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V dnech nejistých, kdy kolísají říše
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Článek "Hombres" Věry Čáslavské byl postupně nabídnut Mladé frontě,
Práci a dvěma dalším deníkům /v nichž se však údajně ztratil/, které ho
neotiskly. Takže "Res publica" dává těmto "Hombres" publicitu.

"Hombres" Věry Čáslavské.
"… no a teď si uděláme několik cviků con los hombres," pro
nesla klidně a přirozeným hlasem "Novia de México" /Nevěsta Mexika/, "Dios
Rubia" /Blonďatá bohyně/, "Vera la Incomparable" /Bezkonkurenční Věra/, jak
ji během a po olympiádě 1968 nazýval tamní tisk, osmahlí Mexičané a Mexikánky, všichni. A kdybychom hrábli do archivu hlouběji, to by se ještě našlo synonymů!
Po vyřčení slova "hombres" /muži/ naslouchající mexické žačky gymnastiky,
k nimž byla Věra po OH 68 pozvána, aby jim předala aapoň něco z toho svého>
božského, ani nemrkly, ale v koutcích úst jim to určitě zacukalo. "Reina de
México" /Královna Mexika/, jak byla kromě jiných přezdívek také pokřtěna, si
totiž spletla jen jedno jediné písmenko - "e" s "o". Místo "hombros", což
značí ramena, řekla "hombres", a to jsou muži. Vyznělo to, že Věra je nabádá,
aby místo cviků s rameny sT zacvičily s muži. Dobré.
A teprve více než po- jedenadvaceti letech se jí skýtá velká a ojedinělá
příležitost, aby tato BlonSatá bohyně zacvičila ne rameny, ale opravdu s mu
ži, aby jimi pořádně zamávala, aby je převálcovala na koberečku, protáhla na
gymnastickém skřipci, pořádně jim dala zabrat, zavrzat klouby jejich okončetin, které rozhodně nejsou z hlediska sportovně pohybového na té úrovni, jak
je tomu u nářaáovců.
Pan president Havel jí nabídl, jak teá až moc dobře, známo, funkci primá
torky. Odmítla právem-neprávem. Právem podle těch, co něco podobného zažili
a provedli sami se sebou, když jim bylo nabízeno - někdy i stranickým příka
zem - výhodné postavení či funkce a přesto nepřijali při vědomí, že jim to
nepřísluší. A neprávem zase podle těch, kdož přijmou cokoli lukrativnějšího,
než co dělají dosud, i když se třeba donedávna zaříkali, že to a ono, že by
»••• známe to. Ale když přijde k věci, pak křeslem na výšince nepohrdnou.
A nebo příbuzní použiji důraznějších slov: Ty seš ale..! Nebučí hloupá, ber!
a tukají se přitom do hlavy.
Odmítla i hodnost velvyslankyně v Japonsku.
Odmítla i třetí pokušení - stát se prezidentovou poradkyní, tak věhlasým
"sovětnikom" /poradcem/ či konšelkyní, jak by řekli Staročeši, ač jde o zčeštění /francouzské conseillère /rádkyně/.
V čem bude Věra Čáslavská radit panu presidentovi, protože dotřetice pod
lehla - zopakujme pokušení» případně i ostatním presidentovým mužům-poradcům,
kteří byli angažováni nedlouho před ní, není tak profesně přesně vymezeno a
tiskem neupřesněno.
Není však absolutně žádných pochyb o tom, v čem Věra Čáslavská nikomu
radit nemusí, a to: jak dělat přemety, jak balancovat na kladině, jak prové
st veletoče /na hrazdě pochopitelně!/ a jak po hlavotočivém saltu dopadnout
na pevnou zem.
Josef Volařík
Valtr Komárek: Neváhejme zlomit moc mafie.
Citujme nejdříve z životopisu Valtra Komárka: Narodil se 10.srpna 1930,
jako nemanželské dítě. Z toho důvodu ho rodiče vzápětí opustili. Ujala se ho
rodina Komárkova v Hodoníně, přestože sama zápasila o existenci. Na počátku
nacistické okupace byl vyloučen ze školy i zbaven občanských práv. V únoru
1942 byl transportován do koncentračního tábora, naštěstí však byl vrácen k
důkladnému prošetření "sporného rasového původu". Poté ho nevlastní rodiče
až do konce války skrývali.
Hned na počátku r.1968 byl jmenován gen.sekretářem Hospodářské rady vlá
dy /předseda rady L.Štrougal,|' místopředseda O.Šik/. Vedl i národohospodářský
sekretariát předsednictva vlády. 0 rok později byl funkcí zbSven a do počát
ku roku 1971 byl nezaměstnán. Poté pracoval v druhořadých funkcích na Fede
rálním cenovém úřadu, ale i odtud musel odejít jako osoba, která nesmí při
jít dosstyku s údaji obsahujícími hospodářské tajemství.
Pokračování
Z "Vídeňských svobodných listů" převzal "Krajanský list" 1/90, Austrálie.
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"NĚKOLIK VET"
MLUV PRAVDU, HAJ PRAVDU
BRAŇ PRAVDU AŽ DO SMRTI.

