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Všechna Čest Michailu Sergjejeviči, ale stále více se
mi zdá, že by si přál pracovat s parlamentem, který by vy
padal jako tenhle na obrázku. A to ještě dodejme, že souča
sný sovětský parlament je z 85% tvořen členy KSSS. Jak to
ale bude vypadat až bude tvořen nejen poslanci všech rovno
právných národů, ale i různých politických stran, jak si
on sám ostatně velmi přeje. A to ještě neví co to s ním udě
lá až se začne projednávat dědictví po veleříši KGB. v
u v r. i• t. í*
;;y z1 s—
c
Jiří
l.
Wolf: IZáme si stále lhát?
2. Josef Volařík: Pan Kohn: pan Roubíček o parlamentu.
Praotec Cech i Selský rozum.
3. Petice občanů ČSFR ža navrácení církevního majetku.
4. Nezastavit, ale tlumit zbrojní výrobu./Národní polit./
5. Přihláška do občanské strany OF /InFORUM č.58/91/
6. Stanislav B e r t o n: Nadílka a zdravice.
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Fan Roubíček se zničehonic začal zlobit, proč že se našemu shro
máždění říká po italskú - parlament, od italského perlare: mluvit, mlu
vit, tlachat, žvanit. "Vždyt jsou tam jen naši lidé, pane Kohn, jsem
pro pře jmenování, ale na co?” "Na co? - odpověděl otázkou pan Kohn - ha kohn-gres.
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Tak moc a často propírané téma levice, či pravice? Panu Roubíčkovi

to nedalo:
"Pane Kohn, porád jen samé řeči o levici a pravici, už mi lezou
krkem, promiňte,'' postěžoval si pan roubíček. "Já sám nevím, jsem z toho
celej tumpachovej, jsem-li levičák, nebo pravičák.”
"Pane Roubíček,” odvětil na to pan Kohn vlídně, " to já jsem taky

váhal, jak jsem na tom, ale v takovýto situaci se rád poradím se svým

zrcadlem, vytáhnu šrajtofli a zeptám se: pověz mi, zrcadlo, v které ru
ce ji držím? A zrcadýlko rychleji než počítač mi řekne: v levé, pane
Kohn! No tak vidíte, pane Roubíček, jenže já tu svou šrajtofli držím

ve skutečnosti v pravý."
DUEWAG
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Všichni ústavní činitelé - kolik jich je, to ani sám Pánbů neví jsou bezradní, co s půdou, vrátit dřívějším majitelům, nebo ponechat
+těm,
>
co na ni dnes se... , no třeba sejí. Proto se obrátili na Praotce
Čecha, starého to hospodáře, co s tím.
Praotec všech Čechů se zamyslel, než řekl:"Půda patří těm, kdož
na ní pracují."

Nastalo pochopitelně velké zděšení. On, který tu byl dávno před
Gottwaldem, pronesl ono ďábelské komunistické heslo. A užuž se jali
prchat, když je Ctec všech Čechů pozdržel a pravil:" S půdou je to jako
s hrady a zámky, patří těm, kdož na nich straší, jako třeba to strašidlo,
co dnes obchází Orlíkem."
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Jeden výřečný činitel si v jednom hovoru z českých }uhů, hájů,
háječků i lánů postěžoval, že pořád jen spěchá a spěchá, že se honí z

jedno.ío místa na místo a že-že nemůže dohromady nic pořádně stihnout.

"To máte tak," pravil Selský rozum na to. "Je to jako odpradávna
v přírodě,třeba takový pes, co je pořád uvázaný u své boudy...Tak aby
se rerudil, tak se honí a honí za svým ocáskem, pořád dokolečka dokola
a r.e a ne si no dohonit."
"Po r. 7 "
"ÍCgS třeba zavčasu useknout, brzy to prebolí s ~e po ftákuch."

