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Vážení čtenári!
Píehoupl se rok plný závratných udalostí, o kterých se pfed néjakým čascm nezdálo ani nejoptimističtéjšímu snílkovi.
Prevratný listopad roku 1989 nebyl ani vnímán jako součást ubéhlého roku, spíše spadl nčkam na pfedpočátck roku 1990, roku, kdy
jsme si začali teprve uvédomovat ony zmény, které nás všechny bez vyjímky potkaly. Byl to rok 1990, kdy jsmc si všichni mysleli,
že se stane očistným pfedélem mezi tmavou minulostí a prosvčtlenou budoucností. Pfeci bylo všcchno jasné: kdo se provinil a kdo
ne a kdo ješté navíc léta strádal. Komunistická strana se méla podie všech pravidel rozpadnout - podie tčch rcvolučních, ktcrč sama
propagovala - méla být zakázána a ti zodpovčdní
souzcni a na jejich místa pfijít ti pronáslcdovaní
a ti nezkompromilovaní. Však jak se ukázalo, ti
pronáslcdovaní stačili sotva obsadit pár vládních
míst a to ješté podie pravidel známeho lidovčho
tance, kdy všichni chodí kolem dokola a podávaj í
si ruce navzájom se proplčlajíce. Ti nczkompromitovaní se ncchtéjí ani nadálc kompromitoval,
takže jediní, na které ona rcvolucc zbyla, jsou
zase jen straníci, bývalí, nynéjší, budoucí, pomýle
ní, ti, co šli s proudem, i ti, co to dobfe mysleli a
i ti, co o ničem nevédčli - tedy shmcmc-li to dostaneme se nčkam k onom u číslu, ktcrč se
komunisté ani nenamáhali falšoval, když sčítali
výsledky svých voleb.
Pfekvapuje nás, že opčl potkávámc onoho devadesátiprocentního príslušníka národa, jak se chová
téméf stejnč jako za "doby temna", jak se módné
nazývá doba pfed sametovou rcvolucí? Asi ne, ale
prekvapuje nás, že vláda jenom vládne (hlavné
"mezinárodné") a béh vécí verejných se valí samospádem, sem tam korigovaný autoritou prezidenta.
Čas jde bez ohledu na naše pŕání a starosti. Rok opét uplynul, chtivá vétšina z nás se do bývalé vlasti nevrátila a vrátit nehodlá ani
tento rok. Exil politický se ve vztahu ke své pôvodní vlasti zménil v exil citový. Mnoho z nás cíti, že to není ONO. Ale co by to ONO
vlastné mélo být? Kde vzít vzorové občany, vzorové demokraty, jak vykofenit dlouholetý šlendrián? Snad trochu rozumu, trochu
logiky, rozhlédnout po svété kolem nás, dalo by se namítnout... ale jen potichu.
Bez ohledu na to, že všichni vime, že události a déní více béží kolem nás a často nás jen pasivné strháváji, než by se nechávali námi
ovlivňovat, s určitou nadéjí hledíme vždy na ten rok nový, asi tak jako na nové ráno, které nám umožňuje napravit chyby pfcdcšlčho
dne. Nový rok je tu, s jedničkou za devítkou, s krizí v Pobaltí a s válkou v Perském zálivu, kde jeden diktátor - bohužel, jen jeden
z mnohá - dostal na frak.
S pravou novoroční nadéjí môžeme však pfivítat rozhodnutí vlády naši ohrozené vlasti, za dané situace udélat maximum a vyslal
čs. vojenskou jednotku na podporu protiirácké aliance a stanovisko vlády k situaci v Pobaltí s nabídkou možnosti prípadné litevskč
exilové vládé pôsobit z našeho území. Obojí rozhodnutí vychází z toho, že známe tíhu nesvobody. Ale ani tu neschází odpôrei: nclíbí
se to strané lidové a - komunistôm.
Se svobodou to není jako s novoročními pfedsevzetími, které se dají obnovit rok další. Svobodu buď máme nebo ne. Buď si ji
vydobyjeme nebo nám ji nékdo daruje jako v r. 45. Ta Iistopadová nebyla ani darovaná, ani vydobytá. Ta prosté prišla, absurdné
zinscenovaná témi, ktefí ji méli potlačovat. Ale je prosté zde a očekává obéti. Nepokažme to. Z naši histórie bychom se méli poučit,
že levná svoboda se nevyplácí. Svoboda má vždy svoji cenu. A bude jí mit i v tomto roce.
Oto Čemý
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ROZHOVOR S NOVÝM VELVYSLANCEM ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY
PANEM VÁCLAVEM FRÝBERTEM
emocionálni aspekt. Vždyt zakladatel našeho rodu pocházel
z této krásné zemé. Zde ve Stockholmu se narodil múj první
syn a druhý zde chodí do švédské školy ...

Naše čtenáŕe by určité zajímala vaše predchozídiplomatická
či úrední kariéra.

Pane velvyslanče, pfedevším vás vítám ve Švédsku a véfím,
že vaše mise zde bude úspéšná a pŕinese užitek pro oba dva
naše štáty.
Vím, že jste tu krátce, takže ptát se ja k ý máte dojem z no
vého púsobiété, je predčasné. Presto však určité predstavy o
Švédsku jisté máte. Mohl byste nám ríci, jaké jsou?
Dékuji vám za uvítání a pŕání úspéchú pri plnéní mé mise
ve Švédsku. Téší mé, že Severské listy se tak pfiŕadily k tém
- a jejich hodné - kteŕí tak učinili dopisy, telefonicky či pri
osobních setkáních. Nemusím jisté zvlášt zdúrazňovat, jak je
to potéšující a povzbuzující.
Švédsko pro mne samozrejmé není "terra incognita. V
minulosti jsem zde již dvakrát pusobil a celkem prožil devét
let. A musím dodat, že o Švédsko a vúbec o severní Evropu
jsem se zajímal již od svých stredoškolských štúdií, tedy v
dobé, kdy jsem pochopitelné ani v nejmenším netušil, že
Švédsko jednou tak výrazné a konkrétné vstoupí do mého
života.
Samozrejmé dnešní Švédsko je jiné než bylo v minulosti,
než bylo pred léty. Ale méní se i naše optika vidéní vécí
kolem nás. Jinými slovy - je stále co poznávat, proces poznávání nemúže nikdy skončit.
Moje predstavy o Švédsku, vycházející z jeho poznání, jsou
pozitívni. Imponujících pŕíkladú, kterými bych doložil toto
konstatování, bych mohl uvést hodné. Současné dbám o to,
aby moje predstavy nepostrádaly objektívni a vécný základ.
Vyznávám-li se ze svého vztahu ke Švédsku, nemél bych
zapomenout na to, že tento vztah m á ješté další, ŕekl bych

Jsem kariérní diplomat, vzdéláním napúl, dá-li se to tak ŕíci,
filolog a napúl ekonom. Do zahraniční služby jsem vstoupil v
roce 1953. V období 1959-1963 jsem poprvé pôsobil ve
Stockholmu. Tento pobyt mél na mne velký vliv. Začal jsem
si klást spoustu otázek a uvédomovat si mnoho vécí. Logic
kým vyústéním mého osobního vývoje bylo ztotožnéní se s
myšlenkami Pražského jara. Po jeho potlačení jsem byl za
své politické názory a postoje postižen. Jako špecialista jsem
sice nakonec na ministerstvu zahraničních vécí zústal, byl
jsem však degradován, shledán "politicky nezpusobilým" pro
práci v zahraničí, pro práci na určitých úsecích aj. Diskriminace méla mnoho rúzných forem. To trvalo až do prelomu let
1984-85, kdy došlo k určitému zmékčení prístupu k lidem mé
kategórie. Tehdy jsem, i když za velkých osobních téžkostí,
pŕijel k druhému pobytu ve Švédsku.
Nikdy jsem neprestal být stoupencem systémových zmén v
naši zemi, které jsem pokládal za nevyhnutelné. Tím byl
určen i múj postoj v listopadu 1989.
Počátkem roku 1990 jsem byl v ministerstvu zahraničních
vécí povéŕen dúležitými funkcemi a tak pracovné a morálne
rehabilitován.

V tomto roce bude naše ambasáda pracovat pŕevážné s
novým obsazením. Mužete nám o tom ríci néco bližšího?
Na velvyslanectví došlo k nékolika personálním zménám na
dúležitých místech. K dalším zménám bude docházet tak, jak
to bude vyžadovat potreba obsazení jednotlivých úsekú a
míst.
Pokud jde o organizaci velvyslanectví, po odvolání pracovníkú, jejichž diplomatický status kryl, mírné ŕečeno, docela jinou
činnost, ta je v podstaté dána a nelze ji néjak podstatnéji
ménit. Ostatné taková potreba není žatím pocitována. Lze
hovoŕit jen o nékterých dílčích modifikacích. Zato však dochází k podstatným zménám v akcentování jednotlivých úkolú a
stránek činnosti velvyslanectví.
Myslím, že očekávání - neje n v dôsledku personálnich zmén kvalitativních zmén v práci velvyslanectví je velké jak ze
strany našich krajanô, tak ze Švédské strany. Je možné na
pár praktických príkladech demonstrovat v čem se tyto kvalita
tívni zmény konkrétné projeví?
Trochu jsem již napovédél vzávéru odpovédi na pŕedcházející otázku. Rozhodujícím prvkem je to, že vstupem ČSFR do
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rodiny demokratických státú padlý politické bariéry a vzaly za
své faktory limitující v minulosti úroveň a rozsah československo-švédských vztahú. To je rozhodující, zásadné nová
kvalita, která vytváŕí pŕíznivé predpoklady pro naši práci ve
všech oblastech. Z této nové kvality budeme vycházet. Pújde
tedy o využití onoho prostotu, který se pro rozvoj spolupráce
mezi obéma zemémi otevírá, o využití všech možností k
rozšiŕování a prohlubování vzájemných stykú na všech
úsecích společného zájmu.
Z rady dúvodú pŕikládáme obzvláštní význam oblasti hospodáŕské spolupráce, což vyžaduje nové prístupy velvyslanectví,
nové se budeme muset orientovat i v kuftumí oblasti, která u
nás prochází hlubokými zménami. V neposlední ŕadé musíme
zcela nové pojímat naše krajanské hnutí, plné si uvédomovat
všechny aspekty jeho významu.
To jsou nékteré príklady nezbytných nových pŕístupú.

Prejdeme-li na čisté politickou rovinu vztahú dvou státú: jaké
jsou základní sméfy pro rozvoj spolupráce České a Slovenské
federatívni republiky a Švédského království? V čem spočívá
rozdíl v této spolupráci oproti dŕívéjšku?
Tuto otázku jsem již částečné zodpovédél. Chci tedy jen na
doplnéní uvést, že ČSFR má zájem o rozšiŕování a prohlubo
vání spolupráce se Švédskem v politické, hospodáŕské a
kultumí oblasti a na dalších úsecích, napŕ. na úseku ochrany
životního prostredí, v oblasti Školství, zdravotnictví. Máme
zájem rovnéž o rozšírení smluvní základný vzájemných
vztahú. Ve všech téchto oblastech máme konkrétni predstavy
0 krocích k rozšírení spolupráce, s nékterými náméty jsme již
prišli ..
To mj. vyplývá z filozofie naši zahraniční politiky, která
zdúrazňuje zásadu diverzifikace našich vztahú, takže do
popredí vstupuje i spolupráce se stŕedními a menšími štáty.
Domnívám se, že nékteré objektívni skutečnosti pŕímo pŕedurčují Švédsko, aby mezi témito štáty zaujímalo významné
místo. Chceme se Švédskem úzce spolupracovat, učit se z
jeho pro nás velmi cenných zkušeností. Je pro nás zajímavé
1z hlediska nékterých systémových prvkú.

Prijel jste, pane velvyslanče, s néjakými konkrétními plány na
zintezivnéní spolupráce mezi naši starou vlastí a naši krajan
skou komunitou? Nezapomeňme, že ve Švédsku žije značné
p roce n to našich krajanú, kteŕí m ají jak československé, tak
švédské odborné i teoretické vysokoškolské vzdélání s mnohaletou praxi se znalostí funkcí chodu západního ekonomické
ho i společenského systému ke kterému naše vlast chce v
budoucnu dospét. Bylo by rozhodné rozumné tohoto potenciá
lu vhodné využít. Nemohlo by naše velvyslanectví púsobit
jako určitý koordinátor a zprostredkovatel jak mezi zájemci z
rad jednotlivcú, tak preš krajanské spolky?
Zintezivnéní spolupráce s krajany pokládám za jeden z
prioritních úkolú. Konkrétními kroky, které je treba pro to
učinit, se intezivné zabýváme a predstavy v tomto sméru se
již začínají rýsovat. To je velmi dúležité, protože naši krajané
pŕedstavují cenný potenciál, jehož nevyužít by bylo pŕímo
trestuhodné. O tom, že opravdu cenný je, jsem se pŕesvédčil
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v rozhovorech, které jsem s radou krajanú mél. Vzešly z nich
pozoruhodné, zajímavé konkrétni náméty na vzájemnou
spolupráci. Již dnes mohu prohlásit, že nékteré z nich jsme
pripravení vbrzku realizovat, o dalších budeme jednat s cílem
uvést je do života.
Chci zdúraznit, že podáváme ruku všem krajanúm ke
spolupráci, všem, kteŕí chtéjí konkrétními činy prospét své
staré vlasti. Čs. velvyslanectví je pripraveno plnit v tomto
sméru svoji úlohu.

Pane velvyslanče, na závér dovolte, abych Vám i celému
zastupitelskému úradu, který vedete, popfál mnoho úspéchú
v práci ve prospéch rozvoje vztahú Švédského králoství a
České a Slovenské federatívni republiky.
Dékuji za Vaše pŕání. Chci vyjádŕit dík za podnét Severs
kých listú k tomuto rozhovoru, který chci pokládat za počátek
naši spolupráce. Současné používámtéto príležitosti, abych
všem kolem Severských listú, i Vám osobné, všem jejich
čtenáŕúm popŕál hodné zdraví, osobní spokojenosti a štéstí
v novém roce 1991.

Za Severské listy se ptal Otto Černý.

SPOLEČNOST JOSEFA ŠKVORECKÉHO
- kultúrni ;i spoločenská organizaee so zajmem o život a dílo Joseľa
Škvoreekého a Zdeny Salivarové-Škvoreeké a so zajmem o exilo
vou literatúru a nakladalelství Sixly-Eight Piihlishers

JAK SE ŠTÁT ČLENEM SPOLEČNOST! JOSEFA
ŠKVORECKÉHO?
- vyplnením prihlášky
- zaplacením členského príspevku

ve

Švédsku

25,-

USD n a

adresu:

Ž i v n o s t e n s k á b a n k a , S p o l e č n o s t J . S k v o re c k é h o
P ŕ ík o p y 2 0 , 110 00 P ra .ia 1
č . ú . 3 4 8 3 -6 2 0 7 n e b o ve Š v é d s k u pg 16 00 4 0 -2
CO ČLENSTVÍM VE SPOLEČNOSTI ML'ŽETE ZÍSKAŤ ?
- 6 x do roka bulletin Spoločnosti Danny
- vstup na porady poŕádané Spoločností
- prednostní odbor pubiikaeí vydanýeh S.IŠ

O iníormaco si mužele napsat na adrosu spoločnosti.
JAN VEJMAN
Lomvägen 159
191 56 SOLLENTUNA
m 06 - 768 42 53

Váeiav Krištof
pŕodsoda SJŠ

Společnost Josefa Škvoreckého
Lohinského 847
Praha 5, Hlubočepy
152 00
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Dánské iniciatívy.
V Dánsku probíhala celá rada iniciatív na podporu
nového Československa. Poŕádaly se školní výmény,
študijní zájezdy, semináre pro čs. zemédélce, novináŕe
a ekology, rozvíjí se technologická spolupráce a pŕipravují se odborné kurzy se špecializovanou tématikou.
Organizátory a zprostfedkovateli jsou predevším
krajané, trvalé žijící v Dánsku, a Dánové, jež tradičné
odsuzovali "pfedlistopadový" režim a podporovali
kritiky a odpúrce komunistické diktatúry. Mezi nimi je
treba jmenovat skupiny Amnesty v Kodani a v severním Jutsku, jež udélaly velký kus práce pro nespravedlivé véznéné zastánce lidských práv, jmenovité pro
Václava Havla.
V dobách diktatúry se jednalo predevším o podporu
zápasu Čechu a Slováku za demokracii a lidská
práva. Sametová revoluce dala novou inspiraci k
dalšímu rozvoji všech téchto kontaktu. K jejímu prvnímu výročí, k 17. listopadu 1990, vznikl v Kodani dánsko-československý Dialog, jenž chce sdružit všechny
ty, kdo mají zájem o nové Československo a spoluprá
ci s ním. Chceme vést Dialog o společných problémech a demokratickém rozvoji nové Evropy, praví se
v motivaci sdružení. Dánsko se v Československu téší
velké úcté. Jsme presvédčeni, že Ize být v mnohá
smérech zprostfedkovateli, partnery v rozhovoru a
rádci českému a slovenskému lidu. Existuje ale také
mnoho vécí, jimž se tady v Dánsku mužeme naučit od
Československa, které má pozoruhodnou kulturu,
histórii a prírodu.
Na oslavé 17. listopadu v Kodani, jejíž součástí je
ustavující valná hromada Dialógu, je čestným hostem
Ivan Hoffman, fotograf, publicista, redaktor nékdejšího
samizdatu, undergroundový písničkár a jeden z predních zástupcu Verejnosti proti násilí.
Jeden ze zakládajících členil Dialógu a nékdejší
predseda Dialógu s Chartou 77, Morten Nielsen, fekl
pri této príležitosti v rozhovoru pro Čs. rozhlas: "Jako
pŕátelé Československa a jeho lidu, sledujeme se zne
pokojením národnostní neshody téchto dnu. Myslíme
na 40 dlouhých let komunistické diktatúry a na štastné
a nenásilné osvobození. ČSFR je v očích svétové
verejnosti velkým príkladem jako zemé, jež se tak
dústojným zpúsobem dokázala znovuzačlenit do
rodiny evropských národu. Doufáme, že tato pokojná
tendence se prosadí i v obtížném procesu, jímž Čes
koslovensko právé prochází".
Ivan Cuhra, Dánsko.

