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VŠEM ČESKOSLOVENSKÝM VLASTENCŮM V BOJI ZA

AUSTRALIA

SVOBODU A DEMOKRACII!

!

Čj. 6/a.-P./L.
Datum.: 25.ledna 1990.

Vážení a milí přátelé !

Dnes,kdy prožíváte ony převratné chvíle v našem společném
domove,které vyvrcholily nezodpovědným a brutálním zásahem
komunistické diktatury v tragických listopadových dnech,zákeřným
nřeoadem čs. občanů, vola.jícímpo svobodě a demokratickém způsobu
života,sdílíme Vaše snahy a jejich brzké a vítězné zakončení.
Československý exil, vedený právoplatně voleným senátem na
podkladě kontinuity se zřetelem na poslední svobodné a demokra tické volby před r.lRoc, v rámci čs.ústavv z r.1920 a jejich jaenenorusitolnosti zákonů o základních svobodách československých
občanů ,po/Léta pracuje na stejném programu likvidaci komunismu a
svobodu zemím za železnou oponou!
PRC1RA?' NÁRODNÍHO FÓRA,je .i naším -ro^ramorn. Čs.senát mající
své politicko diplomatické zastoupení téměř ve všech západních
zemí a je uznán 6 ti exilovými vládami,Rumunské,.Albánské,Litevské
Polské, bulharské a Estonské, v rámci mezinárodní spolupráce
CERTRAL E’JROPEAE CCM-íURITY/ středoevropské společenství ,kteráž to
společná dohoda byla Ratifikována 27.září r.1985 a předána evrop
skému oralamentu, během zasedání, dne 21.řídna 1985 ve Strasbourgi
Přes tuto skutečnost, R?E v Erichově,již no léta bojkotuje
činnost čs.exilového senátu, v čemž je podporován tak zv.RSČ
i "Rada svobodného Československa". Tato dobře placená skupina,
která pobírá vysoké měsíční částky na budoucí dluh republiky.Pějí
I existence 40 ti let,se nikterak neprojevila zájmem o osud národa,
ba právě naopak. Již po dlouhou dobu veřejně prohlašuje a doporu
čuje nutnost spolupráce 3 tak zv."reformním komunismem",což bylo
veřejně odmítnuto s prohlášením,že se jedná o opakování zrady na
národě viz .r .4P . Přikládáme důkazy ,podensar.é členy této"RSČ"
pn.Lužou a oedou,sociální demokraté ! Tato jistá část předpokládá
získání hlasů komunistů, k získání aúaasolutní parlamentní většiny..'
Toto jsou plány několika také "politických uprchlíků",které
je možno nazvat hazardnímjednání*kariéristů,toužících zneužít
a využít počátků svobody v našem národě.
■ PODEJTE NÍ.M POMOCNOU RUKU V BOJI ZA OPRAVDOVOU SVOBODU VŠECH
STAVU A POVOMŇÍ -SVOBODU VŠEM za lepší a štastnější zítřek ! !
Přiložené informace Vám jistě pomohou v orientaci.
£ÍEÍR_RERSÍm_na_naše zastoupení pro.BRD.
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Sektor 4 - Evropa.