o G o

Deník Financial Times referoval pře
devším o rozhodnutí vlády Slovenské re
publiky ignorovat zákaz čs. federální
vlády, týkající se výroby a vývozu těžkých
zbraní. Kdyby mělo Slovensko tento zá
kaz dodržet, ohrozilo by to prý zaměst
nání téměř 70,000. Toto rozhodnutí je
podle listu Financial Times přímým od
mítnutím policiky prezidenta Havla, kte
rý osobně stál za loňským příkazem čes
koslovenské federální vlády, z etických
důvodů omezit výrcbu zbraní a okamži
tě je přestat vyvážet. Československo
bylo ve Varšavském paktu druhým nej
větším vývozcem zbraní a až do r.1990
dodávalo tanky Iráku a poskytovalo výc
vik iráckým pilotům.
Slovenský premiér Vladimír Mečiar
prohlásil, že to, kolik Slovensko bude

Nadílka a zdravice

Krok jsme ustoupili, tři půjdeme vpřed,
kam se opřem, tam se pohne zhnilý svět,
posranců se nelekáme,
Stanislav Berton
vždyl je přece dobře známe,
Na sklonku 1990 proběhla západ klepnem na dveře —
ním tiskem zpráva, že sovětský prezi ohnou páteře.
dent M. Gorbačov reaktivoval generá Edvard roní slzy jako krokodýl,
ly KGB ve výslužbě, aby pomohli na slovním vodopádům, kdo by uvěřil?
stolit pořádek v organizovaném chao V KGB byl generálem,
su v SSSR. Zpívej podle: Tluče bube disidenty srovnal cvalech,
níček...
rudou mafii
Tluče Míša Gorby, tluče na buben,
řídil v Gruzii.
a svolává hochy, hoši, pojdte sem,
Děkuji za věrnost, druzi v dálavách,
potřebuji kágébisty,
správnou disciplínu máte ve hlavách,
jinak zítřek není jistý,
ani vlas vám nezkřivili,
zpátečníků rej
dejte hvězdu na košili,
zmařit nemeškej!
změňte kabáty,
O přestavbě fraška téměř skončila,
vše pro boj svátý!
připravte se, hoši, s chutí do díla,
Lenin je náš idol, mněte na metu,
na vraždění, kdo je titán,
nedejte se zviklat něhou sametu,
mezi námi vřele vítán,
hrajte frašky s pány Vašky,
dáme květiny
naplním vám za to tašky,
vrahům z Katyny.
masek máte dost
Tluče Míša Gorby, tluče na buben,
dítkám pro radost.
a svolává hochy, hoši, pojdte sem,
potřebuji generály,
na stráži by věrně stáli,
plných u koryt,
chránit blahobyt.
ZRAZENÍ

Svatou ruskou Říši hodlám obránit,
o svobodě lidé mohou jenom snít,
kdo je Kremlu vždycky věrný,
at je bílý nebo černý,
bude odměněn,
brzo přijde den!

Žádné leho?l — Mzdové stropy?!
Začít makal s tváří v potu?!
To račí než do Evropy
vrátíme se k chozrasčotu!
V. Davydovskl

Podle původního plánu čs. federální
vlády se měla výroba zbraní na Slovensku
omezit na pouhých 7 procent množství,
které bylo vyrobeno r.l9E8, kdy výkon
tamnějších zbrojovek dosáhl maxima.
Slovenští politikové však varovali před
vážnými sociálními následky tohoto plá
nu. O místo by přišlo téměř 10 procent
všech lidí zaměstnaných na Slovensku, a
to včetně mnoha vysoce placených odbor
níků.

