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Ano, nemýlíte se vážení čtenáři, tento snímek nepatří jak
jsme byli zvyklí vídat v našem tisku po více než čtyřicet
let do oblasti západní sféry. Je to samozřejmé, že netypický
obrázek ze země, která podle prognóz některých svých předsta
vitelů již měla asi deset let žít v komunismu. Podle toho,
že dodnes nevíme co to ten komunismus vlastně je, můžeme od
vodit spolu s Františkem Palackým, že při jeho uskutečňování
se lidstvo nevyvíjí od opice k člověku, ale naopak od člově
ka k opici. Cesta zpět je zajisté obtížná a zvlášt v SSSR i
nebezpečná. Nedávný pohyb vojsk ministerstva vnitra, zvláště
jejich výsadkových jednotek v blízkosti Moskvy notně znervó
znil jinak poměrně spokojené sovětské poslance a generál Krjučkov, takto šéf KGB, měl co vysvětlovat .______________ V*H .
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Jen zpola rozvité, spis tušené
jsou vůně těchto svící,
Bůh v stromy, v něžnost prstů svých,
dal písně polovici...
Jan Dokulil: 2 básně „Jehnědy“ — 1937

OTÁZKA: Vidíte případné
další problémy naší cesty zpátky
do Evropy a naší cesty k demokra
cii. Vidíte na základě mnoha zku
šeností už z 50.1et a také, což je dů
ležité, z jistého nadhledu?
TIGRID: No hlavně dneska.
Byl jsem ve Štrasburku, kde byla
řada potenciálních investorů. Če
skoslovensko má dobré jméno ve
světě. Je to země, která se poklá
dá za nejstabilnější ve střední a ji
hovýchodní Evropě. Jsou tady vel
ké šance. Jde o to —já bych to do
konce řekl naplno: „Českosloven
sku nehrozí žádné nebezpečí odni
kud, ani z Německa. Jenom jedno
nebezpečí — jmenuje se Češi.“
(Z tiskové konference v redakci
„Svědectví“)
Tz
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Květen 90

Chi1s ký e konomic ký "zázrak" v prax i
Mnozí ekonomové včetně pražských jsou málem "zpiti" hospodářskými
úspěchy v Chile. Skutečný stav je ten, že počet nemajetných občanů
se značně rozšířil, stouply majetky zámožných a střední vrstvě se
slibuje zlepšení v najbližší době, což je vš a k problematické. Chilský
deník La TERCERA však uvádí jeden z mnoha pří kladô, jak se v Chile
"dělají peníze", tedy anglicky: how to make money .
Paní Elena Culleová, Španelka provdaná za chilského občana
Fernanda Onetta, byla přivezena do soukromé ne moc nice Clí n i ea Pro
vidercia k norodu. Hned při příjmu zaplatila 200 dolar ů k pokry t í
výloh, které
které,, jak jí bylo řečeno prvního dne, nepřesáhnou hod notu
o
430 dolarů. Nakonec však chtěli po ní 1000 dolarů
- u. V této prekérní
situaci, jak píše La TERCERA nehodlala zůstat
z
a odešla z nemocnice
hned následujícího dne po porodu, avšak bez novorozeněte, které mu
selo v porodnici zůstat ještě další tři dny. Matka se dostavila do
ústavu včas, aby si dítě odnesla. Majitel porodnice jí odmítl dítě
vydat, dokud nezaplatí určenou
ou č-.stku 1000 dolarů.
dolarů, Proto manžel pro
dal letenku do Španělska. Vrátili
Vr átili se do porodnice, aby si dítě vyzvedli
Byli, však šokování sdělením, že dít ě by 1o soč š n č p1 emístěno do státního
i
ústavu pro opuštěné děti
děti!! Nakonec
manželé své dítě nnašli. Nejdříve
však museli zaplatit částku 1000 dolarů porodnici, ti e u
spojené s porodem neměl-yjpřesáhnout
neměl«-y|přesáhnout částku 430 dolarů
obrátili naa advokáta, který přes Fejvyšší soud dost
dosáhl,
rod i č ům oka mž i tě předáno.
Tož tak v Chile, zemi ekonomického "zázraku". Nc . . Q o ojeamely
případ. Tento však se dostal :'.8 stránky novin jen č í ky tomu, že paní
Elena Culleová měla panělské .státní občanství. A ne j1. z e se d i v i t
také tomu., že tímto "zázrakem" bvl za své rávštěvv v C h i 1 e ta k o s 1 n ě r
český pranostík pan Veltr komárek, který pozval nčl
jšího despotu
PinocHeta do ČSFR, t řebaže generál Augusto Finodct ji z nezujima1_____
post prezidenta Chil ské republiky.
KitíZSí
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Dotaz-doraz na .Rádio Jerevan:
V hovorech z Lán /3.9.1990/ se rozvláčně mluvilo o tě zkos těch
hospodářské reformy a její řešení se často přirovnávalo k odvalení
velkého balvanu. Zbývá otázka: ua3k s takovým balvanem, hnout, nesedí-li