O dem okracii trochu jinak.
I když hlediska významu slov "zpátečník" patrí mezi volnéji
tlumočené termíny, nemyslím si, že jsem až na nékolik vyjímek,
takovým kdy byl.
Že treba zastánci bývalé tyranie u nás doma by sotva kdysi k
nahofe uvedenému prikývli, neméní na véci zhola nie. Zvlásté
pak ne od minulého listopadu, kdy výsledky téchto "progresivních" nejsou již sčítány dvomím tiskem, ale naopak odečítány
samotnou jejich pozüstalosti.
Nicméné k véci, k jedné té vyjímce.
Když jsem z jara opét jednou neodolal láci za jednotýdenní
pobyt na Kyprú, kde mné pŕipadlý hotýlek ležel hájky a poličky
okolo jednoho kilometru vzdálen od modrého koupání, vzbudila
mé hned prvního rána kanonáda vskutku nemalá. Stíílení z
nespočetných zdrojú s nepatrnými odmlkami ranního ticha,
platilo z Afriky vracejícím se perletové zbarveným divokým
holubúm. V téch malých oázách stromü a kehü pfes den odpočí
vali a v rozbŕesku hledali v prostranstvích kolem posilnéní k
dalšímu úseku letu pfi návratu do svých evropských domovú.
Nespočetní strelci ve válečných stejnokrojích a la Rambo jim v
tom s vášnivou napjatostí - viditelná v jejich tvárích - zabraňo
vala. A ta dvojice holubú, jež jakoby zázrakem proletéla deŠtém
brokú, byla okamžité úspésné stíhána sťŕílejícími motorkami a
auty. U mofe mezi balvany se krčili postrelení.
"Každý rok jich je miň a miň, a nás víc a víc," svéŕil se mi
jeden z lovcú, když zpoČátku nepochopil dúvod mého zájmu o
rozmluvu.
"Proč je nelovíte obdivujícím pohledem, kamerou, a výstrely,
pokud už jsou vaším povyražením, neposíláte na vymršténé
atrapy?" Místo odpovédi pokrčil rameny.
V Africe, kde dokonce v jedné části vzali na Čápy plameňome
ty, se z roku na rok už beztak katastrofálné zmenšuje píezimovací
možnosti pro jednu z našich nádher. Kdo není učarován podzimním a jamím tahem ptákú! Nemluvé o ekológii. Nemluvé o naši
zodpovédnosti k ostatním živočichúm na zemi. Když ješté pred
nékolika málo desetiletími chudoba nedovolila každému jako dnes
stŕílet, když i ten nefízený hon byl vétšinou nedemokratickou
výsadou, když navíc nás všech dohromady bylo o nékolik miliárd
méné a déšt zdaleka nebyl - ostatné jako už téméf vše - prosycen
našimi zhoubnými odpady, byl bych bez váhání stál na strané
práva pro všechny i v tomhle. Já bláhový, myslím si.
Když si mné jeden známý, jinak správný demokrat, tipce v této
zločinné Husajnové destabilizační dobé postéžoval, že nekfestansky vysoká cena benzínu je predevším vážný antidemokratismus,
nebot sociálni jedničku to vúbec nepostihne, spíše naopak menší zácpy, rychleji a radostnéji k cíli - znovu jsem se kacírsky
zamyslil nad nékterými účinky základní politické koncepce, ke
které i já se hlásil a hlásim.
Není koneckoncú peníz jeden z osvédčených bičú, jak nejméné
nedemokratickým zpúsobem zmirňovat záhubnosti v naši všelidové dobé?
Otakar Štorch
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POMOC DOMOVU
23. zárí se konala v katolickém kostele Svätého Larse v
Uppsale sbírka ve prospéch československé CHARITY. Mezi
prítomnými se sebralo na 10.000 švédských korún! Podnétem
ke sbírce se stal článek "Charita dnes a zítra", uveŕejnéný 25.
bŕezna v Katolickém týdeníku. Kópii možno dostat v redakci
S Ľ Ten, kdo by chtél osobné pŕispét této organizaci (začíná
prakticky od nuly a plánuje rozsáhlý program sociálni pomoci),
múze zaslat peníze na devízové konto: 3427-35117, Čs.
obchodní banka, Praha 1.
Ze soukromého dopisu dr. Svatošové jsem se dozvédéla, že
Charita byla v té dobé bez auta (jediné auto zničeno pri
havárii).
Také by potrebovali minibus pro prevážení starších lidí a
invalidú. Jestliže má nékdo zájem o navázání pŕímého konta
ktu s Charitou, múže napsat na adresu: CHARITA, Vladlslavova 12, 111 37 Praha 1.

SESTRY MATKY TEREZY jsou konečné také v Českosloven
sku, v Praze. Budou žít z milodarú a starat se o poslední z
posledních. Podie článkú v Katolickém týdenníku je vítán
každý, kdo pujde kolem a chtél by pomoci. A proto, až
pojedete do Prahy a pred cestou zpátky do Švédska vám
zbude pár českých korún, nezapomeňte na né!
Nájdete je na adrese: Na Zátorce 2,160 00 Praha 6 - Dejvlce.
**★
Jak vite, pfed nékolika mésíci byla v Severských listech
uverejnéna prosba o pomoc pro "Společnost dlalyzovaných
a transplatovaných nemocných, jejich rodinných pŕíslušníkú a pŕátel dialýzy". Dva dialyzační prístroje se skutečné
našly, díky primári dr. Otakaru Lnéničkovi z Örebru. Pocházely z roku 1977 a byly vyrazené jen proto, Ze nemocnice
zakoupila nové. Byly kontrolované a mohly dobre fungovat
ješté 5-7 let. Ale ouha! Díky jakémusi nesmyslnému narízení
nesmi být dialyzační aparát typu Gambro AK-5 v Českoslo
vensku používán. Naštéstítaková narízení neexistují u sousedú v Polsku, kam byly nabídnuty a s vdéčností prijatý. Dr.
Lnénička dostal dékovný dopis nejen z polského konzulátu,
ale též pŕímo z nemocnice v Gorzové, kde umélé ledviny již
dobre slouží. Takže všechno pŕece jen nedopadlo tak špatné.
Potreba umélých ledvin a hlavné penéz na né v Českosloven
sku však trvá. Ten, kdo poznal v rodiné nebo blízkém okolí,
jaké dlouhodobé utrpení znamenají ledvinové choroby a chtél
by pŕispét na dobrou véc, múže zaslat svúj pŕíspévek na
devízové konto: 34454-1081 659-011, Komerční banka Praha,
pob. Praha 1, Spol. dial. transp.
Kontaktní osobou pro nás ve Švédsku je jeden ze zakladatelú "Společnosti" Mudr. Radkin Honzák, IKEM - P.O.B. 10,
Vídeňská 800, 140 00 Praha 4.
Jarmila Durmanová, Uppsala.
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Náš krajanský duchovní správce pro Škandinávii P. Vojtéch
Engelhart OSB se koncern srpna minulého roku vrátil do
vlasti a usídlil se v benediktinském klášteŕe u sv. Markéty v
Praze Bfevnové. Jedna z postranních budov kláštera byla
úradovňou StB a proto bylo dosti snadné ji vyklidit pro
potreby mnichú, zatímco hlavní kláštemí budova stále ješté více než rok po "sametové revoluci" - slouží jako archív
ministerstva vnitra a nikdo nevi, kdy bude uvolnéna. Bfevnovská komunita žatím narostla na 18 členú a v prozatímní
budové začíná být tésno.
Ješté húfe je na tom klášter v pražských Emauzích. Dvé z
novéjších kfídel jsou dnes nemocnice, zatímco vlastní klášte
mí budova je obsazena dvéma ústavy ČSAV: historickým a
Ústavem pro teoretickou a aplikovanou mechaniku. Když P.
Vojtéch byl jmenován pfevorem emauzského kláštera začal
ihned vyjednávat o uvolnéní téchto prostor pro účely svčho
fádu, žatím bez úspéchu. Ti, ktefí po 40 let psali histórii
podie pokynú rodné strany, se dosud považují za nepostradatelné a nejeví zájem z Emauz odejít. Mniši ve své kláštefe
žatím nedisponují ani jedinou místností, ačkoliv jim byl
klášter s velkou pompou navrácen už pfed púl rokem. V
Praze jsou dnes i ostatní feholní společnosti v obdobné
situaci: budovy byly navráceny do jejeich vlastnictví, ale
dosavadní uži vatelé ješté žádný objekt neuvolnili do užívání
vlastníkú.
Nynéjší stav benediktinských klášterú v ČSFR je dost
neutéŠený. Nejhúfe devastován je Rajhrad u Bma, kde bylo
vojenské skladišté. Pražské Emauzy ješté - púl století po
bombardování - nebyly plné zrekonstruovány a gotický
kostel, jeden z nejvýznamnéjší stavební památek hlavního
mésta, je stále ješté minou. Rekonstrukce si podie odhadu
vyžádá asi 400 miliónú konín. Pfestože kláštemí budova
sloužila (a slouží) účelúm ČSAV, zanedbala tato kultumí
instituce údržbu budov do té míry, že bude tfeba zrekonstruovattéméf vše. Bfevnovský klášter, který 1993 oslávi 1000 let
od svého založení sv. Vojtéchem, se s ohledem na jubileum
opravuje, ale žatím jen fasády. Zda tato kultumé významná
Dientzenhoferova stavba bude do osláv pfístupná i uvnilf,
nemúže dosud nikdo fíci.
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Mnoho našich krajanú se obracelo s dotazy ohledné provedení
voleb jak na naši redakci, tak na pfedstavitele Svazu. I kdyz od té
doby uplynul nijaký čas a problematika ztratila na momentálni
aktuálnosti, svoji časovost tak úplné presto neztratila, prolóze v
roce 1992 budou volby další a tato otázka se znovu objeví. Svaz
spolkú reagoval na skutečnost faktického opomenutí - at uz z
jakýchkoliv dúvodú - krajanských komunít žijících mimo vlast
dopíšem. Je jisté zajímavé si jak dopis, tak i odpovéd kompetentního
úradu pfečíst.
*
DOPIS SVAZU ČS. SPOLKÚ VE ŠVÉDSKU PŔEDSEDOVI
FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDÉNÍ A. DUBČEKOVI OHLEDNÉ
VOLEB A ÚŔEDNÍ ODPOVÉĎ
Dopis svazu:
Vážený pane pfedsedo!
Na naši výroční schôzi Svazu čs. spolkú ve Švédsku v rámci
každoročního setkání na ČS. DNECH jsm e dne 26. kvétna 1990
odhlasovali níže uvedenou apelaci Federálnímu shromáždéní.
Již v začátku československé revoluce, započaté dne 17. listopadu
1989, se zdálo, že se zásadné zméní pohled na nás exilové Čechy
a Slováky. Vláda také ve svém provolání ze dne 4. ledna 1990 k
bývalým čs. občanúm, žijícím v emigraci, ocenila naši práci pro
osvobození vlasti. Pozvala nás podílet se na vybudování nového
štátu a ujistila nás navrácením v'šech práv československého občana.
Pritom se plné postavila za ideály svobody a demokracie v duchu
T. G. Masaryka.
Jcdním z nczadatelných práv občana, je právo volební. Ani my,
Česi a Slováci v exilu, bychom se nemohli cítit jako právoplatní
českoslovcnští občané, kdybychom se svými hlasy nemohli podílet
na správč štátu. To, že jsme v Československu nežili dlouhá léta,
nebylo naši vinou. Byl to náslcdek komunistické tyranie, která
zachvátila onu část Evropy, do které i naše vlast, podie úmluv bez
nás, byla pfičlenéna a nakonec okupována.
Naše možnost využít volebního práva v prvních svobodných
volbách po mnohá letech, byla značné ztízena, ne-li vôbec znemožnčna rozhodnutím Federálního shromáždéní pro volby v roce 1990,
podie kterého bylo možno volit pouze n a území Československa,
píiČemž území našich zastupitelských úŕadô v zahraničí se území
republiky nepočítajú
Jsme zklamáni, že Federálni shromáždéní takto omezilo volební
právo československých občanň žijících v ciziné a tím ignorovalo
demokratické zásady Masarykovy, ke kterým se hlási, jakož i
občanská práva podie mezinárodních závazkú a ujednání, která
podepsala.
Podáváme tímto protest Federálnímu shromáždéní a žádáme o
sdélení prevedených opatrení, aby se podobné machinace komuni
stické poslanecké kliky již v budoucnu neopakovaly.
Vítézslav Lota
predseda

Michal Sláviček Jiŕí Štorek
jednatel
pokladník

Dopis SEKRETARIÁTU PŔEDSEDY FEDERÁLNÍHO
SHROMÁŽDÉNÍ:

Vážení pánové,
na pokyn pŕedsedy Federálního shromáždéní, pana Alexandra
Dubčeka, potvrzuji príjem Vašeho dopisu ze dne 15. června 1990,
v némž protestujete proti omezení uplatnit volební právo v červnových volbách v ČSFR.
Pro Vaši informaci alespoň stručné uvádím dôvody, které pri
tvorbé volebního zákona vedly k tomu, že se našim občanúm v
zahraničí neumožnilo volit na čs. zastupitelských úŕadech.
1. Volby se konaly ve vícemandátových volebních obvodech,
které tvofily jednotlivé kraje. V každém volebním kraji mohlo
kandidovat až 22 zaregistrovaných politických straň a ve volbách
se uplatňovala zásada pomémého zastoupení. Nebylo preto možné,
aby čs. štátni príslušníci, ktefí by volili v zahraničí, byli voliči
toliko v jediném volebním kraji, nebot tento kraj by byl zvýhodnén
co do počtu mandátô na ného pripadajících.
2. Hlasování na čs. zastupitelských úfadech by bylo spojeno s
veľkými technickými potížemi. Bylo by totiž nezbytné zaslat na
naše zastupitelské úíady v mnohá státech hlasovací lístky (kandi
dátni listiny) všech politických straň, které se zaregistrovaly k
volbám. Nepochybné by došlo i k časovému zdržení pri sčítání
hlasô, nebot v červnových volbách voliči uplatnili tzv. preferenční
hlasování a sčítání téchto hlasô by bylo velmi pracné.
Nicméné Váš dopis byl pfedán ústavné právním výborôm, které
budou ustaveny nové zvolenou Snémovnou lidu a Snémovnou
národô, aby jejich členové uvážili pri pŕípravé novely, resp. nového
volebního zákona možnost jiného ŕešení.
Pan predseda Vám dékuje za Vaši iniciativu a snahu zúčastnit se
vécí verejných ve vlasti a zasflá svôj nejúpŕímnéjší pozdrav.

PhD r. Oldŕich Jaroš, CSc.
vedoucí sekretariátu

Módni slova.
Mnohá lidem nezáleží ani tak na tom co ŕíkají, nýbrž jak to
ŕíkají. Jak slovo zní je pŕednéjší, než co vlastné znamená. Ale móda
je móda. Nemalou vinu na jazykové chudobé má ovlivnení
komunistickou či jinou hantýrkou, avšak za svuj slovník si pfece
každý odpovídá sám.
Preč se však s patvary a všelijakými "souslovími", kterým snad
rozumí jen jejich autor, setkáváme i v ruzných exilových
novinách? Nékteré články jsou plné cizích slov, na nichz jsou české
jen koncovky. Velmi často jsme zaplavováni i takovými
rozmanitými zrudami jako "odvoliť’, "zafokusovat se", "vyemigrovat". Jaký je vlastné rozdíl mezi emigraci a vyemigrací? Já si však
myslím, že symbolem dnešní doby je slovo "pozitivní".
Už je v móde dost dlouho, ale zdá se, že se hned tak nevytratí. Je
to universalní slovo použitelné každým za každé situace. Častým
opakováním takového slova všem dokážeme, že jdeme s dobou,že
se vždy prizpusobíme. Dnes je pfece žádána pozitivnosL Pozitivní
Činnost žádá pozitivní Šéfy a pozitivní šéfové Žádají pozitivní
podŕízené. Takové, kterí se budou vždy pozitivné chovat, vše
pozitivné vyŕeší a pozitivné myslí. Vyhodit koš jablek je pozitivní,
pretože nám pfibude kompostu. Takové myslení nás snad uchráni
pred žaludecními vredy, ne však pfed naším zaostáváním...
Alice Rybák
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Tábor pro čs. deti z ciziny na Lipné!
termín: 13.7. - 28.7.1991
vék: 10 - 14 let
koupání, výlety, tréning češtiny, skautské vedení.
Cena: 300 DM
Prihlášky nejpozdéji do 14.4.91 na adresu:
Miroslav Böhm, Sv. Václavská 421, 384 11 Netolice, ČSFR
Informace obdržíte na tel. čísle: 042 185 721, A.Krbečková,
Helsinborg, Švédsko.