Dr. Karel Steinbach Z8mřel

Odešel svčdek století
(KJ) — Odešel svědek našeho století;
31 .prosince, právě na Silvestra, zemřel
v New Yorku dr. Karel Steinbach. Jen
pár měsíců .nu chybělo do 97. Pro ty
nepamětníky: Karel Steinbach se naro
dil 8. června 1894 v I řebsku u Příbra
mě. Pak trochu proti své vůli na přání
maminky se stal lékařem. I když ho
srdce táhlo k divadlu. První světovou
válku prožil na Balkáně, n? pražských
ulicích zažil památný 28.říjen 1918.
Všechny jeho volné chvíle ■>atři1y čes
ké kultuře. Zvlášť velxé přátelství ho
pojilo s Karlem Čapkem, který ho lite
rárně zvěčnil jako svého Kadelíka.
Před nacistickou okupací odplul gyne
kolog dr. Steinbach do Spojených stá
tů, kde se plně podílel na odbojovém
hnutí, jako lékař v americké armádě i
jako spolupracovník čs. exilové vlády,
kterou při různých příležitostech i za
stupoval. Tu zase vzniklo jeho přátel
ství s Janem Masarykem. Do Prahy se
vracel s jeho sestrou Alicí a s tehdejším
prvním čs. velvyslancem u Spojených
národů Janem Papánkem, aby své mi
lované město musel po komunistic
kém puči v r.1948 opustit znovu. A
opět do Spojených států. Za své záslu
hy v oblasti medicíny dostal i vysoká
americká vyznamenání. Podílel se
však neúnavně i na československém
krajanském a exilovém životě.
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Příčiny a rsakce

marádem Ferdinandem Peroutkou.
Své vrstevníky vitální dr. Steinbach
všechny přežil. A nakonec se dožil i své
ho velkého snu, svobodného Českoslo 
venska, i když se do něj už navrátit ne-

Armáda však potřebuje i prostředky
na přepravu vojáků. I když strojaře tato
situace zastihla v dost vysokém stadiu
utlumování výroby,mají štěstí v tom, že
neposlechli vcelku vrchnost. Vzhledem k
tomu, že mají v zahraničí několik poten
cionálních odběratelů této techniky, za
chovali si i výrobní kapacity. To jim dává
šanci oživit tyto výroby, čímž doslova
zabrání obrovským národohospodář
ským ztrátám, protože jednoduše řeče
no: Zastavení vojenské výroby ze dne na
den znamenalo plné sklady dílů, které
když sc nepřemění na finální výrobky
jsou nepoužitelným materiálem ke šrotu
za několik miliard korun.

Jak strojaři předpokládají, největší sta
rosti budou mít asi s kompletací těchto
výrobků. Pomalejší útlumové programy
zbrojařské výroby zabrání ekonomické
mu kolapsu továren a velkým národoho
spodářským škodám. Překlene se období
náběhu nových civilních výrob. Strojaři
vloží zisky do modernisace náročných
technologií.

soupisy se jmény 100.000 spolupracovní
ků StB. Federální parlament vyzval pí
semně všechny dřívější StB informanty v
Podle zprávy tiskové kanceláře Reuter oficielních pozicích, aby se těchto míst
z poloviny ledna všichni poslanci a vedou dobrovolně zřekli. Když to neučiní do
cí nejvyšších federálních úřadů mají být patnácti dnů, budou jejich jména zveřej
přezkoušeni z dřívější možné spolupráce
něna.
se státní bezpečností. Vyšetřující komise
pod vedením Jiřího Rumia má k disposici

Nové možnosti podnikání se ukázaly
celkem reálné i v době nedávné návštěvy
ministra zahraničních věcí J. Dienstbiera
v arabských zemích. Před jednáním s Ara
by v Bratislavě dostala konkrétní podobu'
i nabídka ZŤS Martin. Podnik na expe
dici do Saudské Arábie připravuje pře
devším stavební stroje. Jde o malý nakla
dač UNC-060 ze ZŤS Krupina, potom
universální dokončovací stroj pro zemní
práce z Tisovce, dále klasický nakladač
pro hloubení rýh a okopů z Dětvy a Lu
čence jakož i cisterny z Košic.

ryvážet zbraní, bude záviset čisté na me
zinárodní poptávce. „V žádném případě
>i nebudeme chodit pro povolení k fede
rální vládě“ dodal Mečiar. Podle nového
zákona o republikových kompetencích,
který platí od 1. iedna, konzultovat fede
rální vládu v této věci už nebude třeba.
Mečiar sice zdůraznil, že zbraně vyro
bené na Slovensku se nebudou prý vyvá
žet do „konfliktních oblastí“, avšak tato
definice se asi bude interpretovat znač
ně mlhavě, československý ministr za
hraničí Dienstbier totiž po své nedávné
návštěvě Saudské Arábie a arabských
emirátů v Perském zálivu uvedl, že v tamnější oblasti je o nákup českosloven
ských zbraní zájem. Vysoký úředník no
vého slovenského ministerstva meziná
rodních vztahů nicméně novináře ujistil,
že Slovensko bude vyvážet zbraně do za
hraničí pouze v souladu s federální zahra
niční politikou. Slováci budou zbraně
prodávat Saudské Arábii a dalším zemím
na Blízkém Východě a v severní Africe,
nikoli však Iráku, Libyii a teroristickým
skupinám.