Soudruzi, to ее d&lá?
Václav Havel nazval dva dny návštěvy Svatého Otce zázrakem. Arcibiskup
Ján Sokol je nazval snem. Oba vyjádřili pocity všech, kteří tuto návštěvu
očekávali dlouhou řadu let a nyní se dočkali. Pokud je vůbec možno nalézt
pro tyto pocity slova, jsou to právě tato dvě slova. Lidem se promítly ne
jenom jejich vlastní jednotlivé životy; všichni jsme jakoby prožili celou
tisíciletou historii našich národů, i dvě tisíciletí dějin křestanství. S
jeho velkými postavami i velkými mučedníky.
V tomto dějinňém kontextu se právě tyto jednotlivé osudy našich součas
ných generací jeví jako nepatrná, krátká epizoda. I cÍ3ař Nero se bál křestanů, nejenom Gottwald a Husák. A i tenkrát - čím více byli věřící pronásle
dováni, tím více rostl jejich počet, л přitom by se zdálo, že к vedení stá
tu stačí znát elementární pravdu: tlak budí protitlak.
Jistě, když se probouzíme ze sna, klademe si otázku, jaký dopad bude mít
do budoucna setkání s člověkem, který se pro celý svět stal symbolem Víry,
Naděje a Lásky. Pronikly jeho myšlenky, jeho laskavá slova, do společenství
kde už půl století platí ’’člověk člověku vlkem”? A myslím na přemýšlivého
soudruha, který před časem zaslal do "Rudého práva" dopis, v němž srovnává
vznešené cíle komunismu s ideály křestanství. Napsal přímo, že kdyby Kris
tus znal zásady komunismu /měl na mysli, samozřejmě, ten bez chyb, omylů,
deformací/, určitě by s nimi souhlasil.
Pevně věřím, že pokud soudruh přemýšlel dál, došel к jinému, odlišnému
názoru. Jestliže ne, chci mu vzkázat následující:
Proti křestanské lásce, toleranci, postavil komunismus třídní boj, nená
vist, proti pravdě lež, proti spravedlnosti bezpráví. To není dáno deforma
cemi komunistických myšlenek, to byly programy komunistických stran při je
jich vzniku. Po příkladu masarkrú v Rusku po r.1917 chystaly tyto strany
totéž v ostatních zemích. Vybíjet, ničit obyvatelstvo, dokud nezůstane nou
ze "Čistá třída" - dělnická. Všicrini ostatní jsou třídní nepřátelé. /Poslé
ze budou nepřáteli i dělníci - ale až o něco později./ Kristus přikazuje
milovat dvé nepřátele - je to snad nejtěžší požadavek; ale i když nedokáže
me nepřátele milovat, to ještě neznamená, že je budeme vyvražaovat! Činno3t
komunistů byla vždy v přímém rozporu з božími přikázáními: nezabiješ, nepo
kradeš, nevydáš křivého svědectví..., proto bylo nutno vymýtit je z hlav i
srdcí, protože Člověk, který žije podle těchto přikázání, je nezmanipulovatelný. U nás zaoočaly "deformace nejvznešenějších myšlenek komunismu" až
prý v r.1948. ale to byl jen slabý odvar,"malý český" odvar velkého díla
Lenina a Stalina, kteří právem viděli v lidské víře největší nebezpečí. Vě
řící byl imunní vůči vymývání mozků, proto to rozsáhlé tužení proti církvi
ihned oo říjnové revoluci, bouraní kostelů, zabíjení kněží, deportace věří
cích na Sibiř. A jestli se podíváme na poslední léta u nás? V září 1987 by
li tehdejší představitel? ochotni zajít hodně daleko - připomenout výročí
úmrtí T.G.Masaryka, a dokonce zneavětit jeho hrob v Lánech svou přítomností
Jenom Bůh zůstal nebezpečný až do samého konce KSČ.
Vidím v návštěvě Svatého Otce v Československu konečnou porážku komunis
tické ideologie. Nejlépe snad o tom vypoví "Rudé právo" ze soboty 21.dubna.
Jsem ráda, že můj odhad se splnil - "Rudé právo" skutečně ani slovem nepři
pomnělo výročí narození V.I.Lenina, který zahájil největší tažení proti kře
stanem v novodobých dějinách. Zato je na titulní stránce portrét Jana Pavla
II.
Soudruzi, to se dělá? Fuj! Copak jste deníkem CDU?
^arta Zemanová

"My už to seno dál přežvykovat nebudeme!"
Taková prý byla reakce Jana Fojtíka na některé články sovětského tisku.
Ani nás to nepřekvapovalo, stačí si přečíst titulek? "Překážející v rozši
řování informací musí být potrestáni." "Mc^covskaja pravda" 12.8.1989
V.H.