ETT
Ekologisk Tekniktransfer
Stiftelsen ETT är stiftad av tjecker och slovaker bosatta i
Skandinavien
génom
de Tjeckosloavkiska föreningamas
riksförbund. Stiftelsen har startat sin verksamhet under 1990 och
planerar nu att succesivt starta olika projekt. ETT arbetar med att
överföra miljöteknologiskt kunnande tili Tjeckoslovakien och även
tili viss del tili andra central- och östeuropeiska länder.
ETTs mälsättning är:
att förbättra miljön i Tjeckoslovakien genom utnyttjande av
skandinaviskt kunnande och teknik.
att verka för ett ökat samarbete mellan svenska och
tjeckoslovakiska företag.
ETT arbetar med projekt och informationsverksamhet. Vi háller pá
att utveckla ett kontaktnät mellan företag i respektive länder.
ETT planerar att arrangera utbildning och studiebesök för
representanter av tjeckoslovakiska företag, utarbeta kursmaterial för
dessa, översätta och tolka samt förmedla eventuella joint venture
Partners.
Inom ETT verkar cirka 400 tjecker och slovaker frán olika yrken
och frän olika delar av Skandinavien som ställer sitt kunnande och
siná kontakter tili várt förfogande.
ETT háller pá att bygga upp kontaktnät med olika företag och
Organisationen Idag samverkar vi med TEM (Teknik, Ekonomi,
Miljö) vid Lunds univeristet som är en forskarorganisation med
stört kunnande pá miljôomrádet och det tjeckoslovakiska
miljöministeriet.
ETT är en icke vinstdrivande Organisation som finanserar sin
verksamhet med bidrag frán organisationer samt genom ideellt
arbete.
Petr Rovan (át styrelsens vägar)
Postál adress: Box 3033, S-220 03 Lund, Sweden.
Office: Rudeboksv 846, S-222 55 Lund, Sweden.
Tel: +46-46 32 03 07, fax: dtto

VELAMA

s.r.l.

SERVIZI TURISTICI INTERNAZIONALI
je nová krajanská cestovní kancelár, která organizuje zájezdy na
nejslavnéjší turistická a historická místa v Itálii. Zajištuje ubytování
za levné ceny po celé Itálii.
Adresa: Velama s.r.l. 00187 RÓMA, Via Veneto 16
Tel: (06) 485653 - 4747460 - 4747876
Fax:
4747460
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

KODEX - zásilkové knihkupectví, 506 01 Jičín, Pŕátelství
520, nabízí: K. Čapek, Hovory s TGM (30,-SEK) a další knihy,
napíšte si o seznam.
Informace: J.Mékota, Klöverv 117, 323 38 Ärlöv.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Česká univ. študentka (23 r.), hledá jakoukoliv práci v rodiné na
dobu 1-2 mésícä. Čeština, francouština, ruština (angl.),
leden-bfezen 91, i jako učitelka, i jako pomocnice v domácnosti.
Adresa v redakci

ĽUDOVÉ NOVINY

- predplatné !!!

deník 6x v týdnu: 120 USD (Evropa)
čtvrteční vyd. a L iterárni noviny: 36 USD
sobotní vydání: 28 USD
sobotní a čtvrteční vydání: 64 USD
LIDOVÉ NOVINY, zahraniční distr., Václavské n. 47, Praha 1
tel: 263091, 262151 1. 367
fax: 266703
Bankovní spojení: Českosl. obeh. banka Praha,
Číslo konta: 3483-9766/090
Marta Slánská, zahr. distribuce

PIZZERIA HELLAS

******************************************************

Snöstorpsvagen

FORUM NORGE TSJEKKOSLOVAKIA je nový krajanský
spolek, který se loni ustavil v Nórsku. Již jsm e o ném
informovali.
Nyní vydává i svoje noviny - občasník stejného názvu.
Adresa je:Postboks 6760, St. Olavs Plass, 0130 Oslo 1.
Tel: (02) 95 85 77, fax: (02) 36 11 38.
**********************************************Ý*******

302 48 HALMSTAD
Tel: 035/11 12 89
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IDEOLOGIE PÁNEM NAŠEHO BYTÍ?
To zní známé, fíkáte si. Ale tentokrát nejde ani o Československo,
ani o komunismus a dokonce ani o události minulé. Jde o neustálé
vzrústání kriminality ve Švédsku, což se zdá být pro společnost
nefešitelným problémem.
Nejprve se musíme ptát proé již od počátku tohoto století dochází
k takovému vývoji. Pro tuzemské poméry jsou Švédští odborníci
názoru, že hlavním dôvodem je stéhování obyvatelstva jednak z
venkova do mést a jednak mezi rôznými pomémé daleko od sebe
lcžícími oblastmi. To vede k pocitu odcizení (alienace) a také k
tomu, že dfívéjší ve Švédsku silná sociálni kontrola spoluobčanô
zaniká. Jako druhý dôvod se vyzdvihuje zvýšená konzumce
alkoholu od počátku 50. let.
I když oba tyto dôvody nejsou bez podstatného vlivu; náhlé
migrační pfemčny s sebou vždy pfinášejí určité sociálni problémy,
at už toho či onoho druhu podie povahy migrace a souvislost mezi
požíváním alkoholu a zločinností je tu štatisticky podložená; jsem
si jista, že je zde jcštč celá rada jiných príčin, které vétší či menší
mčrou pfispívají k uvedenému vývoji. Vliv výchovy, tradice,
kultumích podmínck a pod. bych uvedla pfedevším. Význam téchto
ľaktorô bývá potlačován, což úspčšnému fešení problematiky
ncprospívá.
Ačkoli kriminalita roste, dochází k odbourávání vézení a psychiat
rických lččeben, na jejichž oddélcních bylo mj. pečováno o psychopaty, tedy pacienty, ktefí se opakované dopustili trestných činô
násilí. Presun téchto pacientô na jiná oddélení nefunguje, je totiž
nemožné vytvofit vyhovující podmínky pro psychopaty zároveň s
lidmi trpícími napf. depresí. A propuŠténí domô vede obvykle k
novým trcstním činôm. Uvedená reforma se motivuje sice Částečné
hmotnými, ale pfevážné ideologickými podnéty. Ty jsou však
uplalňovány ncobezfetné, pro nčkteré psychicky nemocné lidi môže
být propuštční z léčebcn kombinované z vhodnou pomoci po
návratu domô, krokem vpred, ale zôstává část pacientô, jejichž
životní tragédii to jen prohlubuje, nelze zapomínat ani na nebezpečí,
ktcrčmu se vystavují eventuelní nové obéti.
Ve vézcních je dnes situace ta, že místo aby se rozpočet pfizpôsoboval zločinnosti, dčlá se to naopak, totiž snižují se tresty. Ŕíká
se, že vézení jcšté nikoho nepolepšilo a i když Švédské véznicejsou
humánni, je nesporné celá rada trestancú, kterým lépe pomôže jiný
druh nápravy. Zvlášté nčktefí mladší provinilci mohou najít za
pomoci psychologô a jiných terapeutô cestu zpét do společnosti.
Nalezneme však také delikventy, jejichž citlivost pro tyto formy
pomoci je minimálni. V téch pfípadech j e samozrejmé pobyt ve
véznici nutný a zkracování trestô notorických násilníkô, vrahô,
zlodéjô a pod. je nesmyslné. Bylo by krásné, kdyby si politici
dokázali spočítat, že to dokonce není an i ekonomicky výhodné.
Faktické náklady společnosti na v yšetfování nových zločinô a na
pomoc poskytnutou jejich obétem značné prevyšuje vydání spojené
s neprerušeným pobytem zločince ve véznici. Ekonomické argu
menty jsou dnes nejpádnéjší, ale utrpení lid í násilí vystavených, by
ve slušné společnosti také mélo leccos znamenaL
Je zde ješté další stránka, o které bych se ráda zmĺnila, totiž
možnost medicínského výzkumu a léčby v oblasti kriminality. V
zahraničí byla vénována značná pozom ost bádání na tomto poli a
nékde byly i výsledky určitých védeckých objevô aplikovány.
Švédsko však z ideologických dôvodô nahlíží negativné a nebo
zcela odmítá jak tento druh výzkumu ta k i eventuálni praktické
uplatňování jeho výsledkô.

Pri zkoumání zločinnosti bylo napf. objeveno jakou roli hraje
hormonálni status; hlavné se jedná o testosteron, hormon, který má
mj. pfímý vliv na agresivitu. Mezinárodní srovnávací štúdie ukázaly, že léky, které zmenšují aktivitu testosteronu, zabránily i nékolikrát již trestaným zločincôm v opakování svého dfívéjšího chování.
Dávkování lze balancovat tak, že nedochází k narušení normálního
sexuálního života.
V posledních letech se néktefí badatelé začali zabývat otázkami
okolo serotoninu. U trestaných pro ublížení na téle byla zjišténa
neobvykle nízká aktivita serotoninu v mozku. Úkolem tohoto
tkáňového hormonu je kontrolovat mj. impulzy sexuality a agresivi
tyVe 30. letech byl zájem o medicínsky zaméfený výzkum v oboru
kriminality i ve Švédsku. Po II. svétové válce, když došlo k
odhalení nelidsky brutálních medicínských experimentú s vézni a
psychicky nemocnými osobami, jak byly provádény v nacistickém
Némecku, Švédsko zcela odmítlo tento druh výzkumu a jeho
uplatňování v praxi. Pro budoucnost založilo svoji péči o tyto
skupiny na psychologicky a sociálné zaméfených zpôsobech
nápravy.
Taková reakce se mi nezdá být správná, i když snad pochopitelná.
Ŕekla bych, že se jedná o falešnou loajalitu. A ta neprospívá ani
společnosti, ani obétem kriminality a samozrejmé ani zločincôm.
Švédsko je natolik moderní a demokratický štát, že néjakého
systematického zneužívání téchto lékô se jisté není potreba bát. A
mélo by být v zájmu nás všech, abychom pfedešli zloČinúm násilí
a všem konsekvencím, kterým jsou obéti jednotlivé a společnost
všeobecné vystavovány, zfíci se dobrovolné takové možnosti je
neodpustitelnou chybou.
Jana Witthed
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Do fondu na podporu demokracie ke dni 1.1.
1991 pňspéli:
Čs. spolek Malmö, Talpa Radomír a Libuše, Čemý Otto a Zdenka,
Sláviček Michal, Furgyik Ľudmila a Stefan, Stránský Jan a
Ľudmila, Schod Stanislav, Slavíčková 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 & Fängst AB,
Zborník Jan, Banset Jan, Steiner Karel a Eva, Mrázek Pavel,
Tvrzský Ladislav, Jan Vejman, Kešek Miloš, Matha Jiŕí, Šimša
Jaromír a Jana, Šimša Jaromír, Carbol Vlastimil, Michelsberg Jifi
a Heda, Mandl Peter, Vavruch Aleš a Zdenka, Kepka Miloš,
Pröcha J.S., Kulhánek Ota, Holásek Jiŕí a Eva, Marík Jaroslav,
Durman Karel a Jarmila, Foyter Jan a Charlota, rod. Kozákova,
Friedlová Helena, D ’urovič Ľubom ír a Ľudm ila, Javürek Jana,
Pospíšil Dalibor, Hradský Mikuláš, Kabick Ľubomír, HrdliČka
Václav, Darzén Andrea, Boušová Hana, Bogdan Michael a Marie,
Bogdan Miki a Lina, Štorch Otakar, Hec Vojtéch a Alexandra,
Horák Jiŕí, Škála Stanislav a Hana, Krivánek Zdenék, Witthed Jana,
Neuman Emil, Kavka Milan a Eva, Dvofák Josef, Brant Petr,
Kuchaf Richard, Lipový Jaroslav, Stiksa Göran, Housková
Drahomíra, Král Erik, Sieger J. V , Molander Helena, Janeček
Bedrich, Michálek Erica, Procházka Jifí, Bayer Jaroslav, Ŕíman
Dušan a Eva, Machek Tomas, Šípek Ladislav a Alena, K. J., Lhota
Jifí, Bendíková Alena, Syrovátka V, Bielecki Ivo a Marta,
Petŕíková Marta, Povrženič Stjepan a Anna, Kosek Ivo a Helena,
Stmadová Alena, Novák R, Horák Karel, Jelinek Tomas, Koutný
Jifí a Ľudmila, Chovanec Jiŕí, Makovička Karel, Wister Olga, Kolár
Karel a Jana, Cejp Martin a Ivana, Hofbauer Otto, Vít Oldrich,
Rybák Jaroslav a Alice, Lindgren Tony, Mareš Ivo, Eva a Ivan,
Póla Antonín, Reismüller Karel, Polášek Jan a Zuzana, Hruška
Karel a Marie, Klášterská Irena, Želkovič Vladimír, Ábel Katefina,
Dušková Gerta, Bauerová Vlasta, Lota Vítézslav a Alena,
Heidenreich Milan, Pavlík Jaroslav a Véra, 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 Jifí, Pospíšil Dalibor,
Weltman Jitka, Novák Evgenia a Stefan, Kubišta Camilla a
Jaroslav, Jan Nemej ta, Miloš a Zdenka Havel a neznámy dárce.
***

Stav sbírky k 1.1. 1991: 74.205,00 SEK

Zakoupeno:
kopiátor Cannon PC7: 14.025,00 OF Praha, študenti
malooffset Royobi 80: 20.000,00 OF Ostrava
2x počítačové jednotky: 15.000,00 VPN Bratislava
zesilovací zafízení:
4.860,00 OF Olomouc
cyklostyl Gestätner: 10.942,00 OF Netolice
kopiátor Canon:
6.000,00 OF Lanžhot
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Bylo navrhnuto rozdélit tuto částku následovné: Nemocnice Brno
1.000 kŕ (podie pfání nékterých dárcú), VesniČka SOS 1.000 kŕ
(viz výzva), Výboru dobré vúle 1.000 a sbírka k zakoupení
Leksellova nože pro Československo podie výzvy Nadace Charty
77 ve Stockholmu, 1.000 kŕ. K vykrytí schodku a k
administrativním výdajúm bude použito roční renty.
***
Podie dopisu Dušana Ŕímana vybrala gôteborská sokolská jednota
na fond demokracie mezi svými členy a pfíznivci celkem 3.380,korun.
Pŕispéli 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. Ŕezníček, P. Rúžek, L. Rúžková, D. Ŕíman, A.
Ryzák, M. Števichová, R. Talpa, M. Tvrdek.

Vážení čtenáŕi!!!
Bohužel, musíme Vám oznámit, že prerušujem e vydávání
Severských listú na neurčitou dobu, ne-li úplné.
Vydávání novín vyžaduje presné rozvržený režim, prúbéžný
dostatek času, nikoliv jen když náhodou zbude. Preš veškerou
snahu jsem nemohl vydávání Severských listú vénovat tolik
času, kolik bylo zapotŕebí, aby noviny mohly vycházet
pravidelné a abych mohl zajistit kvalitní a aktuálni zprávy.
Nejvétší potíže činilo pŕepisování a korigování rúzných
pŕíspévkú a nedostatečné technické vybavení. K vydávání novin
tohoto zaméŕení a obsahu je zapotŕebí alespoň tŕí extérních
spolupracovníkú vybavených počítači a nékolik stálých
dopisovatelň.
Ekonomický aspekt je neméné dúležitý, nikdy se nám
nepodarilo být v tomto sm éru nezávislí, na vydávání jsme
dopláceli z vlastní kapsy.
Je treba vzít v úvahu i to, že zménéná politická situace v naši
vlasti pŕeci jen zmenšila opodstatnénost emigračního tiskú, bylo
by nutné hledat novou orientaci, jiné zdroje zpráv, abychom
nekopírovali to, co by se naši čtenáŕi dozvédéli z normálních
českých a slovenských periodík.
Ti čtenáŕi, kteŕí zaplatili predplatné na rok 1991, dostanou své
peníze zpét.
Konta (postgiro a bankgiro) Severských listú zrušená nebudou,
adresa a telefónni čísla jsou stále platná.
Ze svéta určité nezmizíme.
Na závér chci za Severské listy podékovat naším čtenáŕúm a
podporovatelúm za jejich pŕízeň, nemyslím, že naše společná
snaha byla m arná. Néco se určité udélalo.
Za Severské listy s pŕáním všeho dobrého, Otto Černý a Michal
Sláviček.
******************************************************

Na konté sbírky zbývá 3.872,00.

