švédská vláda ustanovila zvláštní delegaci, která má za úkol
zesílit a koordinovat švédskou angažovanost v tzv. východní
Evropě. Členové delegace se rekrutují z hospodářských kru
hů, státních úřadů, univerzit a společenských hnutí. Předse
dou se stal tajemník ministerstva zahraničí Mikael Sohlman.
Dvacet pět členů zastupuje organizace Svazu zemědělců
(LRF), Svazu zaměstnavatelů (SAF), Ústředí odborů (LO),
Odbory akademiků (Saco-SR), Úřednické odbory (TCO),
Kooperativní svaz, Komerční kolegium, Průmyslový svaz,
Inženýrská vědecká akademie, Exportní rada, Svaz komun
(okresů), Švédský institut, Švédská misijní rada, Svaz žen
moderátů a sociální demokracie a velkoobchodnický svaz
Svenska Handel.
Dále se účastní Disa Hástad, novinářská v Dagens Nyheter,
prof. Daniel Tarschys, poslanec parlamentu, generální ředitel
Carl Tham za Sida (Instituce jtro pomoc a rozvoj), generální
sekretář Olof Karlander za Červený kříž, profesoři Anders
Áslund och Sven Gustafson (Ústav pro východní Evropu).
Podle Svenska Dagbladet 17. srpna 1990

Stehovanie národov?
Na plotoch a stěnách sa v posledných mesiacov objavilo
vel’a odporúčaní vyzývajúcich k novému stahovaniu náro
dov. Například: Maďaři za Dunaj!, Cigání do Indie!, Židia
do Palestiny!, Češi do Prahy!, Rusi domov! a podobné.
Ja si ako Slovák zatial’ žijem pokojné. Len sa obávám
aby z Bretónska, či Walesu nepřišli Kelti a nezačali vyháňat odtial’to aj nás kamsi do Pobaltia, či odkial’ to naši
slovenskí predkovia okolo 5. storočia na dnešné územie
přišli...
-tim- Práca 26.4.90
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hlasů a demagogie. (V tzv. "východní Evropě" bylo hodně z
jejich hesel zastaralých již v letech šedesátých.) Korporativismus prosakuje celé švédské politické dění, říká se, že švéds
ko má mnohonásobně více členů v různých spolcích, které
jsou většinou pod sociálně demokratickou kontrolou, než má
obyvatel. Došlo se k číslu 32 miliónů. Proto není divu, že
"Tak nám vyměnili velvyslance, paní Miillerová", řekl by tato společnost jako model přitahuje osvícené marxisty. Ko
Švejk, kdyby žil ve Švédsku, i když vyměnění sovětského nečně, Boris Pankin nebyl poslaný do Švédská, aby tyto
velvyslance ve Švédsku se nezdá být tak dramatickým aktem, problémy chápal. Tak jako není poslaný do Československa,
jako výstřely v Sarajevu, jejichž důsledkem byla první světo aby chápal v problémy této země, ale prosazoval zájmy své
vá válka. Ale když výstřely padly, kdo to věděl?
země. Do Československa nepřijel náhodně, nebyl tam sesu
Sovětský velvyslanec Boris Pankin zastupoval Sovětský nut, byl k nám vyzdvihnut, aby si s námi dokázal poradit
svaz ve Švédském království téměř osm let, nastoupil tedy za přinejmenším tak dobře, jako se Švédy.
Brežněvovské éry. Po dobu jeho funkce se mezi vztahy
Se ztrátou Východního Německa a nepoddajného Polska,
Švédská a Sovětského svazu událo mnoho dramatického, narůstá pochopitelně význam česko-slovenského státu pro
takže Švejkovo konstatování není tak nesrovnatelné s jeho budoucí sovětskou evropskou politiku.
originálním výrokem o arcivévodovi Ferdinandovi.
To, že komunistická strana přežila jako jediná v celém
Léta osmdesátá: nebylo snad roku, aby nebyli vyhoštěni východním bloku téměř intaktní, se skrytou politickou a
sovětští občané a diplomaté, protože se zabývali špionážní hospodářskou mocí, dělá hlavně českomoravský prostor ještě
činností. Počet jde do desítek. V roce 1983 uvízla na mělčině atraktivnější. Představa odtržení Slovenské republiky od
švédského pobřeží blízko nej významnější švédské námořní České, přitažlivost jenom zvětšuje. Na český stát se dá dělat
základny sovětská ponorka. Posádka odmítala opustit loď, nátlak různými způsoby, od surovinové závislosti až po
chabé švédské námořní síly byly uvedeny do stavu pohotovo využívání bezesporu schopné, zkušené, ukázněné a společens
sti a ke švédským výsostným vodám směřovala sovětská ky aktivní Komunistické strany Čech a Moravy, zvláště,
eskadra s požadavkem, že si ponorku vyprostí sami. Potom budou-li se sociální a hospodářské problémy prohlubovat.