«Препятствующие распространению
информации должны быть наказаны»

kapesní převodce
inteligentního liberála
PO cizích osudech
IVAN

SVÍTÁN

[ Pavel Tigrid, Napcsaí průvodce Heny po vlastnia osudu, Toronto 1988 I

Jcsliže je žena inteligentní, pak nepotřebuje kapesního průvodce po pěli
dekádách českých dějin, zejména jestliže ví, že je to cesia od nikud nikam.
Jestliže naopak moc íišrónu nepohrala a knihu přečte,pak bude zklamána.
Autor, jehož osobní vzpomínky by leckdo sledoval s napětí«., se rozhodl pro
slovky stran banalit a pro mravokárni extempore ohledné českého národa a
svých různých bosů. Od jejich
krátkozrakosti
se
odráží
moudrost
bystrozrakého Tigrida jen proto, že se sám dodatečné distancuje od hříchů
liberálních demokratů, k nimž patřil ve všech tázích 3vého života. Jako
student s levicovými sympatiemi byl ohromen Mnichovem, v\ londýnském exilu
poznal moc zákulnich šlbrů, svou účast v benešovské Národní tronté zakončil
pečlivé časovaným lyžařským výletem, aby pak zahájil éK svobodného
Evropana v mnichovském vysílači za nejtužších let studené války.
Tuto
vývojovou dráhu s ním sdílely tucty exilových čachrářů a profesionálních
antikomunistů, kteří se teatrálně bili do svých vlasteneckých hrudí,
uctívali Benešovu modlu, jež časem stále víc bledla,
ale byli
neschopni
pochopit vlastní
trapnou roli v pohřbívání československé demokracie
koalicí s komunisty.
Pavel Tigrid se od nich zásadně odlišil založeniu Svědectví, ’čímž si
zajistil trvalý, ba rozhodující
vliv na vývoj českého revizionistu a
vynikající osobni *ísto v našich dějinách. Koncem padesátých let byl Tigrid
bílou vránou, kacířem či cxcentrikem jen proto, že pochopil novou (ázi hry
a vsadil na reformistická křídla koupartají,
tedy na trend,
jenž tehdy
sotva existoval. Po další tři dekády bylo Tigridovo Svědectví
přesným
zrcadlem vzestupu a porážky československého reformismu,
ilusí a naděje
další íáze svázané s chartou, ale i onoho mrtvého bodu, na němž se ocitl
jak liberální tak reformistický program v osmdesátých letech.
V této
situaci, kdy potřebujeme diskontinuitu s dějinami našich porážek a distanci
vůči “heroickým kapitulantům”, Benešovi i Dubčckovi, nabízí Tigrid svého
kapesního průvodce inteligentního liberála po vlastních omylech, což by byl
vhodnější název Jcnihy. K osudu mladé ženy, to jest k budoucnosti,
neříká
totiž naprosto rtic. Vyložit staré omyly je snažší', avšak ani
jejich popis
nodpovídá dnešní, myšlenkové přítomnosti, nebo stejně sálo jako výborný
český průvodce z 30. let neodpovídá skutečnosti dnešní Paříže. Tigridovi na
úkol historika chybí dech, protože je neschopen vyrovnat se s vlastními
liberálními předsudky, jež na rozdíl od komunismu nejsou zcela prolláknuté.
Tím jsou také horší.

Tigridova kniha je klasickou ukázkou,
že trapnost
Beneše
a
jeho
katastrofální strategie došla dnes i jeho nejvěrnějšlm zastáncům.
Je to
kniha laklograficky bezvýznamná, obyčejná kompilace, v niž
jediný závažný
nový íakl je jen len, že Tigrid vezl Halase na motorce k mobi1izačnfmu
srazu, čímž vyčerpal
provždy svou bojovou slávu. Zatím co bychom v
pr-iv'*' vý^b r i ■;' • a..„/•••». ..
..„vyšli z ťižar.’i, ■."!■.........
r.cjiová za
banality všeobecností,
kdykoli
hoří
koudel
a vystupuje pak v pózách
prozíravého kritika, v pózách,
jež rozhodně nejsou ověřeny taklicitou
dějin. Imponoval to snad může té připitomělé slečně,
pro níž
je kniha
napsána, ale sotva jiným.