******************************************************
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Spomienka na dr. Miladu Horákovú
V piatok 9. novembra 1990 uskutočnilo sa na Americkej
univerzite v hlavnom meste USA Vashingtone, zhromažde
nie krajanov, ktorí si pripomenuli pamiatku jednej z obetí
komunizmu, poslankyne Národného zhromaždenia v povoj
novom Československu, dr. Milady Horákovej. Stretnutie
sa uskutečnilo z iniciatívy amerického Sokola, Washington
D.C. a Československá rada americká. Hlavným bodom
večera bol dokumentárny film o živote dr. Milady Horáko
vej a o súdnom procese proti nej. Film natočil pre pražskú
televíziu režisér Jan Múdra. Ešte pred jeho premietaním
však odznel úvodný prejav, ktorého autorom bol starosta
Sokola Washington, plukovník Jaroslav KaŠpar-Pátý. Keďže
sc však pre chorobu nemohol večera zúčastnit, jeho prejav
prečítala dlhoročná hlásateľka pražského rozhlasu, nemec
kého rozhlasu Deutsch! and funk a Hlasu Ameriky, pani
Hana Neoveská. Plk. Pátý v prejave pripomenul, že po
nástupe komunizmu v Československu tento režim uväznil
200 000 ľudí, 8 tisíc osôb zavraždil a utrpenie, ktoré
spôsobil rodinám a známým politický pronásledovaných,
nemožno vôbec opísat slovami. Nenásilná revolúcia v
novembri 89 znamenala pád tohto totalitného režimu,
napísal Jaroslav Kašpar-Pátý v prejave, ale posledné správy
prichádzejúce z Československa nie sú príliš potešujúce.
Mnohí z tých politických väzňov, ktorý komunistický režim
odsoudil a poslal do väzení, nie sú ešte stále rehabilitovaní
a tí, ktorí ich tam posielali, týrali a odsudzovali, sú ešte
stále v dôležitých úradoch a požívajú nemalé výhody.
Prejav plk. Kašpara-Pátého v závere vyjádril nadej, že v
tomto smere dôjde čo najskôr k náprave. Po prečítaní
prejavu nasledovalo premietanie spomínaného dokumentár
neho filmi režiséra Mudru o dr. Milade Horákovej. V krátk
osti načrtol jej životnú dráhu a nesmiernu lásku k vlasti.
Dr. Miladu Horákovú vykreslil ako nasledovničku politic
kého odkazu prezidenta Masaryka a Beneše. Zdôrazňuje sa
v ňom, že už za okupácie bola dr. Milada Horáková väzne
ná a súdená Nemcami, ktorí jú odsúdili na trest smrti, ale
neskôr rozsudok zmenili na osem rokov väzenia. Film
pripomína aj skutočnost, že po oslobodení sa dr. Horáková
s novou vervou vrhla do politickej činnosti. Sleduje jej
osud po tom, čo moc uchvátili komunisti, ktorí po nejakom
čase dr. Horákovú uväznili a odsúdili na smrt. Avšak na
rozdiel od nemeckých nacistov, ktorí ju nepopravili, komu
nisti dokázali svoju beštialitu a dr. Mfiladu Horákovou v
roku 1950 popravili za tzv. vlastizradu. Film obsahuje
archívne záznamy natočené z procesu s dr. Horákovou,
rozprávanie spoluväzňov, ktorí ešte ostali na žive ako aj jej
setry a dcéry Jany. Po premietnutí filmu sestra dr. Horáko
vej pani Véra Tumová odpovedala na otázky prítomných na
ktorých film hlboko zapôsobil.
Počerná účast krajanskej verejnosti z Washingtonu a jeho
okolia dokázala, že Češi a Slováci žijúci v Spojených štátov
nezabudli na obet dr. Milady Horákovej.
K

SOKOL STOCKHOLM POKRAČUJE VE
SVÉ ČINNOSTI
Vodácké setkání stockholmských sokolu v osadč
SOLÖGA
V prvních dnech záft se sjelo 25 členú "SOKOLA
STOCKHOLM" v krásném prostredí sôrmlandské osady
SOLÖGA.
Náplní setkání byla vodácká činnost, sokolská schúze a
predvedení foto a videomateriálú z obou sletú: v Paríži a
Praze.
V ôsmi kánoích pod vedením náčelníka Jindry Šípka
pádlovalo béhem dne 20 účastníkú na jezeŕe Inbäven a
současné povzbuzovalo a též kritizovalo pét windsurfingových fantastú.
Kanoisté po objetí ostrúvkú zamírili do prístavu, aby
nachystali jídlo pro zústavší windsurfare. Dobrý vítr se ale
postupné zménil v nárazový vichr, takže nékolik surfú bylo
odváto dále než si pfáli. Následující záchranná akce s
pomoci kánoí a našeho sokolského mistra windsurfingu
Magnuse Jämforse, probéhla úspéšné. Všichni byli dopraveni do prístavu, ač s patričným fysickým vyčerpáním starosty a všech zúčastnéných. Naši mladí na tyto dramatické
chvíle asi nikdy nezapomenou.
Navečer projednala členská schúze Sokola mimo jiné tyto
body:
1) Zménu drivéjšího Švédského názvu "Gymnastikförening
Sokol Stockholm" na nové jméno "SOKOL STOCK
HOLM". Pod tímto názvem budeme fungovat pro švédské
úrady.
2) Ustavila se pracovní skupina pro roztridéní administrativního archívního materiálu drivéjší Jednoty Sokol Stock
holm.
3) Diskuze a návrh na programovou náplň na další období.
Večer byl vénovaný shlédnutí nékolika videofilmú ze
sletú v Paríži a v Praze. Jiri Koutný zrediguje videozázna
my o Švédské účasti do souvislého filmu s návazností
dvacetiminutového záznamu z české televize. Pokud nékdo
máte zájem o videokopii prihláste se o Vendulky Hatašové,
tel: 018 40 16 56.
Výroční schúze neboli sokolsky "valná hromada" se konala
dne 10. listopadu na Lämbonäs. Pfítomno bylo asi 30 členú
z naši stále se rozrústajíci se jednoty. PŕestoŽe je jednota
geograficky značné rozlehlá, darí se nám celkem dobre
organizovat činnost v nepravidelných setkáních. To se
odráželo také ve výroční zprávé sepsané Ivo Bieleckim.
Kromé doplňujících voleb do volební komise a béžných
administrativních bodú se ponejvíce diskutovala orientace
naši budoucí činnosti. Po jednoroční zkušenostech se
potvrdilo, že nejvíce jsou ocenény setkání na "našich"
osadách Soläga a Lämbonäs (zarizujeme i další v pobrežní
oblasti) s rozmanitou sportovní a kultumí činností.
Mezi návrhy na priští období se vyskytly lyžafský zájezd
do Švédských hor, prípadné do Rakouska, kurs v orientač-
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ním športu, Sylvestrovské setkání s pripraveným nácvikem
zpévu a tance, společná návŠtéva v Československu se
zaméŕením na sokolský styk a podobné do USA.
Výroční schúze byla uzavŕena v optimistickém duchu a
s podčkováním všem členúm za jejich aktivní činnost.
Nakonec pfejí sokolové stockholmské jednoty všem
štastný Nový rok.
NAZDAR!

Jiŕí Koutný

V minulém roce vyšel tretí svazek Poslední pocty pana
Josefa Pejskara. Jisté o tom množí již vite, ale pŕesto
bychom Vám rádi tuto knihu opét pfipomnéli. Autor knihy
nás požádal, abychom otiskli ohlasy na její vydání a ve
svém dopisu mj. píše: "Posilám Vám k otišténí ohlas na
tretí svazek Poslední pocty v Československu. Odtud mi
došlo na padesát objednávek, ale od nikoho ani korunu.
Všichni vyslovili prosbu, abych jim knihu zaslal zdarma,
protože nemají tvrdou ménu. Nezbylo mi nie jiného, než
vyhovét.."
"Poslední pocta" hledaná v Československu.
Památník na zemfelé exulanty z let 1948-1989, ktefí se
nedožili návratu svobody a demokracie do Československa,
tretí dfl Pejskarovy POSLEDNÍ POCTY je v českých
zemích i na Slovensku vyhledávaná čtená kniha nejen
jednotlivci, ale také akademickými ústavy a osobnostnú.
Kniha obsahuje nejen biografie zemfelých, ale také ukážky
z jejich publicistické a literárni činnosti, eseje historické,
povídky a poézii. Kniha je velkého, dvousloupcového
formátu, vázaná, ilustrovaná Alšovými kresbami, v barevném, pozlaceném prebalu. Je to vskutku reprezentační dílo
československého exilu.
Co o knize napsali:
Radomír Palouš, profesor a rektor Karlovy univerzity:
"Uvédomil jsem si nad stránkami Poslední pocty, jak
hluboké ztráty pro náš védecký a kultumí vývoj vznikly
odchodem tolika význačných osobností z naši vlasti - je to
trvalé memento. Vykonal jste mimofádnou a záslužnou
práci."
Československá akadémie véd, Ústav pro českou a svétovou literatúru, Praha:
"Známe pŕedchozí dva svazky Poslední pocty a vime, jak
cenné údaje jsou v tomto monumentálním dfle shromáždény. Kniha se stala neocenitelnou príručkou, kterou nezbytné potrebujeme pro lexikografickou práci našeho ústavu."
Prof. dr. Milan Jelinek, rektor Masarykovy univerzity,
Brno:
"Dékuji Vám za zaslání tŕísvazkového díla Poslední pocta.
Tuto dúkladnou a informativné neobyčejné cennou práci

znám, kdysi mi ji pújčil bývalý bménský starosta Josef
Podsedník, který strávil ve vézení 16 let."
Prof. dr. Josef Jarab, rektor Palackého univerzity, Olo
mouc:
"Stéží jsem si pred rokem dovedl pŕedstavit, že si budu
j ako rektor olomoucké univerzity dopisovat s dúvémé nám
všem ze Svobodné Evropy známým Jožkou Perem! Do
Vašeho díla jsem se žatím mél možnost podívat jen letmo,
a už z pouhého prolistování mé naplňuje úcta k Vaši práci,
k Vaši obétavosti, erudici a akribii."
Dr. Jan Sedláček, čestný člen Československého ústavu
zahraničního, Praha:
"Dékuji za Poslední poctu, kterou jste mné poslal zrejmé
na výzvu Čs. ústavu zahraničního, jejž jsem Žádal o sdélení
jmen význačných krajanú z poslední doby, což potfebuji
pro príslušné heslo v mé pripravované básnické sbírce
"Česká epopej". Vaše kniha této mé žádosti v bohaté mffe
vyhovuje. Je to obdivuhodné dílo. V té mé básnické sbírce
na tuto Vaši knihu i na to, Že jsem z ní čerpal, upozorním."
Jiŕí Gruntorád, knihovník, Praha:
"V Orbisu jsem se dozvédél, že tam méli jen nékolik 1. a
2. dílú Poslední pocty . Vyprodali je brzo. Múžu Vás
potéšit jen tím, Že oba díly jsem nedávno vidčl v knihovné
prezidentské kanceláíe na Hradé."
Jaroslav Stára, býv. politický vézeň, Praha:
"Žel, nepoznal jsem Vás osobné, ale dobre jsem znal Vaše
jméno ze Svobodné Evropy a i z exilového Českého slova,
které se za tu dlouhou dobu ruské okupace dostalo u nás do
rukou potajmu. Vykonal jste pro znovu nabytou svobodu
našeho štátu nemálo, máte velký podíl na jeho obrození.
Pŕijméte ode mne i všech muklú, ktefí jsme prošli nékolikaletými koncentráky v jáchymovských dolech, či kdekoliv
jinde, alespoň prostý a tím upŕímnéjší dík... Ve Vaši Pos
lední poeté je skryto jisté mnoho sebeobétování. Za její
vydání by Vám jisté rádi podékovali ti, jejichž nekrológy
v knize uvádíte; pŕijméte tedy podékování od téch, kdo
díky Bohu prežili."
Cena knihy, tŕetího svazku Poslední pocty, je 38 USD, s
poštovným v USA 40 USD, mimo USA celkem 42,50
USD.
Objednávky posílejte na adresu:
Jožka Pejskar, 330 N.Stage Coach Lane, Fallbrook, Ca
92028, USA.

Glas Studio Gusum
Skulptur och konstglas
Milan Vobruba

610 40 GUSUM

TEL 0123-209 15
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Dr. Irena Klášterská
Wallenberg Laboratory
University o f Stockholm

Efem ffld

Zpráva o stavu životního prostredí v Severočeském kraji, pŕedevším v tzv. pánevní
oblasti.
(Zpráva pro Ekologickou komisi pri Švédské Královské Akadémii véd.)
Tato zpráva sc omezujc pouze na nejhüfe postiženou oblast v
Československu, tzv. pánevní oblast (PO) v Severočeském kraji.
Tato oblast je nejhüfe postiženou oblastí v ČSFR, a pravdépodobné
i v celé Evropč. Je to bohužel unikátni oblast kde se dá studovat,
jakc extrémni situace lidský Organismus vydrží, a jaké následky
situace má pro zdraví nových pokolení.
Marxismus jako ideológie považuje za nejdúležitéjší nástroj
premčny spoločnosti industrializaci zemč. Hlavní dáraz je kladen
na budovaní tčžkého prümyslu. Tento osud postihl i Českoslo
vensko, jemuž bylo po rocc 1948 pfikázáno soustŕedit se na
budovaní tčžkého prümyslu, pfesto že zemč neméla dostatek
dobrveh energetických zdrojü. Svou výrobou tčžkého prümyslu
pomanai.. CcsKosiovcnsko také budovat prümysl v Polsku a
Sovčlskciíi svazu.
Severočeský kraj má rozlohu 7.819 k m \ což je 6,1% roziony
Československé republiky. Na telo ploše je soustfedčno 75% tčžby
hnčdcho uhlí (91% povrchovým zpüsobcm), a více než 50 tohoto
uhlí se v kraji zpracovává. Dálc je tu soustfedčno 35% celoštátni
produkcc elektriny, 30 celoštátni výroby plynu, 10,6% prúmyslové
produkcc, 59% tčžby uránu a 50 skláfského prümyslu.
Pánevní oblast (= nadálc jen PO) zabírá pouze 32% plochy
Severočeského kraje a má 498/XX) obyvatcl. Patrí k ní části okresü:
Ústí nad Labcm, Teplice, Most, Chomútov. Pfilehlč oblasti DČČín,
Litomčficc a Louny dosahují tčž vysokého stupnč znečišténí.
PO bvla velmi bohatým zdrojem hnčdcho uhlí. Toto uhlí má však
volmi snatnou kvalitu: obsahuje 25-30%, ale nčkdy až 45% popelovii!. a 1-3%,. ale nčkdy i více než 5% síry. Pfesto se výstavba
energetického i jinčho prümyslu bčhcm padcsátých let, kdy vzrostla
spotreba energie dramatickým zpüsobcm, soustfedila do tČchto
m ist.
Stav životního prostredí v PO je dnes katastrofálni. Pŕevážná část
území je dcvasiována pfedevším dülni činností. Devadesát jedna
proccnt hnčdého uhlí sc tčží povrchovou metodou, pfi kterč je ale
nejprve nutno odstránil 100 m vysokou vrstvu püdy. Je nutno
prcvádčt feky, stčhovat vcsnicc, budovat nové cesty. Celý hydrolo
gický systém krajiny je rozrušen.
Limitujícím fakiorm životního prostredí jc ovzduší, jehož znečištční jc co do intenzity a rozsahu nejvyšší v ČSFR a pravdčpodobne
i v Evropč. Z 25 ncjvčtších zdrojü emisí v cclém Československu
jc v PO cmitována skoro polovina!!! Celkové množství S 0 2 emisí
z tčchto zdrojü 1,567.895 tun/rok, v PO 741.330 tun/rokü! (V
tčchto číslech ovsem nejsou započítaný menší zdroje a otop domác
nosti). Do ovzduší je trvalé emitována ještč fada jiných toxických,
mutageeích i karcinogenních látek, a další toxické, mutagenní a
karcinogénni látky vznikají v düsledku vzájemných chemických
reakcí mezi nimi.
PO leží na návčtmé stranč, prakticky všechny emise jsou transportovány pfes celou oblast PodkrkonoŠská kotlina je svým reliéfem
pfedurčena k častému vzniku invertní situace. Pfi všech inversích
dochází - vzhledem k obrovskému nahromadéní energetického
potencionálu - k bleskurychlému naplnční celé oblasti Škodlivinami