na Hradě zatím žádní poradci na odvalování balvanů?
Odpověd: Z důvodů úsporných opatření není žádného poradce třeba. Stačí
se jen podívat, jak obratně si vzhledem ke svým s k r o v r ý m r o z m c r ů m

a možnostem počíná takový brouk hovnivul.

COBI je jméno maskota olym
pijských her v Barceloně'92
a je považován za dosud nej
zdařilejší kresbu všech do
savadních OH. COBImu se antropomorfiologicky podařilo
skloubit kladné vlastnosti
člověka s přírodou, v tomto
případě s největším přítelem
člověka psem. Antropomorfis
mus znamená přenášení lids
kých vlastností* na zvířata,
zlidštění nám dosud málo zná
mých vlastností např. vlka,
žraloka, šelem apod.
qOBI disponuje přívětivým
3 veselým charakterem nejen
dítěte, ale i hravého psa,
což se tvůrcům maskota po
vedlo na výbornou.
í ?
občan e
s e
s trav u
>e začíná pít jako
za carského Ruska: v "prilízku" . To znav
s t ka cu kru se př i v áž e nad stůl a všichni č 1 enove rodiny si
ou a jednou napijí ča '0 A tak to jde až co úplného "vylíavěšené kostky cukru,
e jíst v tzv. "prikusku" «
žatí
v pravé n ebud e
přiblíží
k
ústům
a louskne
se
přechází na systém zvaný v
se uchopí kouše! chleba, přistoupí se
na další den kousek salámu pro všechn
chleba k ústní mu otvoru, ukousne a zr
salámu.
Jestliže však není ani kousek chleba, ani kou sek s a 1ámu, pak se
Ť 1
jí vV tzv. Pridumku
Skrátka
ořidumá
’ ’ kousek chleba, tak i
kousek salámu
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Haše pomlčka zřejmě poslouží i mnoha
jiným zemí v Evropě. Tak
Portugalci si mohou svou protáhlou zem na západním pobřeží řyrenejského poloostrova rozdělit na Portu-Galsko. Rakousko na: Rak-Ouzko /což
zřejmě má znamenat, že u našich sousedů bude rakům ouzko.Divné./
K nejlepšímu dělení může dojít ve Spojených státech
A me-Ri c a. Kdy by c ho m místo pomlčky použili spojovací ho "a" a
Ameriku napsali: Ame a R ica, značí to v překladu ze § pa ně lsti ny : M i 1 o v a 1
jsem bohatou. Při rozdělení na: Ame-Rico, značí to v překladu: Milova1

V s_ tup_____ do
Evropy ? K
čemu ?
řada našich měst nese cizí názvy. Takže ciziny je u nás už dost.
Ostrava v překladu zračí: Přivezli kobzole /0 - strava!/
Bratisjava: Hurá bereme! /Bráti sláva/
Pra ha: Vozka zastavil před "domečkem" /Pr... AHA!/
0lomouc: Hanačka Božena pobízí Oldřicha /Olo...moc!/
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ZPRAVA ZAHRANIČNÍHO POZOROVATELE:
BYLY

CERVNOVE

SVOBODNÉ,

ALE

VOLBY
I

V

ČSFR

NEJEN

DEMOKRATICKÉ?

21.května 1990 jsem se vrátil do Vlasti, prvně od roku 1948, jako za
hraniční pozorovatel červnových voleb v ČSFR a předvolební kampaně.
Až
do odjezdu 4. července jsem měl k disposici najaté auto,na kterém jsem
ujel více než 9.000 km (do Polska a na Slovensko jsem zajel až po vol-:,
bách). Úroveň předvolebního zápolení jsem osobně sledoval v krajích Již-,
ní, Západní a Střední Cechy - hlavně v Praze a-okolí. Nejvíce času pak ,
jsem byl ve Východních Cechách, mém rodišti. Od 6. Června, až do konce vo
leb, jsem bydlel v Olomouci a jezdil po krajích Severní a Jižní Moravy
v oblastech od Šumperka až do Zlína a Uherského Hradiště a opět zpět do
Moravské Ostravy. Tato má zpráva podává zjištění a zkušenosti osobně
získané jen ve výše uvedených krajích Cech a Moravy.