"Res Publica" č.18/90

"Krajanský list“, listopad 1989
Austrálie.
25 Upfield Street, Burbank 4156, Queensland,
Bezobsažná faktlcila přeplňuje knihu až k prasknutí,
takže se podobá
zavazadlu nabitému západním kontrabande* při návratu do vlasti. Závažné
myšlenky tu nejsou, protože Tigrid nemá myšlenkovou výbavu, s níž by bylo
nutno dějiny chápat před tím,
než je unudíme. V rozpacích nad našimi
národními tragediemi dokáže jen peskovat národ, dějiny a osobnosti,
jimž
ovšem sám půlstoletí sloužil. Snad by si zasloužil, aby inteligentní žena
napsala pro arogantní mucký/?/ nějakého kapesního průvodce po filosofiích
dějin.
Tigridovo puntičkářství ohledně takt a lajdáclvl ohledně myšlenek, zastřené
pseudokrilickým nadhledem novináře je bohužel přesně to, co dnešní česká
veřejnost
přijímá
jako realitu,
nechápajíc,
že
je to jen liberální
karikatura .skutečných dějin. Myšlenková potrava, kterou Tigrid nabízí,
je
onen sustitut historie, jemuž bychom měli odzvonit,
protože vysvětluje
dějiny stejně málo jako numerologická zaklinadla ohledně čísla osm. Tigrid
v podstatných věcech desin(urnu je čtenáře o českých dějinách protože mu
jeho vlastní rámec liberalismu dovoluje kritiku stejně málo,
jako ji
relormnl komunismus nepřipouští v případě Dubčeka a spol. Naštěstí Tigrid
dělá dějiny daleko lépe nežli o nich píše. I.ucie by ovšem tuto lichotku ani
nepochopila, ale to ji jen šlechtí, zejména je-li tak dojemně krásná,
jako
její portrét na obálce knihy od Jiřího Koláře. Kdyby byla tak inteligentol
j3ko je půvabná, ptala by se, proč se bcnešovštl liberálové vydali na cestu
dobrovolné sovětizacc, a proč by měla věřit týmž liberálům,
kteří tak
katastrofálně řídili sebevraždu československé
demokracie,
aby
pak
zodpovědnost strkali do bol svým koaličním partnerům. Pavel Tigrid o tom
nic neví,
když tak cudně mlčí o této klíčové otázce našich dějin?
V Tigridovo průvodci nejsou žádné novinky - ale od průvodce originalitu
nečekáme. 1’ouzc v osobních poznámkách autora
lze pozorovat kritičtější
postoj k Benešovi. Tigrid se dodatečně poučil z velkého skluzu, jenž mu byl
tak proti srsti, jako všem bcnešovcům. kteří si nepřipouštěli své strašlivé
strategické chyby a svědomité je uskutečňovali v přesvědčení, že jsou sami
ztělesněním obrany svobody. Nedávno tva Kartounová přesně popsala tyto
sebeklamy na konferenci Colleqia Carolina v Tutzingu a prokázala, že v
pamětech šesti prominentních bencšovců všichni vznášejí nárok na svou úlohu
obhájců parlamentní 'demokracie. Ve skutečnosti
byli pouhými
kabinetníai
politikáři
kteří
se otevřených sporů báli
a demokratickou
politiku
soustavně znemožňovali, nechápajíce, že budou sami prvními obělmi. Tigrid
je 3cdmý v téže řadě.
Liší se od těchto bencšovců jen
nepatrně,
příležitostnou kritikou osob, nikoli však politické strategie, myšlenkového
zázemí nebo národních perspektiv. Autor
je oběti
svých
apriorních
předpojatostí a svého skluzu od historika k novináři,
jenž se snaží být
zábavným, což se mu moc nedaří.
Kde historik selže, nastoupl novinář, a když se ani
tomu nedaří udržet
pozornost zívající Lucie, historik jde spal. Oscilace mezi novinářskou
plochostí a historickým amatérismem, doloženým nicméně bibliograficky jak
se v dobré rodině sluší, nutí čtenáře litovat, že autor se rozhodl svou
vlastní účast na těchto dějinách nechal v trvalém stínu. Chápeme, že ani ve
jménu autenticity nelze vyložit všechny karty na stůl.
Korunní svědek
českého
exilu,
londýnského
i
pařížského,
před
i
poúnorového,
ani i - komunislického a relormního, demokratického a chartislického nám o své
Vlastní dějinné účasti nořekl skoro nic. Snad proto, že se mu zdála trapnou
proměna jeho vlastních rolí a jistota, že benešovská
liberální orientace,