nejrúznéjšího druhu. K inversím dochází hlavné v zimním období,
mezi fíjnem a bfeznem. Lesy na pohofích, jež uzavírají kotlinu na
severu, jsou dnes mrtvé.
Koncetrace S 0 2, NOx, CO a tuhé mise jsou v Teplicích prúbéžnč
sledovány již fadu let Pro nčkteré látky byly prevedený jen analysy
namátkové, informatívni. Bylo by velmi zapotfebí sledovat konce
trace i jiných škodlivých látek ve vzduchu, pro to však chybí
potfebné pfístroje.
Nejvyšší prípustné hodnoty S 0 2jsou podie čs. normy (shoduje se
s mezinárodní):
pro celoroční prúmér:
60fig/m3
pro 24hodinový prúmér:
150|_tg/m3
pro pňlhodinový prúmér:
500|ig/m3
regulační opatfení I se mají nafizovat pfi 250 (ig/m3
regulační opatfení II se mají nafizovat pfi 400 p.g/m3
V Teplicích byly v létech 1985 - 1989 zaznamenány prúmémé
mésíční, maximálni 24hodinové a maximálni pňlhodinové hodnoty
koncetrace emisí. Maximálni pňlhodinové dosahovaly v zimních
mésících koncentrace S 0 2az 1800 p.g/m3, neklesly nikdy pod 1000.
24hodinové se pohybovaly 4x až 9x nad normou a mésíční obdob
né. Soustavná méŕení z tčchto let ukazují, že maximálni hodnoty
jsou namérčny vždy v zimé, v lété tyto hodnoty podstatné klesají.
To je zpüsobeno topením a Častým bezvétfím a inversí v zimč.
Prúmémé 24hodinové koncentrace CO, S 0 2 a NOx za rok 1989
když jsou znázomény v grafu ukazují, že hodnoty pro CO a pro
NOx sledují pfibližné kfivku pro S 0 2, s minimem v lété a maximem
v zimé. Hodnoty koncentrací pre CO klesly pod hranici nejvyšší
pfípustné denní (roční je samozrejmé nižší) koncentrace pouze v
dobé od kvétna do záfí, pro S 0 2 od bfezna do fíjna.
Na haldách, jež vznikají pri povrchovém zpüsobu téžby hnédého
uhlí, dochází k samovznícení nebo záparúm, kdy haldy pouze
doutnají. Pfi tom je emitováno velké množství toxických a karcino
genních látek.
Namátková méfení tfí karcinogenních látek (hodnoceny sumy
obsahu: 3,4-benzo-a-pyren, benzo-a-antracen, 3-metylchiolatren)
bčhem roku 1988 v obci Roudníky (4 km od Teplíc) ukázaly
hodnoty jež pfesahovaly nejvyšší prípustné koncentrace pre dané
látky 500 - 800x!!! Právem se lze domnívat, že obdobná situace
existuje i v jiných místech pánevní oblasti. Dá se také pfedpokládat,
že tyto emise ze záparú a ohftú na haldách obsahují ještč fadu
jiných toxických látek, o jejichž existenci nie nevime. Horníci
pracující v povrchových dolech jsou považováni za profesionálni
skupinu jež je vystavená zvláštČ vysokému riziku.
Tato oblast je také stfediskem chemického prümyslu (napf. Ústí
n.L.), jenž obohacuje vzduch o další toxické látky.
Není preto divu, že bylo prokázáno, že 30% dní v lété a 70% dní
v zimé má vzduch v Teplicích mutagenní účinky (metóda zjištční:
extrakce z filtrátu vzduchu [za 24 hod] byla testována na bakteriích).
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Kyselost srážkových vod se zvyšuje. Hodnoty pH ve srážkových
vodách méfených v Teplicích v letech 1987 - 1989, klesly zhruba
o 1,5 pH v prúmémých i minimálních údajích.
S ohledem na zdravotní stav a vývoj populace patrilo Českoslo
vensko v letech 1945 - 1960 stále ješté k vedoucím zemím. Po roce
1965 se však začal zdravotní stav obyvatelstva postupné zhoršovat.
PO v Severočeském kraji je nejhüfe postižená oblast v Česko
slovensku. Ŕada pozorování ukazuje, že imunitní funkce v populaci
jsou oslabený. Rozhodující složkou mající pfímý negatívni vliv na
zdravotní stav celé populace je silné znečišténé ovzduší. Sliznice a
tkáné dýchacích cest pficházejí se škodlivinami v ovzduší trvalé a
intezivné do styku. Vysoké koncentrace S 0 2 poškozují rasinkový
epitel plic a otvírají tak cestu jiným nákazám. Prípady onemocnéní
dýchacích cest nékolikanásobné vzrüstaji, zvlášté u détí, a stávají
se chronickými. Frekvence komplikací (zánét stŕedního ucha, zápal
plic) je také nékolikanásobné vyšší než v ostatních krajích Česko
slovenska.
Významné jsou také zmény v krevním obrazu u détí (snížený
počet červených krvinek). Po delším pobytu détí na "Škole v
pŕírodé" v nezamofených oblastech se krevní obraz podstatné zlepší,
ale béhem nékolika týdnú se vráti do püvodniho stavu. Mudr
F.KotéŠovec pozoroval, že bezprostredné po návratu ze "školy v
pfírodé" stoupá značné absence détí ve Škole pro nemoc, múže
chybét i polovina tfídy. Dále je také zpomaleno košmi zrání u détí.
Úmrtnost v Teplicích je Štatisticky významné vyšší než v ostat
ních částech Československé republiky. Strední délka života v
ČSFR je jedna z nejnižších v prúmyslových zemích (obr.l) V
okrese Teplice je ješté o 1-3 roky kratší. Úmrtnost je posunutá do
mladších vékových skupin.
Úmrtnost na zhoubné nádory dýchacích ústroji, tlustého stfeva a
žaludku je v pánevních oblastech významné vyšší nez v ČSFR (obr.
2). Výskyt zhoubných nádorú byl vyhodnocen metodou SLR
("Standarting incidence ratio") což je vékové standarizovaný pomér
mezi očekávaným a skutečným výskytem v procentech. Pfi to m je
ale nutno si uvédomit, že vznik rakoviny je dlouhodobý proces a že
dnešní stav byl zpüsoben situací pfed zhruba 20 lety. Dnešní starší
generace byly vystavený tomuto zatížení teprve v dospélém véku,
ne však béhem svého détství či dokonce béhem svého embryonálního života. Dnešní zhoršený stav populace se odrazí teprve v
budoucnosti, zhruba za 20 let, na dnešních détech a na budoucí
generaci.
Faktorú, které spolupüsobi, je více, a fada je jisté neznámých.
Tak napf. bylo v sedmdesátých letech v Ústí n.L. zjišténo, že pitná
voda ve vodovodu má účinky mutagenní (Ames test) i teratogenní
(testy na kufecích zárodcích). Bylo to zpüosbeno okolností, že část
pitné vody pocházela z Labe, které má vysoký obsah organických
látek. Ty se chlorováním vody pfeméňovaly na mutageny a karcino
gény.
(Podie udajú dr. Šráma, je dnes občas mutagenní i pitná voda v
Praze - v obdobích, kdy se bere surovina na pitnou vodu současné
z Vltavy a Želivky).
Od roku 1973 študoval Mudr. R.Šrám frekvenci vrozených
vývojových vad (nadále VVV) u novorozencú v Severočeském
kraji. Podnét vznikl na mezinárodní konferenci o mutagenezi, jež
se konala krátce pfed tím v Praze. Dr. Šrám a jeho kolektív si chtéli
ovéŕit, zda silné znečišténé prostredí v Ústí n.L. zpúsobuje genetic
ké zmény u novorozencú. Frekvence VVV v Ústí n.L., jež je
stfediskem chemického prümyslu, mezi lety 1972 - 1981 trvalé

vzrústala (ve srovnání s Prahou, která je též považována za oblast
katastrofy!). U zaméstnancú chemického prümyslu v Ústí bylo
procento détí narazených s VVV ješté o 20% vyšší. Vrúst VVV
byl vysvétlován vzrústajícím znečišténím ovzduší z tepelných
elektráreň a povrchových dolü, zahájením výroby epichlorhydrinu
a také mutagenitou pitné vody. Podobný vzrúst VVV byl zaznamenán v Déčíné v letech 1976 - 1981.
Na společném zasedání Kolégia lékafských a biologických véd
ČSAV informoval dr. R.Šrám v r. 1981 o nepfíznivém vývoji
populace v části Severočeského kraje. Výsledkem byl zákaz
tehdejšího feditele Instítum hygieny a epideiologie dr. Rosického o
téchto otázkách jakkoliv diskutovat, a to i v odborných kruzích, a
výzkumná skupina dr. Šráma byla vzápétí zrušená. Dr. Šrámovi
bylo bránéno ve styky se zahraničními pracovníky. V hygienických
stanicích v severočeském kraji však výzkum pokračoval dál.
V období 1982 - 1986 bylo sledováno 18.000 téhotenství. Nejvíce
pozornosti však bylo vénováno détem, jež byly počatý nebo byly v
období ranného embryonálního vývoje v lednu a v únoru 1982, v
období až dosud nejhorší zaznamenané inverse, která trvala 6
týdnú.
Údaje o frekvenci vrozených vývojových vad u novorozencú:
(zahmují údaje z Ústí n.L. a z Teplíc, jež leží v pánevní oblasti, a
z Jablonce, jenž je pomémé čistší oblastí v Severočeském kraji,
mimo pánevní oblast).
1982-86 (18.600 téhotenství)
Ústí n.L.
9,8%
Teplice
8,2%
Jablonec
6,4%

extrémni období 1982:
11,1%
8,5%
6,7%

ČSFR, celoštátni prúmér

2% (podie oficielní statitistiky)

Další údaje z období 1982-1986:
Ústí a Teplice
% novorozencú s váhou pod 2.500:
8%
% rizikových téhotenství:
45%

Jablonec
5,3%
30%

Vzhledem k znepokojivým výsledkúm vznikly na každém kraji
a nékde i v okrese hygienické stanice jež mají za úkol vyšetfovat
pracovníky nejvíce vystavené karcinogenním látkám, sledují jejich
zdravotní stav a slouží jako zdravotní poradňa. Podie slov dr. Šráma
se provádí v Severočeském kraji chromosomální vyšetfování u
3.000 osob z rizikových pracovišt ročné, tyto výsledky však nebyly
nikdy publikovány.
Pfi jednom z výzkumu v rizikových provozech dostávali pracov
níci nékolik mésícú C vitamín a zvýšené hodnoty chromosomálních
aberací klesly na kontrolní úroveň. Celá akce však skončila pro
trvalý nedostatek vitamínu C.
Nékteré léky, nezávadné v normálním prostredí, se ukázaly
nebezpečné v téchto špecifických oblastech. Napf, hormonálni
terapie užívaná pri udržování ohrožených téhotenství se ukázala býti
v této oblasti velice riziková; dále bylo zjišténo, že lék Paralen, jenž
je béžné pfedpisován místo aspirínu, múže vyvolat mutagenní
zmény a to i pfi jednorázové dávce. Onemocnélo po ném také 22
détí, z nichž 6 zemŕelo. Toto se stalo pouze v této oblastí a jedná
se zfejmé o interakci lékú a néjakého faktoru v prostfedí. Tyto
zprávy již vzbudily zájem švýcarských a némeckých farmaceutic
kých firem. Československé ministerstvo zdravotnictví však na tyto
zprávy v roce 1987 vúbec nereagovalo.
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Zmény v Severočeském kraji jsou dôsledkem kombinovaného
pôsobení S 0 2 a dalších faktorú jako NOx, téžkých kovô, polycyklických aromatických uhlovodíkú a mutagenô. Pfi profesionálni
exposici stoupá zatížení organismu jeŠté více.
Ale s dosavadními pfístroji není možná podrobnéjší chemická
analysa Škodlivých látek a jejich koncentrací ve vzduchu. Nejdôležitéjším a prvním úkolem je proto vybudovat možnosti chemické
analysy vzduchu. Bez této znalosti se védecká vyhodnocení získa
ných poznatkô nedají provádét.
Závčry z mnoharočních pozorování (Mudr R.Šrám ve zprávé
ministru ZP dr. B.Moldanovi v únoru 1990):
"Pokud je úroveň S 0 2 vyšší než 300 |ig/m3 po více než 10 dní v
mčsíci, potom byla pozorována tendence zvýšeného výskytu VVV.
Zjišténé výsledky je možno považovat za velmi zneklidňující.
Naznačují, že v páncvních oblastech se rodí více détí s VVV.
Vysokou frckvencí pozorovaných zmén se patmé jedná o nejhorší
oblast v celé Evropé. Pozorované poškození môže být výsledkem
kombinovaného pôsobení jednotlivých faktorú, jež by sami o sobé
ncpŕíznivé na vyvíjející se plod nepôsobily ... Poškození zdravotního stavu obyvatclstva v páncvních okresech predstavuje modelo
vou situaci, která by mčla být studována i s využitím mezinárodní
spolupráce. Jedná se o ojedinélý pfíklad zátéže lidské populace, kde
je možné pfedpokládat vyčerpání obranných mechanismô a proto
jsou pozorovány vyšetrované zmény v rozsahu, v jakém nebyly
dosud zjištény v jiných stálcch."
Néklcré další údaje týkající se PO ze Štatistické ročenky 1988:
kojcnccká úmrtnost ČSFR 12,4/1000
Teplice 17,6/1000
nemocnost novorozencô
v pôrodnici
9,48%
PO
17,8%
Déti chronicky nemocné a vadné:
Déti pfcdškolního véku:
12,4%
17%
Déti školního véku:
24,2%
27,55%
Dorost: bez chorobných zmén
58,7%
45,7%
Dorosí: stav zdravotního ohrození 6,8%
17,4%

VŽEM ČLENUM SVČTOVÉHO KONGRESU SLOVÁKU
V Lidových novinách uverejnila dne 20.fíjna t.r. pani Helen E. Roman-Barber, dcéra zesnulého pana Štefana Romana prohlášení, které
doslovném znení pŕedkládáme našim čtenáŕum:
"Svétový kongres Slovákô byl založen v roce 1970. Jeho cílem vyhlášeným mým otcem a ostatními zakládajícími členy, bylo dosažení po
litické a duchovní svobody pro milióny Slovákô
žijících pod komunistickým útlakem. Nyní je
tento cíl splnén. Obnovení demokracie a vytvo
rení
České a Slovenské Federatívni Republiky
zaručuje všem Slovákum možnost určovat vývoj
své vlastní zeme a zvolit si vlastní zpôsob
života."
"Prvotní mandát SvŠtového kongresu Slováku
byl temito vítanými skutečnostmi naplnén. Jako
všechny demokracie i Česká a Slovenská Federa
tívni Republika bude mit určité politické prob
lémy. Ale tyto problémy by méli ŕešit občané
Slovenska a jejich volení zástupci, nikolik
Svetový kongres Slováku."
"Bohužel, nové vedení SvŠtového kongresu
Slováku zastává spolu s radou svých členô,
podporujících slovenský Separatismus, jiné
stanovisko. Romanova rodina a ostatní zakládající členové tedy nechtejí být nadále s novým
vedením této organizace spojováni."
"Současná situace však nemôže snížit výs
ledky, jichž bylo dosaženo v posledních dvaceti
letech. Všichni môžeme být hrdi na to, že jsme
s Domocí Svetového kongresu Slováku pŕispšli.k
obnovení politické a duchovní svobody na Slo
vensku. Zachování kulturního dedictví mezi
Slováky v zahraničí bude štát ješté mnoho úsi
lí, a my doufáme, že každý z nás tento cil
podporí."

Helen Roman-Barber, v.r.

S P A N E

L S K O

KRAJANSKÉ STREDISKO DENIA - COSTA BLANCA
K této zprávé je priložený návrh programu výzkumu v Teplicích,
který vypracovali pro Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo ŽP
Mudr R.Jelínek a Mudr R.Šrám.
Celý výzkumný plán je soustŕedén do Teplic, kde je zrejmé
ekologická i medicínská situace nejlépe dokumentována. Díky za to
patrí kolektívu pracovníkô pfi Okresní hygienické stanici v Tepli
cích, pod vedením Mudr F.KotéŠovce. Dr. Kotéšovec má mnohaleté
lékafské zkušenosti z práce v této oblasti. V uplynulých letech
prokázal ve své práci velkou osobní zodpovédnost, iniciatívu,
obétavost i osobní integritu. Totéž platí o jeho spolupracovníku
chemikovi dr. I.Benešovi.
Védeckou úroveň projektu garantuje Ústav experimentálni medi
cíny pfi ČSAV a dr. Šrám z Výzkumného ústavu psychiatrického,
kam dr. Šrám odešel po incidentu s akademikem Rosickým, aby
mohl pokračovat v zakázaných Šetfeních. Dr. Šrám spolupracuje s
dr. Kotéšovcem již fadu let.
Navrhovaný výzkumný plán je vhodným základem pro efektívni
védeckou mezinárodní spolupráci.
***

Oznámení: Stavba klubovny v urbanizaci
"La Pedrera II" byla dokončená na podzim
roku 1990.
Nemovitostl: V urbanizaci "La Pedrera II"
je k mání nékolik posledních garsonek a
dvoupokojových bytu.
Pronajem bytu a domku ruznych velikostí
od 20.— do 80.— DM za jednotku a den.
Bližší informace podá:
Véra Divoká
Urbanisacion "LA PEDRERA II" I. Fase/34
Partida Tossal
E-03700 Denia (Alicante)
FAX: ..34/6/573 96 46
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HOMELAND A SJŠ PO PRVNÍM
VÝROČÍ
Když jsme se vloni v listopadu scházeli na náméstích a nejméné
jednou denné zaslezeli pri hymné, moc rádi jsme poslouchali, jak
jste za hranicemi strašné pyšni na to, že to jde ráz na ráz a že
jsme pritom nie nerozbili.
Ty časy dmutí patriotických prsou a zadrhnutých hrdel jsou za
námi, ale nikdo nám nevezme, že to byla dobrá a poctivá lidská
práce, která dokázala déjinám, že lid nemusí být hloupé a nebez
pečné stádo, ač množí jedinci se jeví ... no, jako lidi.
Z panik, poplachô a dramat, tu kompetenčních, onde estébáckolustračních, sumou, ze všech Šokô, jež prináší doba, se léčíme
vlastné dvéma zpôsoby. Dvé medicíny môžeme naordinovat své
znervóznélé dušičee, aby se zklidnila a Nestala bláznit.
První je tuzemská a recept zní: vezmi Peroutkovo Budovám
štátu, uvar si kafe a čti. Nájdeš tam tolik podobných pribéhô, že
tahle dnešní vrava ti hned jaksi znormální; to, co ti ve veŕejném
životé pripadalo jako nemoc smrtedlná, jsou vlastné obyčejné
spalničky.
Druhá je zahraniční. Její recept je trochu delší: podívej se za
Šumavu; spousta vécí, jimiž se trápiš spolu se svou zemí, tam už
ŕešili a mnohé se povedlo. Prostŕedníkem a katalyzátorem ti bude
pritel, znáš ho z krátkovlnných rozhlasô a pašovaných či prepiso
vaných knížek.
Jmenuje se Exil12 n on totiž není jeden, často se hádá jeden z
druhým, tretím, možná ted víc, když posvätný vercajk je v
troskách a neplní svou záslužnou úlohu společného nepritele.
BudeŠ-li hledat, nájdeš cestu, jak na to, pomôže ti od zbytečných
oklik nebo - a to není málo - od dramaticky vypjatých gest, bad
nimiž už za týden v údivu krčíš rameny.
Pôvodné z dlouho zadržovaného hladu a ze snahy rozdélit se
o to, co máme ve strojopisech a xerokopiích, pozdéji z potreby
zorganizovat pro zájemce tuhle druhou, zahraniční duchovní
medicínu, z téchto korinkô vyrašila v lednu 1990 Společnost
Josefa Škvoreckého.
Proč jeho a ne tíeba ... Pavla Tigrida?
Odpovéd je ovšem zjednodušující a sméŕuje proti Škvoreckého
vlastnímu výroku se základní platností: ŽÁDNÝ ČLOVÉK NENÍ
SYMBOL. On nám totiž není jen profesorem, je navíc Dannym,
poručíkem Borôvkou a vôní jazzem, krásnýma holkama, životem;
vyvolá ozvény i mezi témi o jednu, dvé, tri generace mladšími.
Když jsem nedávno v jedné osmé tridé, jež méla povést nevzdélavatelné smečky, četl z Prima sezóny, poslouchali jako v kostele.
Společnost nejdriv ovšem napsala pánu Škvoreckému. Tedy
napsal Vašek Krištof, predseda. Patron souhlasil, souhlas dalo
nádherné snadno i ministerstvo vnitra. Nuže déjiny SJŠ ve
zkratce:
Prípravný výbor - valná hromada a založení odboček v Čechách
a na Moravé, založení sekcí a to vše ve znamení priprav na
návštévu manželô Škvoreckých - a už jsou na letišti a pŕedávání
prvních vydaných knížek - maratón besed, autogramiád, rád od
prezidenta - návštéva Náchoda - a odlet.
A které knižky jsou za námi? 1) Krištof, Krištofová: Knižka o
Josefu Škvoreckém; 2) Danny 1 /pravidelný bulletin/; 3) Škvorecký: Dívka z Chicaga; 4) Škvorecký: Nezoufejte; 5) Salivarová:
Tma; 6)Danny 2/3; 7) Krištofová: Návštéva manželô Škvorec
kých; 8) Kosková: Žádný človék není symbol; 9) Danny 4/5; 10)
Škvorecký: Píseň zapomenutých let; 11) Čítanka J. Škvoreckého