• Vlastní volby probíhaly důstojně, svobodně a tajně. Veřejné oznámení
výsledků voleb bylo však zdlouhavé. V mnohých obcích byl překročen urče
ný časový limit o vyvěšování volebních plakátů. Největším přestupníkem
v tom směru však bylo ředitelství televisních programů, které dovolilo
zařazení dlouhých večerních pořadů 6. a ještě i 7. června 90,
výhradně
stranicky podporujících kandidáty Občanského fóra. Zahraniční krajané
mohli v ČSFR volit, když předložili průkaz, že jsou též občany. ^Není ml
známo, zda platilo omezení účasti pro ty z ciziny, kteří si u předcháze
jících totalitních komunistických vlád normalisovali poměry a byli tedy
jejich agenty. Takoví voliči by mohli podpořit nedemokratický směr.
V listopadu 1989’, po nekrvavé revoluci v naší Vlasti, při nutném uznání duchovních sil, které přivodily uzrání společenského vývoje u sou
sedů a konečně i u našich národů, po obětech dl sidentů, odhodlaných stu
dentů a podporujících veřejných manifestací a^stávek širokých vrstev,
nastoupila provisorní vláda s rozhodující většinou z Občanského fóra a
Veřejnosti proti násiliu. Tato si zaslouží obdiv a uznání za dosažení
dobrých výsledků v obtížné situaci. Když se pak překvapivě rozhodla kan
didovat též ve volbách, byl to radikální zásah do kvality demokracie vo
leb. Pak Se musí přísněji posuzovat některá pochybná ustanovení nového
volebního zákona, jí 'prosazená v parlamentě, doplňovaném jen dohodami
kolem kulatého stolu. Jako příklad uvádím ustanovení, že kandidátka,kte
rá nedosáhne v celé republice 5% hlasů, nedostane zastoupení ve federál
ním .parlamentě. To míří přímo proti možnosti prosazení se nových obrod
ných hnutí, ale podporuje vybudované staré strany s jejich zajetou admi
nistrací, tiskem a pod. V našem případě tedy KSČ a strany bývalé Národ
ní fronty. Především pak upřednostnění kandidátky O.F. s mocí provisor
ní vlády; v závěsu a s důležitou zahraniční finanční podporou (např U.S.
400.000 od nadace NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY, financované z pe
něz amerických poplatníků i desetitisíce - snad i statisíce - od kraja
nů v zahraničí, kteří svými dary doufali podpořit růst demokracie .všeo
becně a né jen jednu ze zápolících složek ve volbách).