kterou hájil.byla ve svých důsledcích ještě katastrofálnější nežli reformní
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přesvědčivěji nežli jeho komentář. Svědectví je historický čin jímž autor
spoluvytvářel moderní český osud daleko zdařileji, než když o něm sám psal
průvodce. Na rozdíl od doby Bernarda Shava,
kdy patronizujícl
liberální
postoj byl v módě, dnešní inteligentní ženy ni utvářejí vlastni osud samy,
bez shovívavých pokynů mačo mužů ochotných předstíral
vědomosti, které
nemá J 1.
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Payel_Wonka.___
Ti, kdo nejdou vpřed,
ať ustoupí z cesty.
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láUt :o hávu n pokrok s,- mí.-že .zdá. reaAií. Je raA. z?-! rok r tla it <?'r;d.
..ju lj:rU,nfebo trvat .r^attc
&; ..a ii n-n-.«. lor.il o ť.e,eo jc tře um o-v z z
• vsí tj/iebou do bučí ju j so s ti T
Jechte reakci delat
t. jj&amje v5"i pókáou komccii* ^3’
...líce u s velkou pompou u huf’pw:«'-. jii.il vrojeäč 2 ovitou or í z.inou ii.'.rci;*
io/'.irí i trochu ir*loži. Zaměstná to g uspokojí čndux táoh,ktoM ie již n-.—■
-lohou douknt vymzit buo£edu,ú ■*■• •! bý átejnC nabyli k udržaní* Jejich
•lá ŕe ta L vy-er-i a ”• o dielní: g l ru s t uir- 3 r.óntn -iní, ktoré j r irř?ve. e ne. . iní :iy..»!;? rúr •.
reakce sude kriect:vS.l>t ií v.-de.?.e- volajte slívo i M
to v.-;
;’i •. •□/.ní i-.'iovlt i
i t ■ ?-•! jin rc Ja: 1 lnu.
-j-k Hv ta.-.r-vc 2 jx'ícaU-' sa-iov: t itŕrna pokroku 7 -í or úč :t
r.it ,-’.'zdy ’. .rís-’nou iJ.rlu rybo
‘ islt zojlot 0 •-: JxAovrt U j-A s bi "•■••
\ o v n z: 1, ?. ter.ý má ; - o’ztiAAf • :a r nadč .: pimtí ? loto má raději káru
e Lím sršni t sí-lc... škreku,
jv vy'Č.irp-.ly v komédii , • tsr .y: perá”
. i r.-..i-co ? rudou * /k-'>k’-a
ti,o
3i naloží í úst níklsdu m svi
;...... x jvátČ ju v-e.j za p.ázsLiou. károu ?
ľ •. Hni r.y j.’ ’ > salo..i t »še čeho je třeba pro budoucnost a j :•
z podpory všech v r. '£ vlak šs
r.outš ti
c/e *.:e jojí-še z/ sj-?. • c- .iČ nsb;, 1 •
•■•• ela J pro-co3i<-. ní itr</ t- 3íi,k>:-?i s jí
.?aČ t '' ‘,e šyí _. 'la''*k:iku :í dLa.j.' na rasují ’rlý^nln n c- clhcji*cnaX- r se
': tom L’.: 1 é ;í:.ii ?.e.:ly '•i.'ir/t ty vs Ju k tlasoní»
JliCi-lx o. nČ':?.rn lozt .t,jnutí t. ;;r,,r> js ílu 3 >•' <rou zx >*£ľ2 u váee I *2X1 •
š;;- .u]í/.g sa 5 to r l?.3pqŕí j jktísť^
. .*i. cŕoúvn ozldku kolos
aŕžorivó
^ . iléľíx, 'otwitl mj3<?ís nua hlupák . n- vidín dúl ne# nr 3VÚ vlnatnl s-AV-iixk-.í
■•. tr. no vtoku, no bo reai'ci jnúl^ktcrinu s? s kúrou nike n nechce n kly ä už su~
ncciián V aetrp‘ liv-:í přešlapující,_'by o *- s priadnou lárou proběhli*
kŕ u .u;u a Vztez- n cvjékj t-jho hažtcŕ.?r.í bulu n-l. ^n c nve jk. k t.jr;‘
í!í zrodí z tjch,kteří tudou šíru tlačit» Ten pochopí,že Č
okolnosti
j< nutí jít 3 ords nou kúrou,.3 ze se ..•ŕi tá jísd.', musí hlavne dobre rv.ijíS’fa.
napi f z také vyspat. A
c o š.- os:
Z »•i
x to Jvr-^ku s e sde nohí zr >■•
či t r. r.-; člov« k^xžnžaz cľovľ.k inicšaiiyní, s:br vědomy a plnoprávny, který
si uv:.
zaje nejen sy.' y.ríva,;s.;tc,..le i avé postriVé.ní»
v
e kdo v?l. “bžn.ľi,.'.e sa om noriyslná kúra sľipt^cnč ,ryŠkrábe ňela
ng kou?e» Ti vzudu ji prestanou brzdit a oudcu íveji.ovi n: »ó e p -ú v- t $
e’ľveuj?u n-.-skoč,z kooco nemusí! tlačit. Z kopce to jede samo»* Zi jnstliúv^
c b ve dvojkoví ne c o probudí a týchto hlusô posloclme, ootom bych v tá d 3 b*
vteJht&l být <xnjee
Nechtěl bych být při tom,až se ten žalostný průvod s károu bude
potácet nu svá anabázi núkam k Putimi,uondLný a denorulizovcný» Maehci
□ýt ani u té žabomylí války q účastnit oe toArhnudrkování• 'B^*pf dá mi tedy
už jen rola Meike Ixiokoona a proto volám: "Nevěřte Danajcúm, odmítněte danajské dary!"