/promluvy z Hlasu Ameriky/; 12) Salivarová: Pas de trois; 13)
Danny 6; 14) Matouš: Bibliografie J.Š. - doma 1. díl; 15) Škvo
recký: Ožehavé téma.
Poslední knižka je vlastné v edičním plánu na rok 1991, ale už
ji máme hotovou; dále pripravujeme Katalog Sixty Eight Publishers, J.Š.: Bôh do domu, Aféra se zbabélei, Bibligrafie II., Saliva
rová: Rozhvor aj.
Náklady nejsou nijak gigantické. Jeden až pôldruhého tisíce.
Také počet straň bývá pod stovku. Rozsáhlejší jnĺžky vydávají
vétší nakladatelství, často dost pomalú, a na zájemce na venkové
se stále néjak nedostává.
Členôm se pôjčují knižky drive tak vzácné, často jen nesvázané Štósy xerokopií. Drive se šírily mezi nej lepšími pfáteli a obojí
lovila StB. Konečné máme kde založit knihovnu exilové literatúry
- Na Slupi 10, Praha 2. Pôjčovat se bude Členôm, téch je kolem
šesti set, ale i verejnosti.
(PoslyŠte, neválí se vám doma stará čísla Západô, Promén,
Svédectví, Reportérô, Listô, Severských listô, ale i Index of
Censorship, prosté všech exilových periodik; knižky ze Sixty
Eight, Rozmluv, Indexu, Konffontace ..? Když nám to obétavé
zabalíte a pošlete, nebude se to válet. Nabídneme to lidem.
Myslíme si, že potŕebují hmatatelné védét, Že exil, ač není jeden,
nikdy neprestal myslet na nás tady a že ve vašich knižkách a
časopisech se pofád nájde mnoho dobrého, co nám pomôže; treba
abychom se z té náhlé zodpovédnosti nervové nezhroutili. Každou
zásilku potvrdíme dopisem a pribalíme néjakou knižku. Adresa?
Společnost J. Škvoreckého, Lohniského 847, 152 00 P raha 5,
ČSFR.
DÍKY!!!)
Jako malé nakladatelství a vlastenecký spolek jdeme do téžkých
dob. Ceny papíru, vesele - nebo smutné, ale určité - porostou.
Eufórie mésícô, kdy jsme komunismus poráželi, je taký pomalú
pryč. Naším hlavním smyslem a dôvodem existence je spojení
mezi exilem a domovem. Vérime, že každý, kdo čte tento časo
pis, vlastné má na mysli presné totéž.
Každý nový zahraniční člen nám - kromé toho, že zaplatí na
devízový účet Živnostenská banka, Společnost J. Škvoreckého,
č.ú. 3483-6207, Prikopy 20, 110 00 Praha 1, ročné 25$ nebo
ekvivalent, a bude dostávat Dannyho a další nabídky ... kdepak jsme to skončili? Ano - každý zájemce nám udélá
radost, protože potvrzuje to dôležité, že patríme k sobé.
Miloš Holub, učitel a místopredseda SJŠ

....

.

———
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Preklad článku Alienation, Isolation and despair in Sweden, uverejneného v časopise British Columbia R eport, dňa 15.10.1990.

ODCUDZENIE, IZOLÁCIA
Keď sa kandskí zástancovia systému mimorodinej starostlivosti
o deti (MSD). dožadujú finančnej pomoci, často poukazujú na
vládami podporovaný systém v Škandinávskych krajinách ako na
model, ktorý by chceli vytvoril i tu. Poukazujú na to, že v
krajinách ako je Fínsko a hlavne Švédsko, Štedrá pomoc vlád
umožnila matkám venovat sa ich povolaniam v plnej miere bez
toho, že by tým utrpela kvalita starostlivosti o ich deti.
Avšak po d ľa
tvrdenia mnohých
severoamerických
pozorovatelov, obraz tohoto socialistického raja, vykreslovaný
spomínanými zástáncami takéhoto systému, má vážné trhliny.
Kritici tvrdia, že systém presadzovaný týmito vládami v
skutočnosti systematicky zničil tradičnú štruktúru rodiny.
Výsledkom toho všcho je utrpenie detí.
Ako príklad je možné uviesť zistenie švédskej novinárky, Anny
Wahlgrcn, ktorú citoval americký konzervatívny časopis New
Dimcnsions, že vo švédskom, vládou kontrolovanom systéme
MSD dochádza k nesprávnému zaobchádzaniu s deťmi a to po
zdravotnej stránke. "Dctom sa podávajú lieky. Maličké deti
dostávajú sedatíva," píše novinárka. "Zdravým, normálným
delom sa podávajú prostriedky uvoľňujúce nervové napätie za
tým účelom, aby spali. Sú známe prípady, kde u Štvoročných detí
došlo k návyku na tieto lieky. Existujú miesta, kde sa dávajú
prášky na spanie polovičke z detí."
New Dimcnsions cituje taktiež Dr. Eric Brodina, pôvodom
Švéda, který je teraz riaditeľom firmy Freedom Enterprises v
štáte North Carolina. Dr. Brodin hovorí, že matky, ktoré mimo
svojej domácnosti nepracujú nikde, sú Švédskou vládou
považované za "parazitov", priživujúcich sa na manželoch. Z
tohoto dôvodu ich vláda trestá odoprením rôznych výhod, ktoré
sú ňou poskytované iným matkám, dávajúcim svoje deti do
štátom podporovaných zariadení systému MSD - dane sú vyššie
a daňové úľavy sú im odopierané.
Úľava na dani z titulu starostlivosti o maloleté deti bola vo
Švédsku úplne zrušená. Výsledkom toho je fakt, že 90%
švčdských rodín je ekonomickými sankciemi vlády nútených
umicstnit ich deti v kolektivizovaných zariadeniach MSD,
spravovaných Štátom. Dr. Herbert Hendin, autor Suicide an
Scandinavia (Samovražda a Škandinávia) hovorí, že tento systém
viedol k vytvoreniu nedorozumenia medzi matkami a ich detmi.
"Vo Švédsku je tendencia povzbudzoval veľmi včasné odlúčenie
dietata od matky. Žena jednoducho nemá chut starat sa o svojej
deti a dáva prednost zamestnaniu."
Dr. Brodin to rozvádza: "Výsledkom tejto politiky ohromného,
povinného systému MSD je pohľad na deti zúfalo túžiace po
láske, nežnosti, dotyku, bozku ... Kvalita Švédského života
dnešných dní je tragédiou. Mládež je apatická, bez cieľov,
neschopná pochopit, že i snaženie jednotlivca má určitú
dôležitost... V žiadnej inej spoločnosti som sa nestretol s
takovýmto stupňom odcudzenia a izolácie, nedostatkom
(životných) cieľov, individuality a motivácie, ako medzi detmi
a mládežou vo Švédskom štáte, kde je systém sociálneho
zabezpečenia na úrovni."
Katarina Runske, švédská emigrantka, poukázala na túto
alarmujúcu situáciu počas konferencie, ktorú pred dvoma rokmi
usporiadal v Toronto Human Life International. Pani Runske

ZÚFALSTVO VO ŠVÉDSKU
hovorí, že je vo Švédsku doslova nemožné uchovat rodinu v
tradičnom slova zmysle a to v dôsledku politiky vlády a vyslovila
varovanie, že i vývoj v Kanade by sa mohol ubrat tým istým
smerom.
"Švédska rodina neplní svoju funkciu a celoživotné manželstvá
sú veľmi zriedkavé," hovorí pani REunske. "A čo systém urobil
z détí? Domnievam sa, že systém MSD vytvoril novú rasu, rasu
sobeckú, ktorú my vo Švédsku nazýváme "space" (vesmímé) deti,
alebo "never, never" (nikdy, nikdy) deti. "Never, never" deti boli
pomenované takto preto, lebo tvrdia, že ich nikto nemá rád." Pani
Runske hovorí, že situácia vo Švédsku je teraz tak zlá, že rodina
ako právný pojem dokonca ani neexistuje. "Existujeme ako
'domácnosti’ a domácnosť môže být tvorená dvoma ženami
alebo i homosexuálmi žijúcimi spolu, ktorým je tiež dovolené
adoptovat deti. Práva rodičov nie sú zakotvené dokonca ani v
ústave. Švédsky právny systém poskytuje omnoho väčšiu
starostiivost menšinám, než rodinám."
Tvrdí, že tento systém má dalekosiahle dôsledky. "Najnovšie
štatistické dáta, ktoré sú z roku 1984 a ktoré sa týkajú
manželstviev uvádzajú, že došlo k uzavretiu 77 000 manželstiev
a k 20 000 rozvodom. Priemerná doba trvania manželstva bola 12
rokov. "Viete, my vo Švédsku máme čudné problémy. Máme
napríklad ľudí, ktorí sa rozvedú, aby mohli žit spolu; vyzerá to
hlúpo, ale je to pravda a dôvod toho je veľmi jednoduchý;
systém sociálneho zapezpečenia sa stará o mnoho viac o ľudí
rozvedených, než o manželov."
Ve snahe preži t, naučili sme sa podvádzat. Tí, ktorí zostanú
doma, nemají absolútne žiadny sociálny štatút, žiadne práva. Žena
v domácnosti nedostane žiadnu penziu, či podporu ... Všetkým
právam sa tešia iba tí, ktorí pracujú mimo vlastnej domácnosti;
pre nich je vždy dostatok finančných prostriedkov na akékoľvek
použitie... a kto za to platí? Hovoríme, že je to zdarma, avšak,
bože môj, to nir zadarmo. Niekto musí za to zaplatí t."
"Mnoho rodičov, ktorí sú vystavení takýmto prekážkám, sa
vzdá", hovorí pani Runske. "Všetky organizácie združujúce ženy
stále tvrdia to isté - že každá žena má mat svoj príjem a nemá
byt závislá na mužovi. ’Ste iba príveskom svojho muža?’ je
velmi bežná otázka."
Avšak deti, nie matky sú najviac zraňované, tvrdí pani Runske.
"V súčasnej dobe prevádzame výskum v mnohých sméroch a
všetky výsledky poukazujú na tento problém poškodzujúci deti a
mládež. Istý profesor poznamenáva, že každé piate diéta trpí
psychologickými problémami a každé Štvrté úzkostou a strachom
a uvádza zrejmé dôvody: zvyšujúci sa počet pracujúcich žien,
rozvody, stahovanie sa z vidieka do veľkých m iest Iný profesor
zo Stress Research Institute naznačuje, že každé tretie diéta,
ktoré sa vo veku štyroch rokov podrobí lekárskej prehliadke
prevádzanej úradmi, trpí psychologickými problémami. Je známe,
že dnes už i malé deti dostávajú vredy, sme si vedomí toho, že
deti vo velmi nízkom veku užívajú drogy a alkohol a že existuje
určitý počet detí zaistených a ponechaných vo väzniciach v
piatok, kde do soboty rána, kedy budú odovzdaní rodičom, majú
možnost vytriezviet. Vieme akým spôsobom sa rozrastá násilie
a dnes sú obetami tí slabší. Máme to všetko podložené štatistikou
a napriek tomu stále nič nepodnikáme. Máme vážne problémy v
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našich školách. Zvyšujúci sa počet detí opúšta školu po deviatich
rokoch dochádzky bez znalosti čítania a písania. Učitelia sa
síažujú na to, že musia strávi t tak veľa času s malými de tmi
učiac ich správnému chovaniu. Násilie na školách sa stalo jedným
zo závažných problémov a je to problém, ktorého sa je veľm i
íažko zbavit."
"Prečo nevenujeme pozomost mienke detí? Stretli ste vôbec
niekedy diéta, ktoré by dalo prednost zariadeniam MS D pred
svojmi rodičmi? Všetku tie reakcie vyskytujúce sa medzi
dnešnými mladými ľudm i je to, čo ja nazývam 'snahou upúta!
pozomost’. Neposkytujeme im už viac dostatok Času na
komunikovanie, nemáme čas ich počúva! a tak jim namiesto toho
zostáva konat."
"Jedného dňa so vo Viedni stretla Matku Terezu a rada by som
ju citovala... Navštívila Švédsko už dávnejšie a druch chudoby,
ktorý tu vo Švédsku našla, vyvolal v nej pocit ľútosti. Tento
druch chudoby u nej doma, v Kalküle, neexistuje. Trpíme
nedostatkom lásky a vzájomného rešpektu. A to je chudoba. Je to
niečo neznáme v tamojších obydliach chudobných, existuje to
však vo švédskom raji, štáte s vysokým stupňom sociálného
zabezpečenia."
"Myslím, že našou zodpovednostou voči budúcim generáciám
je poskytnú! našim detom detstvo na úrovni, počas ktorého sa
môžu naučit princípom a pravidlám života. Diéta, ktorému sa
nedostává lásky, starostlivosti a času hneď od začiatku, sa stane
egoistom a jeho postoj k spoločnosti bude pripomína! neživý
stroj. Našou úlohou je preto reštaurova! rodinu a to je tá
najdôležitejšia úloha, ktorá stála pred nami."
"Prosím vás, nenásledujte príklad švédského raja, pretože to raj
nie je."
John Power
* MSD: anglicky "daycaxc systém “; v £sl. podmienkach tomuto pojmu zodpovedajú hlavne dcstké jasle
škôlky, prípadne tzv. “družiny“.