22 kandidátní listiny byly vystaveny podle nepopulárního rozdělení
na jednotlivé kraje. Tím se dala předvídat vybičovaná reakce moravských
a slezských voličů ve prospěch Hnutí za samosprávnou demokracii ( .Spo
lečnost' pro Moravu a Slezsko). Jinak by pravděpodobně byla většina těch
to hlasů pro Křesťanskou a demokratickou unii a pak pro Spojenectví ze
mědělců a venkova. První by se stala asi silnější než KSb a Spojenectví
zemědělců a venkova by mělo přes 5^> a dostalo by zastoupení v parlamentě
«/y.
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(takto "bylo čtvrté s 4.11/0 a podařilo se ho vyřadit - Sociální demokra
cie byla v pořadí pátá). Kandidátky v jiných krajích měly přes 5% voli
čů, ale spor o zemské zřízení to zrušilo. Tak byli voliči o klamáni ustarnovením volebního zákona spojeného s příslušnou manipulací.
Zjistil jsem tyto další předvolební praktiky, odporující demokra
tickým způsobům:
1. Pod jmény kandidátů O.F. bylo vesměs uváděno, že nepřísluší k
žádné politické straně. Ucházeli se tedy o politickou poslaneckou posi
ci bez politické afiliace. V případě, že se některý poslanec neosvědčí,,
jakou bude mít příště volič nápravnou možnost? Který politický směr a
program ponese odpovědnost?
2. Byl jsem svědkem, když na předvolební schůzi voličů vystoupili
společně kandidáti O.F, , Sociální demokracie, Křesťanství a demokracie
a strany Zelených a svorně prohlašovali, že mají politický program do
voleb téměř totožný, bez podstatných rozdílů. Je však všeobecně známo,
že není slučitelný socialismus s křesťanským světovým názorem. Bylo by
nutno kandidovat odděleně, při takovém předstírání stejného programu ?
Bylo by vůbec třeba voleb?
3. V předvolební schůzi na venkově (24. V, 90 v Trnově,okr. Rychnov n,
Kn.) vystoupili společně kandidáti různých stran proti kandidátce č.ll.
Spojenectví zemědělců a venknva, která nebyla zastoupena. Obvinili ji,
že prý přijala penežní podporu od JZD Slušovice, kdežto ostatní budou
podporováni z veřejných prostředků. V západních demokraciích se zacho
vává chvalná zvyklost tvořit koalice až po výsledku voleb,nikoliv před
volbami. Jinak by vyvstala opět otázka: Proč vůbec volit? Nevarují nás
smutné zkušenosti z doby diktátu vlády Národní fronty ?
4. 31.května 90 v Praze-Libni (Ládví) jsem byl přítomen veřejnému vy
stoupení kandidátů O.F. Byli tam i pánové Petr Uhl a Jiří Dienstbier.
Neslyšel jsem od nich tehdy, ani kdykoliv jindy, že naše Vlast sahá od
Jíše až po Jasinu, že do ní nutně patří i Podkarpatská Rus, Mezinárodní
úmluvy v tom směru je nutné respektovat a i první volby do ČSFR s tím
měly počítat. Jinak byly neúplné! Vezme si snad nový parlament právo
schválením netečné nové ústavy legaLisovat zločiny z r.1943 (spojenecká
smlouva mezi Stalinem a Benešem) a z r.1945 ( vydání bezbranných Podk.
Rusínů genocidě od Sovětů) ?
5. Aféra pana J. Rumia, náměstka ministra vnitra, s nekorektností k
jeho šéfovi dru R. Sacherovi, zveřejnila až těsně před volbami nařčení
groti předsedovi Lidové stramy, Dr.J. Bartončíkovi. Osočení Již neměli
cas k vysvětlení a obraně. Úlohy, při tom sehrané od sdělovacích pro
středků, zvláště CTK, podporují doměnku, že šlo o načasované spiknutí.
Zde je nutno brát-v souvislost již výše zmíněné zneužití televise ve
prospěch O.F, též těsně před volbami, 29. a 30. června jsem znovu zajel
do Brna a mluvil tam s dalšími svědky. Tak jsem došel ještě k silnější
mu podezření o nepřípustném ovlivnění voleb.
Z těchto důvodů uzavírám svou zprávu prohlášením, že CERVNOVE VOLBY
V USFR^BYLY SICE SVOBODNÉ, ALE NE DEMOKRATICKEJ Svobodné volby ještě
nezaručují suverenitu a prosperitu státu, zejména, když v jeho hrani
cích, či v blízkém sousedství se nacházejí vojenské jednotky cizí.

Jinak je nezbytné, aby nová vláda a pan president Václav Havel ob
drželi plnou podporu obyvatelstva ČSFR. Společným úsilím budujeme lep
ší budoucnost. Bůh nám pomáhej !
V Hamilton, 31.července 1990.
Canada 5