VYJÁDŘENÍ ZAMĚSTNANCŮ AGROSTAVU LIBEREC NA PODPORU PROKURÁTURA
JUDr, TOMÁŠE SOKOLA.

Zaměstnanci Agrostavu Liberec sе plně staví za vyjádření
Městského prokurátora pro území hlavního města Prahy JUDr. Tomáše
Sokola.
Podle našeho názoru je KSČ zločineckou organizaci a nemá
právo na další existenci»
Stiiueilnidesútšusi pupravených včetně kuny Dr. Milady Horákové,
které dal milost i takový darebák jako byl Adolf Hitler.

Přen osm tisíc umučených a postřílených, lnsconace čtho; i~
skelio zázraku a zavru/dňní faráře Josefa Toufara, který bT 1 ubit
StB. Lslebácký masukr v Babicích.
К těmto zločinům üb řadí dvöutut i s í čtivá armáda politických veznů
vuut.ne nf’ko Iři kíi tisíc knúží, kteří byli a jsou opravdovou nlil.uu
tohoto národa. Kupříkladu biskupové a opati dr. Vojtasák, di.Tajovský, dr. Irochta, dr. Mastllák, dr. Řezníček n núťi drahý
kardinál Irairtlšek lomúňuk» který pracoval jako politický vezen
4 ruky v konírna I Dinu .

abv

luntu stručný výčet zločinů KSČ je do:, tu tečným důkazem,
latu komuno-fašistická strana byla postavenu mimu zákon.
Zaměstnanci Agrostavu Liberec

Zároveň podporujeme výzvu KС OF Dopravního podniku hl. města
Prahy - Autobusy na uskutečnění generální stávky dne 2.5. 1990
od
15,00 hod do 16,30 hodin.