VI STÄR FÖR MODE.
KVAUTETTILL RÄTT
PRIS!
VÁRA SKOBUTIKER FINNS I :

M ALMÖ.LUND.HELSINGBORG.
HÄSSLEHOLM.KRISTIANSTAD.
GÖTEBORG. MARIESTAD.
ESKI LSTUNA.ÖREBRO.
VÄSTERÁS.AVESTA.UPPSALA.
STOCKHOLM

a
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Karin je Švédka která se loni na ja fe rozjela do
Prahy naučit se češtinu. Zde je je j í dopis napsaný v
češtiné po čtyfech mčsících intezivního jazykového
štúdia. V dopise jsm e nie neopravovali.
Po čtyf mésíce v Praze méla bych moct krásné
shrnout své dojmy a zážitky. Ale ted, za týden pred
odjezdem domu, zdá se mi to skoro nemožné. Jenom
vím, Že j sem se méla tady velmi, velmi dobre a že s e
určité vrátim v budoucnosti - a ne jenom jednou ...
Občas lituji, že jsme neudélala vie v Praze. Že j sem
nevyužila vŠech možností tohoto kulturního centra, že
ješté je obrovské množství filmú, činoher a vystavek,
které jsem nevidéla, a hodné zajímavých lidí s kterými
j sem s e nesetkala. Ale na druhé strané, myslím, že
pražané sami nemají silu a chut "všechno" vidét a
délat a néjak jsem ty čtyri mésíce také byla pražanka!
Není možné byt pilnv turista tak dlouho!
Dokonce jsem ted ráda, že jsem tady žila dost
"normálni" život, že jsem jezdila narvaným autobusem
"XI" každý den, že jsem stala ve fronté když to bylo
nutné a že jsem vúbec neméla zvláštni privilégia
(kromé jednoho dúležitého - dobré štipendium).
To VŠe zní jako "obratné Snobismus" (co je čtyri
mésíce proti celému životu, myslíte - a správné), ale
nemíním to tak. Miním tím jenom, že jsem ráda, že
jsem méla možnost trošku zučastnit české společnosti,
a nesedéla jsem v néjakém hotelu a koupila všechno
v Tuzexu.
Rovnéž jsem ráda že jsem porád bydlela tady na
koleji. Dostala jsem tím spúsobem dobre prátele a
známi, češi i cizinci.
Zúčastnila jsem se také jednoho sboru, kde jsem se
seznámila s jinými Čechy, mnoho z kterých už mají
rodinu a práci (i když množí jsou o pár let mladší než
j á).
Tedy jsem víc než spokojená se svým stážem v Praze,
ale ty poslední týdny chtélo s e mi néjak pryč. N ejsem
zvyklá bydlet ve velkém mésté, a zvlášté ne s tolika
turistú!!
Slyšela jsem, že dosud tento rok tady byli víc turistú
než celý minulý rok. Pro mne je to ted skoro
nesnesitelné chodit po Václavském náméstí nebo
Národní trídé!
Zítra a pozítrí budou volby. Preju Československo
Štéstí, myslím že výsledky budou v poŕádku, ale trochu
se však bojím. Bude to velmi zajímavé!
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"SOS"
O existenči "Détských vesniček SOS" jsme se dozvédéli dQcy malé
zprávičce od pani D' urovičové v Severských listech.
Nevéda, co budou nejvíce potfeboval, nabalili jsme dvé bedny
détským Šatstvem a dovezli do Prahy. Byli jsme príjemné
prekvapení, kdyí jsme zjistili, ze vedení "SOS" má sídlo na
Prazském hradé na tretím nádvorí v bývalém probošství, pŕímo
naproti kancelári prezidenta Havla.
Duší celé organizace je jedna ze zakladatelä SOS vesniček v
ČSFR, pani Dagmar Bruzová. Jak nám sdélila, Šatstvo bude
rozdéleno mezi déti pH mikulášské nadílce.
Déti zijí v rodinných pomérech, jsou stejné posuzovány a proto
nejvhodnéjší podporou je členství ve "Sdružení pčátel SOS détských
vesniček" a penéžité dary.
Doporučujeme všem našim spolkúm a členúm, aby podepsali
prihlášku a stali se tak stálymi podporovateli léto ušlechtilé
myšlenky.
V ČSFR platte na konto Investiční banky, pob. Praha-m ésto č.
účtu 7734-031, nebo na valutové konto u Komerční banky
Praha 2, Václavské nám. 42, č. účtu 34278-219551-021 anebo,
to je nejjednodušší, na konto SOS B arnbyar i Sverige, PG
900203-1 SOS B arnbyar a nezapomeňte napsat "Tjeckoslovakien".
Necht není ani jeden z nás, který by nepŕispčl této nejhum ánnéjší organizaci, která jako nebezpečná byla komunisty zakázána a okradena.
Alena a Vítézslav Lotovi.
***

Sdružení pŕátel SOS détských vesniček

Sdružení pFátel SOS détských vesniček prožívá od 1. prosince 1989 novou éru. Obnovilo činnost po 15 letech. Jeho
začátky? Tehdy v roce 1969 vytryskla neuvéfitelná vlna
nadšení a účinné podpory v našem národé, kdy jako jediná
dobrovolná organizace v mocenském bloku začalo Sdružení
propagovat a budovat SOS détské vesničky. Starí i mladí,
pensisté i školní déti, bohatí i chudí, politická pravice i levice
- v mnohatisícové dárcovské základné nechybéla žádná
skupina obyvatel této zemé. Dodnes se néco podobného
neopakovalo v žádné ze 104 zemí na 4 kontinentech, kde
vyrostlo pfes 300 SOS détských vesniček a na 700 jiných
SOS zafízení.
Je to potéšující právé ted kdy naopak vzniká na tucty
dobrovolných společenství v naši zemi. Máme kofeny, tradici,
strukturu, která prečkala i dobu útlaku, protože vydržela láska
onéch maminek, které dávají skupinám sourozencú pravý
domov a jistotu. Máme minulost, pfítomnost, ale i budoucnost. A jasný program: opušténé díté, které nemúže být

adoptováno, dostává SOS rodinu navždycky, protože ho
márna nikdy neopustí.
MyŠlenka vznikla v Rakousku. Herman Gmeiner, mladý
študent medicíny, se vrátil z ruského zajetí a byl tak otŕesen
pohledem na spousty sirotkú v poválečné Evropé, že se
rozhodí vénovat vše co mél, 600 šilinkô, na nákup pozemku
v Imstu v Tyrolích, kde se naŠel jediný starosta, který ho
nakonec vyslyšel a prodal mu kousek zemé. Netušil, že tím
proslaví Imst nad mnohá svétová mésta, že spíše než pôvab
ná alpská krajina pfivábí jednou stovky autobusú právé
détská vesnička. Chtéjí shlédnout nékterý z patnácti rodin
ných horských domkú na kopci uprostred nebetyčných
vrcholú, navštívit i hrob zakladatele Gmeinera a vyslechnout
pôsobivé slovo nékterého z obyvatel vesničky, jenž je provádí.
Čtyfi zásady, prosté a geniálni tvorí základ:
maminka - sourozenci /často i početné skupiny sourozencô
pokrevných/ domeček - a širší společenství "détské vesničky",
která vrôstá do Širší obce, méstečka, mésta. Moudrý a otcovs
ký vedoucí vesničky nahrazuje matkám+péstounkám bratra,
détem strýčka, ba i staršího "brášku". Jeho technický zástupce
se vénuje zvlášté kutilským zájmôm chlapcô, sportovní
činnosti, praktickému udržování domkô.
V rodinách, kde povolání matky je spíše poslání než zaméstnání, jsou také tety - pomocnice, které v domáci práci i péči
o déti matce výdatné pomáhají, pfi čemž hlavní místo v
détských srdcích zôstává neomylné mamince, které jim v
jednomyslnosti s tetou dává dobrý príklad soužití.
Sdružení má od prosince 1968 stanový fádné schválené.
Vybudovalo dvé vesničky - v Doubí u Karlových Varô a ve
Chvalčové u Kroméŕíže. Tretí, bménskou, již nemohlo
dokončit. Prinútili nás, abychom odešlf od hotových inženýrských sítí za sedm miliónô a abychom se pak zjara 1975
dokonce zrušili.
Již pfed tím jsme darovali dobre vybavené a obydlené
vesničky štátu, zároveň s dvanácti milióny korún, což byly
dary obyvatelstva.
Následovala smutná doba: maminky byly vystavený mnohá
šikanôm, nevlídným zásahôm, ale pouto materské lásky
vydrželo. Pomohla i skutečnost, že déti byly jednotlivé
svéfeny soudem prím o matkám-péstounkám, nikoliv Sdruže
ní. Kdo by byl šel do pfedem ztraceného boje - uspoFádat
Fadu soudních procesô, dokazujících, že se matky o déti
špatné staraj í ...
A tak déti rostly. Maminky si ovŠem musely poradit samy bez vedoucího vesničky a jeho zástupce, bez podpory
Sdružení, bez jeho pediatrô a psychologô, bez stálé pfejné
podpory vefejnosti. Jak obstály vidíme z toho, že vesnička
Doubí napi. vychovala skoro dvé stovky déti, že máme již
pfes sedmdesát vnoučat z jejich manželství, uzavíraných
mladými lidmi mimo vesničku, tam mezi sourozenci panují
skutečné sourozenecké vztahy. Štátni správa nedodržela
zásady Herrnana Gmeinera, a proto vdéčíme jen ženám, kdysi
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pečlivé vybraným z mnohá tisícú v České republice, že je
nač navazovat, ba že je doslova čím se chlubit ve svétové
rodiné détských vesniček.
Sdmžení opét pŕejímá inicitaivu. Sekretariát se vrátil na
starou adresu, "Pražský hrad", kde sídlil již 1969-72. To je
úžasná vzpruha. Smime pokračovat v ovzduší histórie, která
dýchá z každého kamene. Znovu jsme otevŕeli konto, na které
prijímáme dary a prispévky členú. Znovu vybíráme maminky
pro uprázdnéné domeéky. A do détských domovú, do kojeneckých ústavú, na rúzná úŕední místa vysíláme dopisy,
abychom objevili déti, které by právé do vesniéky patfily,
predevším vlastní sourozence, žatím rozdélené do rozličných
domovú podie rodu a véku.
Sdmžení se smi konečné oficielné nazývat "SOS" - ani to
nebylo dovoleno v letech 1969-1975. A ješté letos se stane
členem mezinárodního hnutí SOS KINDERDORF INTER
NATIONAL se sídlem v Insbrucku. V prosinci se zúčastní
dva členové predsedníctva valné hromady ve Vídni a tam
pfevezmou toto členství.
Naše déti již smély ztrávit tri týdny v letním tábore u jezera
Caldonazzo na úpätí italských Alp, kde se každoročné sejde
na devét set déti ze všech SOS vesniček. Prvné se tak déti z
Doubí setkaly s jedenácti rúznými národnostnú a objevily, k
jak veliké rodiné vlastné patri.
Naše maminky-péstounky se smély prvné podívat do čtyŕ
némeckých a rakouských vesniček SOS, porovnat svých 21
let života se zkuŠenostmi maminek v Imstu, Altmiinsteru,
Diessenu a Immenreuthu. A dostalo se jim nejvyššfho vyznamenání: prezident Helmut Kutin, sám kdy si "díté z vesničky"
a nejvlastnéjŠí ztélesnéní myšlenky SOS détských vesniček,
jim daroval zlatý prsteň Hermana Gmeinera, který dostávají
maminky z vesniček po sedmi letech života oddaného svéfeným détem. Trikrát sedm rokú čekaly maminky z Doubí a
Chvalčova, ale ta radost, dojetí a posila prištích dnü! V
Rakousku je takových prstenú na tri sta, na území naši
republiky žatím pouhých čtmást.
Pred Sdmžením leží veliké úkoly: navrátit existující vesnič
ky do pravé SOS podoby, obsadit domečky postupné novými
rodinami, neustále rozšifovat členskou základnú. Na obzoru
je výstavba tretí détské SOS vesničky, na kterou shromažďujeme finanční prostŕedky.
Bulletin pro členy vychází nejméné trikrát do roka. Rádi jej
posíláme i tam, kde je zájem o pŕetištení nékterých našich
informací. Pro anglické dárce vydáme stmčný obsah bulletinu
v angličtiné, snad jej budeme moci nabídnout brzy i v némčiné. Zahraniční priznivci českých SOS vesniček mohou ve své
zemi poslat tamnéjšímu klubu či sdmžení pŕátel SOPAS dar
s výslovným pokynem, že je to prispévék pro naše vesničky.
Mají daňovou úlevu a naše Sdmžení dostává čistou částku na
valutové konto. To jsou velmi všední detaily, ale dúležité v
situaci, v níž toužíme po sobéstačnosti i v budování díla pro
opuŠténé déti v českých zemích.
Praha, 17. ríjna 1990
D. Br úzov á

DOPIS A ZPRÁVA,
KTERÁ M LUVÍ SAMA ZA SEBE
Dopis pani Evy Lindekranízové Severským listúm:
Pani Olga Havlová, manželka prezidenta Václava Havla, se
nemusí nikomu blíže pŕedstavovat. Tato nesmírné činná a obétavá
dáma predsedá Výboru dobré vúle - organizace, která pečuje o
postižené. V této organizaci pracuje mj. pani Čáslavská.
P fi mé návštévé u Olgy Havlové počátkem června, jsem byla
požádána, abych pomohla udélat sbírku na léky pro astmatické a
alergické déti v ohroženém prostredí severních Čech. N a 10 000
déti postrádá jakékoliv léky, spraye, tablety Ventolin, Bricanyl,
Pulmicort a pod. Byl natočen švédsky dokumentárnifilm "Jedovatý
trojúhelník", který dokumentuje situaci v nejohroženéjších místech
v Polsku, Sošku a severních Čechách. Témto détem se žatím
pomáhalo jediné príležitostnými prevozy autobusy do krajú s lepším
vzduchem; ješté ten den nebo po krátké dobé se vracely zpét.
Néjakou mediciální pomoc nedostanou.
Švédsky Červený kríz mi odmítl pomoc s tím, že musí pomáhal
tretím zemím, do nichž Československo nespadá.

Budeme vdéčni za každý sebemenšíprispévék na konto Severs
kých listú, bankgiro 128-5584 nebo postgiro 66 4121-1, prispévék
laskavé označte "astma".
Dékuji Vám jménem pani Olgy Havlové a za Výbor dobré vúle.

SOKOL GÖTEBORG se na své výroční schúzi
usnesl, že nasbíranou částku Fondu na pomoc
Československu zašlou na konto SOS détských
vesniček. Jednalo se o 3.380 korún.

P r i a t e ľ o m , k t o r í nám p om oh li!
Slovo áakujem nemôže vyjadrič naáu radosú a
väaku za vaáu pomoc. Váš príspevok umožnil
uskutočni£ inak pre nás nedostupnú operáciu a
dal Michalovi nádej na normálny život.
Ako však možno podakovat za život a zdravie?
Snáä. len týmto spôsobom. Chceme, aby ste vede
li, že v Martine na Slovensku bude žit chlapec
a jeho rodina, ktori budú s váakom spominat na
solidaritu všetkých neznámých ľ u d i vo vzdia
lenej krajine, ktori pomohli v íažkej chvili.
Srdečná váaka a všetko najlepšie do budúcna.

M ic h a lr Soňa a Ľ u b o m í r B u d i n s k í .
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CESK?
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Ministerstvo zahraničních vecí dále na pŕetŕesu

00 fllFLOMATICHfGH SL02E0
se opet odchazi za zásluhy?

Jifí Felgl, byl n a n aš em zas tu p ite ls k ém
ú f a d a ve Švédsku. Dcéra S v étlan a s t r á 
vila ve svých 28 l e te c h osm le t ve slu ž
b á c h FMZV a za vším st á l opát pan
pluko vník- Po s k o n č e n í d ip lo m atick ý ch
slnžeb byli tito Udá velml slu šn é za
o p a t r e n í a jeäté svou situ ac i jsou sc h o p 
ní k o m en to v at slovy. „že oni s otcem
pre žili čt y í l mln istry. p ŕežijí í d a l š í “ .
Ti, k t e f í do n ás ko p ali v k r im in á le c h ,
jsou 112 mimo h r u — vétšlnou. jejich
potom ci, k t e ŕ í v y r i s t a l l v b lah o b y tu neomezené moci a možností, ie rý ch le zast o n p ill. Kolík vézňú z p a d e s á t ý c h let
m á n i j a k é postavení? Najson sn ad do
s t a to č n é in telig en tn í, sc h o p n í a s čis
tým í t i t e m ? ZFejmé lépa jsou na tom
s o u d m z i z KSC, k t e ŕ f pred dvaceti lety
v y sto n p ill z r o zletéh o v la k u do n e n á 
vratna.“

Pani Pýchová se o svých nážorech,
ale 1 d o k l a d e c h bavila s n ám és tk em
p ro p e r s o n á l n i záležito stí FMZV Wágn eretn . „Po d lo n h é dobé jsem o d ch ázela
od č lo v ék a, z a jehoŽ po stav en í jsme
b o jo v ali, s p láčem . O naši stížn o stl védél a p f e s t o nie p r o ti tomu n eudélaL
N a o p a k se n e c h a l slyšet, že za rodinon
p a n a p lu k o v n ík a stojí, protože se jedná
0 o d b o rn ík y . P lu k o v n ík Dynžík od r o k u
1986 sle d o v al n a š i ro d in u a ve lm l zn e
p r í je m ň o v a l rú zn ý m i ú str k y život mné
1 trstafcníra lejich členúm . .ž aln jte, p o 
kutí m á t e dô k azy ,' fek l pan Wágner.
L u s t r a c e prý u tô ch to lidí d o p ad la dobf e a d o k azo v al näco détem p a n a p l u 
k o v n í k a 1e p r ý nesm ysl, protože on ko 
n a l jen svou p o v in n o st.“
LIBOR SPRYSL

Členko Konfederoce politických vézňú si stéžuje ® E sté bóci h o 
j e n í ? © N d m é ste k W ó g n e r ne c h c e nie dokozo vo t • Toler ovaní
.
za s lu že bn í pov innos ti

CLENÚM KONFEDERACE
Pfed vá nocem l isme se pozastavili
nad pod ivno u kádrovou politikou pana
Dlens tblera a jeho podfb.rjnýnh v souvislosti a estébákem Machatým; k teréh o
si vzali pod och ran n á krídla. Pan Machatý nanl Jediný. Z am čstnancem m in is
terstva zah ran ičn ích vécí zústává i nadálB bývalý m inlstr v nltra , pan Vajnar,
v Kanadé je velvys lancem pan Sch uster,
vb Švédsku sedí na zastupite ls kém úŕadé bývalý prim áto r h lavního mésta
ČSFR Joset Hájek a našlo by sa více
exponenti! minulosti, kter ó FMZV Jako
výjimečné o d b o rníky zam äatnalo. Tôžko
dávám a do so u lad u s timto k an statovénlm tvrzanf, k te r á |sma získali u p r a 
mene. Dozvédéli Jama se, že |lž je všechno jlnak a do n ašich diplom atických
služeb bu dou pčijlmánl záfemct jen na
zák lad é ko n k u rsu , m o ráln é čistí a 'nezkom pr om itovaní. Na tato k r ité ria má
sviij názor Lenka Pýchová, tajem nice
provérkov é koinisa CNR, členka Konfed er ace politický ch vézňô.
„V né kolika dopisech jsraa upo zo rnili
pan a m in istra na k o n k r é tn i jména z a 
m e s t n a n c i StB, p r o m in e n ti KSC a v i b e c
lldí, kteff zastávali p ro m in e n tn í posta-^
vôní na FMZV. Najhorší ja, že „na oko“
bylí vyhozenl ti starší. Aiespoft n ék tefl.
Ovšem jejich místa zau |lm ají je|ich
d é H. k teré se usidlily u opnšténých
kor ýt.“
2e by lo m i n i s t e r s t v o z a h r a n i č í p ro le z lé e s t é b á k y . o tom n e n í d ls k u s e . Boh u ž e l i my m á m e d o le m . že to odDOvédní š é f o v é p ŕ e s k á d r y s m t r n o s t j . p ŕe h á n é i í. E x p o z i t ú r a a g e n t ú z k a t e g ó r i e
n e l z a s t o u ž i l e j š í c h p a t r í b e z p o c h y b y mez| n e l s c h o p n é j š í — a v š a k po v š e c h s t r á n k á c h . Pro b ý v a lý r e ž im byli n e p o s t r a d a t e i n l , a le p ro č by byli p ro nový?