Výzva spolupracovníkům StB

Zatím doposud nejvýznamnějším projevem zvýšené kompetence slovenské
vlády bylo rozhodnutí nezastavit zbrojní výrobu, ale tlumit ji postupně. Toto
rozhodnutí na Slovensku mnohým přineslo úlevu, v první řadě podnikům
pod společnou hlavičkou ZŤS (Závody těžkého strojírenství), jak komentuje
čs. rozhlas z Bratislavy. Škoda, že takový rozumný postoj k této otázce nepřišel
od federální vlády už před rokem. Strojaři by si ušetřili mnoho nervů, sociál
ních otřesů i financí.

mohl. Odešel v klidu a se svým živo 
tem vyrovnán velký český vlastenec, lé
kař a humanista.
(Z rozhlasu Svobodná Evropa)

Nezastavit, ale tlumit zbrojní výrobu

V New Yorku ho osud svedl do stej
ného domu se starým spolužákem a ka 

Na|významnější projev zvýšené kompotenca slovenské vlády

Federální

shromáždění

ČSFR

Praha
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Vec: petic# tbčanu ČSFR
Vážený pane předseda., paní posJLankyně a páni poslanci

Při schválení zákona o mimosoudních rehabilitacích
Federálním -Shromážděním dne 21. t.m. nebyly do zákona poja
ty právnické osoby a tím není doposud dána spolehlivá norma
pro vrácení neprávem odňatého církevního majetku.
Nebylo tak vyhověno návrhu pana kardinála Tomáška a
Dr. J. Hromádky zastupující Biskupskou konferenci ČSFR a
Ekumenickou radu církví ČSFR podle jejich dopisu ze dne

14. ledna t. r. v Bratislavě zaslaný Federálnímu shromáždění,
kde byl vysloven i požadavek moratoria na církevní majetek.

Tato situace nás znepokojuje a odsunutí možnosti vrácení
majetku církvím na pozdější dobu v nás vyvolává oprávněné
pochybnosti.
Proto

jako

občané

ČSFR

bez

rozdílu vyznání a náboženské
příslušnosti žádáme o úplné
vrácení církevního majetku
včetně půdy, protiprávně odňa

tého

po

2 5 ·

únoru

1948.

Je věcí pravých vlastníků, aby sami svobodně rozhodli
o tom, který majetek si ponechají a který předají státu či
jiným subjektům.

Vyzýváme ostatní občany naší republiky, aby v zájmu
spravedlnosti tento náš požadavek podpořili.
V Rajhradě dne 22, února 1991

Podepsaní občané
Připojuji se k petici občanů ČSFR a žádám úplné navrácení
církevního majetku včetně půdy, protiprávně odňatého po 25-2.1948.
Příjmení a jméno