VYBOŘ A ČLENOVE JMENOVANÉ ORGANISACE,JEHOŽ ČLENOVE BOJOVALI NA
VŠECH FRONTÁCH II světová války, taká v SSSR považují "PROHLÁŠENI”
"NĚKOLIK VET" za ulně onravnene, když, dochází k porušováni všech
uveřejněných bodů:
Propuštěni politických vězňůr
✓

r

v

v

Z

Neomezováni shromazdovaci svobody;
legalizace občanských iniciativ;
r

/

svoboda a nezávislost oro kulturni
a novinářskou činnost;
respektováni práv věřících;

veřejná a odborná diskuse o všech projektech
životního prostředí a

svobodná diskuse o zamlčovaných událostech v nových
dějinách Československa,včetně invaze pěti států
Varšavské smlouvy v srpWH 43G8 a následná "normalizace"!

V Sydney-Australia L.P. 1980
V vbo r N ? z
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Přihlašuji se za člena nezávislé politické strany
Československá demokratická iniciativa /ČsDI/.
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Jak si stojí komunisté před volbami do F S v s . o.Konstruktiva?

K Ke dni 23.2. se se svým tipem přihlásilo uz 41 respondentů. Žádný z před
cházejících neupravoval svůj tio. Podle výsledku výzkumu veřejného mínění
dochází ke snížení popularity komunistů a to z 26,41 na 21,48%. Číslo popu
larity by jistě bylo vyšší nebýt třech respondentů, kteří tvrdí, že KSČ
zíu,Ká nad 50 % /jeden z nich 60%/, nechtějí však autorizovat svůj tip. V.H.
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Přihláška za člena Tšelidové demokratické strany- reg.
číslo:
- strany podnikatelů a živnostníků
soc.postavení
rod.číslo
stav
Jméno,pří j,ak.titul

Bydliště

okres

podnikám-chci podnikat v oboru

chci podnikat s rod.přísl., nebo
do 5,-10,-20,-osob,nebo jinak:

se zahraniční účastí,ano-ne
v oboru:

budu požadovat úvěr:ano - ne

prostory pro podnikání mám-nemám

jsem vyučen v oboru:ano-ne
odborně vyškolen:

tradice v rodině pro podnikání:ano-ne

Základní příspěvek činí 50.-Kčs,než bude sjezdem stanoveno jinak.Budeme
rádi,přispějete-li vyšší částkou.Naším členem může být každý i když nepodniká.Clenské příspěvky,dary a korespodegci/než bude zřízen běžný účet/
zasílejte na adresu:VDS,Jaromírova 663/42,Praha 2,128 00.Informace na
tel.4280233 -Jaroslav Samek.

Dne:

zasiLán vklad:

podpis:

Dokumentační príloha "L e Mor d" č. 5/90.
Dne 10. února 1990

Přepis článku z časopisu Sport z 24.1. 1990 - informační servis
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K článku"Hrozící jed nacionalismu" v IS z 15. 1. 1990 bych se chtěla
vyjádřit souhlasně s autorem,event. leccos upřesnit.
V roce 1945 mi bylo 24 roků,pracovala jsem jako úřednice v Praze.
Revoluční dny v květnu 1945 mne zastihly jako ostatní nájemníky našeho
domu na nábřeží u Palackého mostu,kde jsme trávili vyčkávání věcí příš
tích víceméně opalováním n# ulici před domem. Když 9.5. dorazila do Pra
hy sovětská vojska/gen Vlasova/,začali jsme s rozebíráním barikád,aby-,
se uvolnila cesta k jejich postupu. Za dva tři dny4Bzměnila Praha samo
volným uchopením "moci " dosud nedospělých mladíků z Revolučních gard
v místo totálního mučení a likvidace starých mužů,žen a dětí,mrzáků a
ubožáků německé národnosti,v nepříčetnou zuřivost těchto RG. Nedovedla
jsem pochopit,kde se vzalo tolik krutosti a krvelačnosti v mladých
16- 20 tirletých,někdy i starších mužů. Dlouhé řady,i 1 km dlouhé,
vyhladovělých a nemocných občanů německé národnosti/tzv."národní hosté"/
byly napadány i civilními přihlížejícími na chodnících a mláceni hole
mi apod. Chtěl-li kdokoli pronést námitku proti jejich "chování",byl
smeten z dhodníku,zbit a přiřazen k průvodu Němců za stálého mlácení.
Eýla. jsem svědkem ubití mladé těhotné Měmky na Tylově náměstí,kde
jí bylo ještě za živa dýkou rozpáráno břicho,plod vyvržen a prázdné
lůno vyplněno kamením z barikády...
Její asi 2 až 3 leté dítě,které se na matku vrhalo,bylo bitím donuceno
přiřadit se k tomu zuboženému průvodu ostatních,kteří byli hnáni tako
vým tempem,že mnozí stárčila stařeny padali a byli utloukáni. Později
.ýšem.se dozvěděla,že podobné scény se děly i na jiných místech Prahy i
jinde<V českých městech a vesnicích.
'kďe se vzala v mladých lidech z RG tato zrůdnost ? Kdo učil tyto
mladíky zvěrstvům ? Mnoho bylo napsáno a zdokumentováno o upalování
Němců,.za živa,když před tím byli pověšeni na lucerny a politi benzínem
,kupř..u Prašné brány a jinde... Z oken našeho bytu mohli jsme po něko
lik. dní: sledovat stovky,tisíce zohavených mrtvol německých vojáků s
usekanvmi pažemi a zřejmě kdesi před jpahou* naházených do Vtlavy.
, koncentračních táborech předem označených jako vyhlazovací -až
na Strahovském stadionu,na Hagiboru a různě jinde,kde po týdny bez jíd
la a hygieny umírali pod širým nebem děti a vůbec lidé,kde se už neda
la epidemie tyfu a úplavice a jiných chorob zastavit,je myslím
’ .
svědectví dost.
Při mém zatčení v roce 1949/později jsem byla odsouzena Státním
soudem na 15 let za par. 1 a 5/ a při výsleších,které si nezadaly s
metodou Gestapa,jak bylo dokázáno na utlučených a zmrzačených při těch
to "selankách", poznala jsem i některé mladíky - vyšetřovatele,kteří se
chlubili svou účastí v RG v roce 1945. A po čtyřiceti letech opět stej
ná krvelačnost do nebe volající ! Opět Státní bezpečnost'a MV ! A opět
nová výchova devatenáctiletých kluků,kteří bijí kdehoho až k zmrzačení,
a v TV vysílání se činy obhajují a schvalují *
28.10. 1989 jsem byla na Václavském náměstí ztlučena těmito klu
ky do bezvědomí a zraněna,skončila jsem v nemocnici. Lékařskou zprávu
mám. Je mi 69 let. Tady neřežou jen mladé •• Proč se diví por. Beňo v TV
tomu,že lidé nemají rádi SNB ? Tato VB si udělala takovou reklamu,že ji
lidé musí přinejmenším nesnášet.Potřebujeme bezpečnost,ale musí v ní
sloužit lidé čestní,bezúhonní,nezávislí na partaji a prověření ze své
minulosti. Potřebujeme policisty,kterým můžeme věřit a beze strachu,že
budeme zneužiti,se na ně obracet o pomoc. Bude tu strach, dokud k poli
cii nebudou místo dosavadního odp&du přijati lidé čestní & schopní!Zkrác ►
-jč"Res publica" č. 9/90.

PAVEL WONKA

Mafie se všem, kteří se podíleli na umučení Pavla odměňovala»
Např. JUDr.Marcela Horvátová, která ho odsoudila byla povýšena do Výboru
pro humanitární otázky za předsednictví prof.Zdeňka Dientsbiera.