následovala aféra švédského důstojníka Berlinga, který špió Československo, bohužel, bylo tradiční baštou marxistického
noval ve prospěch sovětů a pak zmizel na nehlídané dovolen intelektualismu již v předválečné době a navzdory tragickým
ce z vězení. Různých "miniafér" bylo mnoho: hákování zkušenostem s marxistickou ideologií, se ani dnes nezdá, že
švédských rybářských lodí, útoky sovětských válečných plavi by marxistických idealistů v tom či onom převleku ubývalo.
del na švédskou vojenskou signalizační loď, nacvičování Debaty o politické a hlavně hospodářské budoucnosti čs. státu
útočných letů sovětských letadel na civilní letadla pravidel názor jen potvrzují.
ných linek nad Baltským mořem apod.
Kdo se domnívá, že sovětská komunistická strana prostě
S nástupem Gorbačova k moci se toho příliš nezměnilo, zmizí ze světa, se dopouští omylu. Aby sovětské soustátí v té
ubylo očividných incidentů, přibylo hezkých slov a slibů, či oné formě mohlo hrát velmocenskou roli nemůže být
narušování švédských výsostných vod však pokračuje.
jedním z ostatních v řadě, ale tím výlučným. K tomu je
Celá tato rušná léta bylo na Borisu Pankinovi, aby podle potřeba nosná státní idea. Komunistická strana se může, aniž
situace nejen lakoval sovětskou agresivitu na přijatelné barvy, příliš změní ideologii, věci se pouze pojmenují jinak, transfor
ale i propagoval perestrojku jako kvalitativní změnu ve vzta movat na stranu všeruskou, či dokonce všeslovanskou, jako
zích Švéďska a Sovětského svazu. Tento bývalý šéfredaktor
odpověď na světovou mocnost Německo a na odstředivé
Komsomolské pravdy se může jistě prokázat i jinými kvalifi tendence neruských republik, či muslimské nebezpečí. V
kacemi, než je vedení redakce a zdá se, že je během svého evropském obrazu to budeme především my, kteří se, zcela
působení ve Švédsku dobře uplatnil. Pravděpodobně ke
logicky, budeme drát ze stínu Německa, jehož hlavně hospo
spokojenosti svých nadřízených. Od letošního května je tedy dářský tlak bude sílit. Je nasnadě, že naše potíže nebudou
v Praze.
nevyužity.
Rudé právo s ním uveřejnilo rozhovor, který se hodně týká
Boris Pankin sám odpovídá na otázku Rudého práva o
i Švédská. Pankin například říká na otázku ohledně uplatnění
nových vztazích mezi oběma zeměmi, že "do popředí se
tzv. švédského modelu socialismu, že především ve Švédsku
dostávají stabilizující faktory, které nás historicky spojují,
se nemluví o socialismu, a jak mu sami sociální demokraté které se opírají o mnoho společného v našich dějinách: o
říkali, snaží se slovo socialismus pronášet co nejméně a když naše sousedství, o reálné vazby, o slovanskou myšlenku i o
chtějí zdůraznit rozdíl mezi švédským socialismem a mode moderní ideje, z nichž vychází představa o vytvoření celoev
lem "východoevropsko sovětským", poukazují na "neúměrné ropského domu" a bez ohledu na faktické nepravdy v celém
zespolečenství výroby” na "likvidaci trhu" tj. "nepodřízli tuhle výroku, (naše společné dějiny, například, jsou staré 50 let a
slepici snášející zlatá vejce", ale soustředili se na "socializaci byly nám většinou vnuceny, nejsou tedy "naše", ale "jejich"),
sféry rozdělování". Pankin dodává, že kdyby lidstvo dokázalo je z výroku jasné, kam se sovětská zahraniční politika bude
všeobecně žít v těchto podmínkách, (švédských), tak by vůči nám ubírat. Tato cesta jde přes nás. A Boris Pankin je
zastánci socialistických ideálů mohli říci, že cíle je dosaženo. cestářem.
Otto Černý
Pankinovi se zdá, že nástup švédských sociálních demokratů
k moci se rovnal tomu, co sevv Sovětském svazu událo v
roce osmdesátém pátém a v Československu 17. listopadu
1989.
INZERÁT
Tyto názory pouze dokazují, jak málo se Pankin stal Evro Devatenáctiletý student z Prahy, plánující pedagogickou
panem, ve smyslu obecně humanitním a demokratickým, jak budoucnost, hledá na dobu jednoho školního roku místo v
hluboce zůstává v pojetí představ, že direktivy mocenského české rodině jako au pair.
monopolu mohou obecně řešit vše, jenž když se to dělá Formou hry se vaše děti zdokonalí v češtině.
rozumně. Nepochopil, spíše mu nepřipadá nezvyklé, že oné Honorář? Pouze ubytování, strava a kapesné. Zájemci hlaste
"socializace rozdělování" dosáhli Švédští sociální demokraté se do redakce SL, značka: "Filip".
právě díky monopolu vlastní moci, pomocí formálních a

Nová dimenze sovětské zahranič
ní politiky vůči nám?