Rok narození

Bydliště

Podpis

inFORUM

č.58/91
30. ledna

informační bulletin koordinačního centra orf.
Usnesení Rady OF ze dne 29.1.1991

1. Rada OF přijala Organizační pokyny k zabezpečení přechodu OF v politickou stranu a formulář předběžné registrace do
občanské strany OF.
(viz příloha).
2. Rada OF ’ukládá V. Sedláčkovi, aby ve spolupráci s RKC OF zajistil veškeré úkoly spojené s registrací členů OF a k
tomuto účelu doporučuje zapojit Luďka Vychodila jako hlavního koordinátora.
3. Rada OF se zabývala situací na Moravě a pověřila své místopředsedy, aby vstoupily do jednání s kompetentními
představiteli české vlády.
4. Rada OF pověřuje J. Kováře, aby spolu s V. Sedláčkem ustavil nezávislou skupinu odborníků, se kterou vypracují do
12.2.1991 analýzu hospodaření RKC OF.
5. Rada OF pověřuje V. Sedláčka, aby spolu s místopředsedy prešetril požadavek B. Dvořáka, předsedy KANu, na přiznání
200 000,- Kčs za parlamentní volby a nalezl způsob, jak tuto částku realizovat.
6. Rada OF žádá poslanecký klub OF ve FS, aby vyjádřil protest proti informaci plk. Alsknise, kterou poskytl švédské
televizi.
7. Rada OF pověřuje M. Kondra, aby písemně požádal P.Uhla o vyjádření, zda a kteří pracovníci RKC OF mu podali
informaci o údajných změnách ve vládě.
8. Rada OF schválila svůj jednací řád (viz příloha).
Zapsal: Korbelík
Organizační pokyny
K zabezpečení přechodu OF v politickou stranu
1. Politická strana OF je budována "zdola", při registraci a delegování se bude důsledně vycházet z místních OF, kde bude probíhat
předběžná registrace formou písemné registrace do občanské strany OF (viz vzor)
2. Okresní manažeři v součinnosti s krajskými informačními středisky a zástupci republikové Rady OF pro volební kraje koordinují
předběžnou registraci v místních OF. V místech, kde nelze tuto registraci z jakýchkoli důvodů provést, provedou ji přímo příslušné
okresní KC OF.
3. Předběžně registrovaní členové jednotlivých místních OF zvolí delegáty na okresní sněmy OF; okresní sněmy zvolí předběžně
registrované delegáty na ustavující republikový sněm strany OF. Termíny okresních sněmů a republikového sněmu, jakož i poměr
delegátů na tyto sněmy budou včas oznámeny.

Předběžná registrace do občanské strany OF

Příjmení:
Adresa:...

Jméno:.........
Rodné číslo:

Souhlasím a připojuji se k Výchozímu politickému programu a Organizačním principům OF, přijatým na Sněmu OF 13.
ledna 1991.

Prohlašuji, že nejsem členem žádné politické strany a nikdy jsem nebyl členem LM, Stb a ani jejím spolupracovníkem.

Členem nebo kandidátem KSČ jsem:

Datum:

nebyl - byl

od.... - do.

Podpis:

Rada OF vyzývá všechny, kteří se chtějí podílet na zlapšení práce Rady i zvýšení informační úrovně inFóra, aby své připo
mínky a nápady zasílali na adresu naší redakce: KCOF
redakce inFóra
Jungmannovo nám. 9
110 00 PRAHA 1

Máme si stále lhát ?

” Jedině Havel dvacet let nemlčel K, volali sfanatizovaní vysokoškoláci,
táhnoucí po listopadu Prahou a já jsem v té chvíli pochopil, proč
mnoho mých přátel h; lo doslova odstaveno a také, že lež a přetvářka:
bude dál sídlit v této krajině. Neudíme již jinak žít.

Naše naprosto nekritická masmédia nás stále přesvědčuje o tom, že
největší zásluhy na listopadové revoluci má vysokoškolská mládež a
umělci. Ostatní občané, kteří vyšli do ulic asi nedělali nic a nemají

tak - ani jim nepřísluší - nějaké zásluhy na svobodě a dosažené demo
kracii. Stali se dle názorů našich demagogických masmédií, a také
umělců a studentů jen anonymním davem, politickým komparsem dějin,

ulicí, smetištěm naší historie. Po dnešních dnů se na tento kompars,
tvořený středoškolskou, učňovskou a dělnickou mládeží nevzpomělo.

Cynismus a demoralizace tohoto národa se projevil v naprosto nekritic
kém pohledu a zhodnocení událostí listopadových dnů.

Svou kritičností jsem tak, aniž bych si to uvědomil vstoupil do 4 odboje.

Jiří Wolf

Na Topolce 5
140 00 Praha 4 - Nusle

Gerhard Löwenthal ..
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