PAR AVl'ÔŇ^

Václav Jiří Vostřez, v.r.
předseda CS. sdružení Cechů, Slováků
a Podkarpatských Rusínů v Kanadě.
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ČESKÉ DĚTj_______ ________
sace,pak to znamená,
že souhlasí se zníce
ním státu a národa ve
kterém žijí, a tím se
dopouštějí kolektivní
VÍNY!
Je samozřejmé,že je
touto kolektivní vi
nou myšlen celý od-,
povědný komunistický
aparát,počína je od
okresního tajemníka,
až k celému vedení •
této zločinné,sadi
stické rotě, která
se přes 40 let bro
dila v krvavém opo■'•jení svého komuni.-?’
stického programu.
/red.Kár.Listů/
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BEZ KOMUNISTŮ I!
svobodné a skutečné
A DEMOKRATICKÉ !
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Prohlášení českých dětí,k brutálnímu zásahu)
policie 28.října 1988 v Frsze.
28.října se ukázala státní moc-Komunistické
strany v plné své nahotě. Její hrubá podsta
ta ruku v ruce jdoucí s brutalitou vystoupila
na povrch.Jen zázrakem se stalo,že nikdo ne
byl ubit.Policisté bili obušky pres hlavu dív
ky a ženy,chlapce i stařenky.Zkrvavení lidé
se schovávali v domech kolem Václavského nám.
Obsluhám vodních děl bylo jedno,že terčem vod
ního proudu,který je schopen porazit dospělého
muže a těžce zranit,at slepec či matka s kočár
kem.Nasazeníoornených transportérů,proti neo
zbrojeným,pokojným demonstrantům je vskutku
hodno našich vládců.Mnozí z účastníků byli
pamětníci obdobné manifestace na Václavském
náměstí 28,října 1959,kdy byl fašisty smrtel
ně zraněn Jan OFLÉTAL.Fo 4-9 ti letech se
situace opakuje-fašisté si jen vyměnili uni— •
formu. -Síla slaví pochybné vítězství a komu
nisté,se už vůbec netají s tím o co jimjde-o
moc,, hájenou všemi dostupnými,tedy i nezákon nýmiprostředky.KSČ ,strana zkorumnovaných
úředníků,která po léta pošlapala'a zneužila
své vlastní ideály.Strana Klamu,podvodu 3 ne
stoudných lží svou hru o lepším světě‘»spradli—
vém rozdelení statků,roli ochrankyne zájmů
pracujícího lidu definitivně dohrála. Aby
udržela svou neudržitelnou moc,bude vládnout
čím dál brutálněji. Její konec je však neod
vratný .-Praha 1.1.198|.
/převzato s KORUNY-tisk
Českých dětí.

O V © L A IM í
OMLOUVAT se opavdu nebudeme.KOMU?? NÉMCU M...!??
ZA CO? Za Lidice, Za vraždy GESTAPA a SS, ?
ZA koncentrační tábory smrti ?

»Jakou Jistotu dává tímto proi hlášením pan Havel nám, kteří
žijeme v pohraničí? Máme dál
budovať své domovy, nebo sa ra
ději spakovat a odstěhovat se
do vnitrozemí? Jeho prohlášení
má nesmírný politický a morál
ní dopad!« píše Miroxlav Léhar
ze Šumperka ve svém dopisu a
podobně Jako několik desítek
■dalších čtenářů klade otázku —
I »Kdo se omluví Cechům a Slová| kům za všechny prožité hrůzy,
■ za to, že NSmcl postříleli desetl; tisíce našich lidí, umučili je,
1 odvezli do koncentráků, poslal!
na prácí do reichu, vyhnali je
i z domovů.«
! »Pan Dienstbíer řekl při pře
střižení hraničních drátů v Hra1 ničkách, že bude ustavena spo; léčná komise historiků, která po’ soudí mimo Jiné i otázku zacháI zení s nevinnými německými obi čany v ČSR. Ptám se pana mlnlsi tra, zda se tato komise bude ta
ké zabývat zločiny, které sudetští
NSmcl spáchali na nevinném čes-

kém obyvatelstvu před a po zá
boru našeho pohraničí německý
mi okupanty?«
(Jan Milštaln,
Ostrava 3.)
Karel PácL Most: »Vždyť jsme
provedli Jen to, co si Němci
v roce 1938 přáli, když vykři
kovali Heim ins Reichl Mys
lím, že žádná omluva není na
místě. Vždyť dostali jenom to,
o co si říkali a co jím patři
lo.«

Jsme plně přesvědčeni,
že jakákoliv polemika v
tomto směru je zbytečná,
je přes to nutné být i
zde opatrní, aby se ne stalo, že by se našel ně
kdo,koho snad srdce táhne
jinam než kde žije.. pro-Lo
otiskujeme Článek, jistě
každý skutečný Česch bude
souhlasit.

Pan mimistr Diensbier je
dosuď ml3dý muž, a ony zá
žitky OKUPACE nezažil a
proto nemůže posoudit zda
by někdo z těch kdo pro žil "lásky plné chování "
odsunutých. Má snad i svůj
vlastní důvod,ale to je
věc, který národ nezajímá.
Faktovat se s býv.pátou
kolonou -nikdy nebudeme 1
Máme demokratického pre
sidenta a ten jak věříme
má do takových záměrů též
co říci- Nebo ?
Názor kontcetrácíka!
Jos.Malina.
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