„Véfili jsma, že je pan m inistr d i sledný a chce — nebo je n u cen — nékteró Udi n e c h a t dožít. Ale proč jsou
vysiláni opšt na naše zastu p lte ls k é ú r a 
dy. to je záhad a. JeštS t a k kdyby to
bylo do Cíny, Afghán istán u čl n a Kubu.
Pro nás politické všzné fe n es m írn ô pokofnjfcí, že jsma po švých h čb etech
umožnili détem téch, k teŕl nás véznili,
sa v y šp lh a t na nvolnSná místa. Upozor 
nili jsme jmenovitS na ro d in u plk. StB
Dynžlka — valice exponované osoby totalitnlho režimu. Jeho syn nyní p racu je
n a zastupite ls kém ú r a d u v Bonnu 1 se
svou manželkou . Podobná se u ch y tila
m anželka p an a plukov níka a on se r ý c h 
le v y stih o v al za ní. O jejich íln an co v án í
se mná ani mln vlt n ech ce . Pan p lu k o v 
ník si totiž užlvá s v i j v e l k f d i c h o d
,.za z ás lu h y “ — valmi se angažoval p í l
d em o n str acích ▼ Praxe.“
Dštl nemalí t r p é t za vlny svých .rodlč i . Pfesto ml pŕ l poslouchání pani Pý*
chové béhal m ráz po zádech. Stôžl se
moh u nedom nívat, že bv v tomto p ŕ íp ad ô
svn n e v é d il. co d š l á otec. a že by mu
občas „n ep o m o h l“ . Zvláš-té když . . .
„Ďalší člen rodiny p an a p lnkovníka,

Sestry a b ra tŕi!

P O L I T I C K Ý C H VEZNÚ:
KPVC PRAHA 1
p o s t . s e h r . 685
1 1 1 21 PRAHA 1

S praním všeho n e jle p ših o do nového roku Vám pro Vaši in fo rm a c i sd é lu je m e :
Pokyny, ja k postupovať pri re h a b ilita c i — uvedeno d á le — vypracoval JUDr.
J. Plocek.
Do 15. 12. 1990 bylo re h a b ilito v á n o : c iv iln ím i soudy ČR 71 777 osob, SR
22 291 osob a vojenským i soudy ČSFR 230 osob. O d ško d n e n í: na MS CR
p o d á n o 2926 žádostí, vyŕízeno 691, za m ítn u to 57 (p o d a n í nebylo v souladu
se ZSR), správou vojenských soudú ČSFR 120 (170 o b d rže lo zálohu 10 000
Kčs), Ú ra d d ú ch od o vé h o zabezpečení ČR vyŕízeno 605, v ŕízení 525. V odpovédi na m nohé d otazy o vyplácení záloh na odškodnéní sdélujem e, že
v této akci nebude p o kro čo vá n o . Výber by i proveden MS ČR v rozsahu
po d ie fondu p rid e le n ých na tu to akci m inisterstvem fin a n c ! ČR.
Z práva pro re h a b ilito v a n é členy ž i j í c í v z a h ra n ič í:
Podie d o h o d y s m inisterstvem spra ve d ln o sti bude o d škodnéní poukázáno
b u ď na splnom ocnénce v ČSFR (p rilo ží ovéŕenou plnou m oc), nebo na konto
u penéžniho ústavu v ČSFR, nebo na s p o ŕite ln í knižku v ČSFR. (Je nutno
do žádosti o o d škodnéní uvést číslo s p o ŕite ln í knižky, jm é no , na které je
vystavená, p obočku Š tá tn i s p o ŕite ln y a a d re su pobočky STSP.)
O dškodnení, p ŕ í p. da lší nárok po d ie oče ká van é h o zákona o m im osoudní
re h a b ilita c i osob, které byly ve vyšetrovací vazbé bez odsouzení (po d ie
§ 33, odst. 2 zák. 119/90 Sb.), vyŕizuje FMV (Inspekce m inisterstva vn itra ),
M ajako vské h o 19, 160 00 Praha 6. Kvúli e vid e n ci a ko n tro le vyŕízení nám
tyto p ríp a d y za síle jte a my je postoupím e IM V . M ám e zastoupení v komisi,
která bude tyto žádosti vyŕizovat.
M noží se re h a b ilita č n í soudní rozhodnutí, ve kterých zustá vají tzv. zbytkové
tresty nebo se nové vynášejí. D á le se vyskytují prípady, ve kterých se p ro k u 
rá to ri ve svých n á m itká ch p ro ti novým re h a b ilita č n ím rozsudkúm pokouší
p ŕe k v a lifik o v a t p o litic k é trestné činy (§ 2 reh. zák.) na trestné činy krim in á ln íh o ch a ra kte ru . Ž ádám e Vás, abyste nám takové rozsudky za sla li (je 
jic h kópie) po u p lyn u tí tŕíd e n n í o d vo la cí Ihuty spolu s p ríp a d n o u kó p ií o d 
volám'. Tento m a te riá l použijem e pro in te rve n ci u príslušných orgánu. N a 
šimi p o sla n ci byla pre d lo že n á novela zákona 119/90 Sb., dostane se na
porád je d n á n í asi začátkem února.
Zjišťujem e, že tisíce reh a b ilito va n ých nejsou našim i členy. Prosíme, abyste
takové získali pro členství v KPVČ a Vašich p o b oče k v je jic h vlastním zájm u.
N ečlenúm nemužeme poskytovat zdarm a p rá vn i oni jin é porady.
D ostávám e m noho pŕipo m ín e k ja k od členu, ta k i od poboček, které z a u jim ají stanoviska ja k k p o litic k é situaci, ta k k n e dokonalostem re h a b ilita č ního zákona. U jišťu je m e Vás, že na tyto pŕipo m ín ky a stanoviska nezapom ínóm e a u p la tň u je m e je pri je d n á n ích se státním i o rg á n y a našim i p o 
slanci.
D o kum entační komise KPVČ d é ku je všem, kte ŕí jí již p o m o h li v je jí práci.
Prosí Vás všok d á le : po síle jte nám od každého p u b liko va n é h o člá n ku s n a 
ši te m a tiko u výstŕižek s piným názvem časopisu a d a tem nebo xeroxovou
kópii. Pŕedevším prosím e o vypsání osudu Vašich, rod in n ých pŕíslušníku,
p ŕá te l. Piné hodnotný je dokum ent, který o b sa hu je popis čin n o sti a príčiny,
které vedly k Vašemu véznéní, prúbéh zatčení, väzby, sou d níh o ŕízení, p o 
bytu ve vézení, propušténí a n á sle d ující osudy i vše, co se v této souvislosti týka Vaši rodiny. Prosíme o co nejvíce jm e n osob, míst a uvedení doby.
Vítám e rúzné p rílo h y v o rig in á le c h i ko p iích - je n vždy výslovné napíšte,
z d a -li nám to dává te nebo je n z a p u jču je te ke zkopírování. V ítané jsou
i ruzné pŕedm éty z vézení pro naši sbírku. N a každý dopíš či je h o část
a prílo h u uveďte své plné jm éno s a d re so u ! V rám ci svých úkolu bychom
ra d i shrom áždili Vaše pŕíspévky již v I. p o lo le tí to h o to roku. D ékujem e Vám.
PhDr, VLA D IM IR STRUSKA

ING . RUDO LF PERNICKÝ

je d n a te l

predseda KPVČ

13

SEVERSKÉ LISTY 3-4/90

SBÍRKA NA ÚČET „MÍŠA“ POKRAČUJE
Pŕedevším chceme podékovat Vám všem, kteŕí jste pomohli nashromáždit prostŕedky potrebné pro
operaci Michala Budínského. Pŕispélo preš 200 osob a organizací. Díky za pŕíspévky i za všechna
povzbuzující slova.
Mezi jiným pfispéli organisace Rädda Barnen, Lutherhjälpen, Individuell Människohjälp, Výbor dobré
vüle pani Olgy Havlové a slovenské ministerstvo zdravotnictví. Nadace Charty 77 vénovala 10 000 SEK.
Dosud bylo shromáždéno 155 008 SEK a další pŕíspévky stále ješté pŕicházejí. Michalova operace stála
84 280 SEK. Dále byl zaplacen hotel (5 868 SEK), taxi (1 386 SEK), a výdaje béhem pobytu ve
Stockholmu pro pana Budínského a lékaŕku Dr. Danicu Vladárovou (dohromady 2 000 SEK). Michal s
otcem si hradili cestu do Švédska sami žatím co cesta Dr. Vladárové byla financována Nadací Charty 77.
Administratívni výdaje Nadace (telefón, telefax, poštovné) byIy kolem 1 000 SEK. Celkem tedy celá
akce stála 95 144 SEK.
Michal a jeho prüvodci prijeli autobusem do Stockholmu 27 srpna. Prvních 5 dní bydleli v hotelu August
Strindberg, kde jim bylo nabídnuto ubytování za sníženou cenu. Na poslední dny pobytu dala pro ne
laskavé k disposici svuj dum na Ekerö pani Danica Axelsson.
Operace byla provedena v Karolinské nemocnici profesorem Christer Lindquistem. Dékujeme za pomoc
zdravotní sestry pani Jitky Volné, která tlumočila pri vyšetŕeních pred operaci i pri samotné operaci.
Profesor Lindquist dává Michalovu šanci k uplnému uzdravení na více než 75%. Rehabilitace bude
probíhat béhem dvou let. Kdyby bylo treba další operace, bude pravdépodobne provedena zdarma.
Michal s doprovodem odcestovali domu z Västeräsu v úterý 4. zaíí. Pan predseda vlády Čalfa jim totiž
nabjdl místo ve vládním letadle, které tam bylo v souvislosti s návštévou Československé vládni delegace
vqjvédsku.
Po príletu do Prahy byl Michail a predseda Nadace Charty 77 intervjuováni československou televizí porád byl vysílán týž večer.
Ve stredu dne 5.záŕí byla uspoŕádána Praze tisková konference které se zúčastnili desílky žurnalistu,
zástupci obou ministerstev zdravotnictví a Výboru dobré vüle.
Na tiskové konferenci byl pŕednesen návrh Nadace Charty 77, aby Leksellüv gamma nuž byl zakoupen
pro Československo (tak se totiž jmenuje švédský prístroj použitý pri operaci Michala) a vytvoŕeno tak
regionálni stredisko, které by mohlo operovat nemocné ze strední a východní Evropy.
Tento inštrument však stojí 17 miliónu švédských korún. Nadace Charty 77 se rozhodla ujmou t se
iniciatívy a pokusit se shromáždit potrebné prostŕedky. Český a slovenský ministri zdravotnictví se
zavážali zajistit kliniku, odborný personal a provozní náklady.
Firma ELEKTA, která Lekselluv nuž vyrábí, se rozhodla podpoŕit projekt „Miša“ (jak jsme se rozhodli
naši akci nazvat) částkou 1 500 000 švédských korún a je schopná dodat tento unikátni prístroj do
Československa již v lété 1991. Nadace Charty 77 spolu s Výborem dobré vüle jednají nyní se švédskou
vládou a se zástupci švédského prumyslu o další pŕíspévky.
Na závér bychom Vás chtéli požádat o Váš souhlas k použití pŕebývajících prostíedku z pŕedešlé sbírky
na zakoupení Leksellova nože pro Československo, o další pŕíspévky, prípadné i jinou pomoc pri
uskutečnéní této nové sbírky.
S pŕátelskými pozdravy
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František Janouch
Predseda Nadace Charty 77
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GRILOVALI JSME KURE PO CIKÁNSKU
Pri letošní návštévé Čech chtél mé múj kamarád pŕekvapit
néčím novým, jiným, co jeŠté neznám a co na mne jisté
zanechá dojem: oznámil mi, že na moji počest budeme
griloval kure po cikánsku. - Vezmi, Charlie, támhle pod tou
deskou drevo a pokus se jej zapálil.
Vytáhl jsem zpod desky krátce narezaná polínka a špalíky
z e švestky a začal pripravoval sekyrou dračky. Jelikož
sekyrka byla nadmérné velikosti, štípala polínka vlastní váhou.
Nenadrel jsem se. Zapálil jsem dračky zažloutlým fíudým
právem a mél jsem radost, že jsem taký k néčemu.
Prítel na chvíli zmizel, pak prišel, udýchaný, s jakýmsi
ocelovým hrnce m. Byt čtverh ranný, bez dna. - Potéžkej to,
povídá. - To je kolos, co? Téžko jsem to zvednul. Váhu
pŕedmétu jsem odhadoval na dobrých 20 kg. Pravá ocel. - Už
neprikládej, teď se to bude délat samo. Čtyrhranný hrnec o
sile sté n 3 cm byl jiz skoro rozpálen. Rožeň s kuretem zasadil
do pripravených drázek a pomalú otáčel klikou. Vše pasovalo
bezvadné do sebe.
Kure, premítal jsem, to bych zrovná jísti ne mél, tady v
Čechách a ješte po cikánsku... J ako fádné informovaného
Švéda - díky rozhlasu a televizi - mé znervóznél ten
kamfylobaktus. Mají to kurata a slepice na celém svété, pred.
A pakliže kure není dobre propečené, je zde jistá možnost
nákazy. Také mné hlavou prolétla myšlenka na tu plzeň, co
piji. Vždyt ten prameň, z kterého pivovar bral tu vzácnou vodu
a po tolik staletí svlažoval hrdla žíznivých Čechú, už dávno
vyschnú!. Teď berou vodu z rybníka. Ale prý mají moderní
filtrační zarízení.
Kamarád privíral oči; trošku to kouŕilo a pak se chtél na to
celé plné soustfedit. Nerušil jsem ho. Pomalú otáčel rožném
a vypadal, že premýšlí. Ja také. Odkud sehnal ten nádherný
ocelový hrnec? Kam se na néj hrabou švédské grily... M é
obavy, že kure budeme jíst napolo udélané, byly zrejmé
zbytečné. Rozpálená ocel vyžarovala teplo jakdovnitŕ, tak ven
a začínal jsem vérit tomu, že to antibiotiky dobre živené kure
bude skutečné hotové za hodinu.
Zeptal jsem se ho, imponován, kde že takový hrnec koupil,
rád bych si ho vzal s sebou do Švédska. Neodpovédél. - Kde
si to koupil, naléhám, nezáleží na tom, co to stojí a v auté
máme místo. Hodíme to do kufru, dá se do toho také néco
dát. Neodpovédél. Až po delším naléhání: - Charlie, to se
nedá koupit. Je to násypník z míchačky na beton. Votočil
jsem to v práci. Vis, tady človék délá, co múze.
Pojídal jsem perfektné ogrilované kure a mlčel. Napadlo mé,
co ten násypník a prípadné prostoje asi stály než sehnali
nový.
Proč se takto pripravenému kureti ríkalo "po cikánsku",
nevím. S nad pro to, že bylo délané pod š irým nebem? Nebo
proto, že se traduje, že drúbež bývala snadnou obétí
kočujících Cikánú? V každé m prípadé: byly to romantické
časy, kdy s e kradly jenom slepice II!
Charlie

Z b o ž í b e z c la
P r a h a — Ke zmenám čes
koslovenských celních pŕedpisťi
k J. únoru 1991 uvcdla Ústrední
čelní správa tyto dophiujfcí informace: Dovozní prirážka je vymerována a vybírána eelnicemi
na základe vyhlášky í'ederálního
ministerstva financí C. 569/9(1 St.
ze dne 17. prosince 1930. Nejde
však o clo, ani colní poplatek,
ale skutečné o dovozní priráž
ku uplatňovanou prechodné nn
dovozy spotfebního zboží a po
travín uvedených v pŕlloze této
vyhlášky, jejíž účinnost končí
dnem 31. 12. 1991. Pri dovozech
zboží k* uspokojovaní osobnfch
potreh fyzických osoh celnice
dovozní prirážky nevymeŕují n
nevybírají v téchto pŕípadech:
— u zboží, ktoré je osvobozeno od cla, t j. napŕ. v cesto m ím
styku u československých fyzic
kých oso D do 3U0U Kčs ceim
hodnoty,

— u zboží, jehož čelní hodno
ta nepŕesahaje limity stanovené
pro uplatnéní jednotné čelní sazby pét procent (tj. napf. v ccstovním styku, u československých
fyzických osob 8000 Kčs celni
hodnoty),
— pri dovozech íinského zboží
z Fínska, bez ohlcdu na jebn
čelní hodnotu, kdy se nevybírá
ani clo (púvod lakového zboží
je ovšem potreba prokázat),
— pH prokázaných bezúplat
ných dovozech, tj darovaného
zboží,
— pri dovozech na C8lní z á 
znam (zboží dovezenú dočasné
s tím, že bude vyvozonn zpét dn
ciziny),

— pH prokázaných zpčtných
dovozech.

6. února 1991
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