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Ústřední ředitel ČTK, Petr Uhl, čte se zájmem Severské listy. Proč ne i vy? Zavolej
te nebo napište na adresu redakce, případné zašlete předplatné na postgiro nebo
bankgiro a Severské listy v nové úpravě vám obratem pošleme!

Nenahýbejte se z oken!
Československý rozhlas, Vinohradská: Byl jsem pozván k rozhovoru do vysílání.
Vchod pro návštěvníky je škvíra se zabílenými okny vedle oficiálního vchodu. V
tmavé místnůstce za pultem dvě důchodkyně - recepční se dohadují, která z nich
půjde do lékárny dříve. Na pultíku šálek kafe a drobty z bábovky. Oznamuji
dohodnutý čas a jméno redaktorky. Recepční listuje v usmoleném sešitku, seznam
redaktorů a telefonních linek z roku 1987. - Není tady, oznamuje mi. Nepřekvapuje
mě to, protože zmíněná redaktorka byla vyhozena v roce 1969 a znovu zaměstnána
před měsícem. - Zatím si vypište propustku, poradila mi. Došel jsem k rubrice
číslo občanského průkazu. -JNemám občanský průkaz, říkám. - Vy nejste Čech? Jsem, ale cizí. Já jsem cizí Čech, upřesňuji. - Tak to teda nevím, zakončila diskuzi
a věnovala pozornost pánovi, který se pokoušel dovolat se z jedné ze dvou
telefonních kabin k někomu v budově: - Tak si vlezte do té druhé, radí. - Tam
jsem byl, odtuší pán. - Tak to teda nevím, rozuzlí recepční další problém. Jed
noduché a zabírá to. Nikdo se po druhé již nezeptá.
Vzápětí jsem byl vyzvednut "mojí" redaktorkou, která třímala zvláštní povolení
opravňující mě ke vstupu. Zvláštní, protože moje "bezobčanství" nepasuje do
žádných kolonek povolenek a navštívenek. Rozhovor mám v pár minutách za
sebou, déle trvalo shánění čistého magnetofonového pásku, který si redaktorka
musela ostatně zaopatřit sama. Chceme si říci nashledanou, když zjistíme, že
nemám onu propustku. - Vy se snad nedostanete ven, vyhrkla redaktorka. Připadal
jsem si jako v moci čaroděje Koloděje z ruských pohádek: je papírek, jsi, není
papírek, nejsi. - Jedině, že byste proběhl, navrhla. Pomyšlení, že by při násilném
průniku vrátnicí po mně někdo snad střílel, mě vůbec nenadchlo. Co kdybych
zakopl!? - Jediná šance je zavolat na švédskou ambasádu, oni si mě vyzvednou,
navrhuji zase já. Redaktorka zrozpačitěla: - To já se raději ještě mrknu do skladu
pásek. Propustka tam opravdu byla.
Celou cestu k vrátnici jsem ten kouzelný papír měl neustále na očích a hlavou se
mi honily nápady, jak při návštěvě čs. státních institucí zabránit v budoucnu
možným mezinárodním zápletkám. Varovné nápisy rozmístěné ve výši očí po
chodbách a toaletách, v blízkosti hasících přístrojů, symbolů pracovních přílb a
tlačítek výtahů, napadá mě. Něco ve stylu "Nenahýbejte se z oken" nebo "Cestující
jsou povinni se za jízdy držet". Úderné a výmluvné. Ano, mám to: "Návštěvníci
jsou povinni se po dobu návštěvy držet - propustek!".
Otto Černý

Vážení přátelé,
během měsíce září se pokusíme pý-(
jednat tištění a distribuci Severských
listů, v Československu, abychom
mohli držet nízké výrobní náklady,
nebyli závislí na švédských dovole
ných a svátcích a zbavili se neúměr
ně vysokého poštovného. Doufejme,
že vše bude fungovat. Příští číslo by
mohlo být vytištěno již v Praze. Kva
lita papíru, tisku a určitě i repro
dukce fotografií nemusí dosáhnout
zdejší úrovně, ale i to se dá časem
zvládnout.
Budeme mnohem těsněji spolupra
covat s přeorganisovanou ambasá
dou, se spolky, které mají návaznost
na evropský sever a samozřejmě s
krajanskými spolky, které budou
stoupat na významu.
Obracíme se i na Vás, abyste posí
lali své postřehy, své příspěvky k
uveřejnění, abychom se mohli, jako
skandinávská česká a slovenská ko
munita, představovat i navenek.
Největší překážka, která nám brá
nila ve vzájemné spolupráci a poz
nání, je už pryč. Ted už budeme
prezentovat jen sami sebe, jací jsme,
či nejsme, bez výmluv, že nám v
tom kdosi zabraňoval.
Na spolupráci se těší
Severské listy.
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