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NICMÉNĚ

je

méně

než

NIC

Zapnu rádio a co neslyším? NICMÉNĚ. Vypnu rádio,

zapnu tele

vizi a... NICMÉNĚ. Není dne ani hodiny, aby se tato gramatická
spojka nevřítila do mých bubínků z hlasivek Leckoho,

Častěji Niekoho,

příslušníků jakýchsi

Kdekoho a

nej-

nových kmenů zastřešených

nadkmenem Nikdů, kteří de facto už neexistují, nebot se rozprskli
na ony tři subkmeny. Ale pořád "nicméňují”»
Oplývají cizáckými výrazy, hojně anglickými,

takže takový

Nickdo není jen tak Leckdo, může to být Mr. Nobcdy nebo spíí*e

Mr. Nothing. Jeden z nich mi až do nedávných chvil působil hlavotočení, ale nakonec jsem si oblíbil jeho dikci dekorovanou přiro

zenými nosovkami, jemně poetizujícími vše řečené. Už ho nepopsatel
ně rád poslouchám, protože po každém vysloveném NICMÉNĚ povyskočím
obveselen a žije se mi tak lépe a radostněji. Jde možná o Čecha
francouzského originálu, ale občasné použití výrazu "hektický”

mi napovídá cosi o původu jiném.
Předpokládám, že i naši jazykozpytci, hlavně ti, co mají na
starosti sledování frekvence slov v naší hovorové i psané řeči
vyskakují potěšeni. A u spojky NICMÉNĚ nepochybně už mají dlouha
tánskou řadu čárek,

já jim doporučuji obstarat si kilogramy bižu-

terních perel, navlékat na nylonové vlasce a tvořit z toho všeho
gramatické náhrdelníky pod ochrannou značkou "Made in Czech Rádio”

nebo ”...in F 1”.
NICMÉNĚ má zatím nekončící hody:
Já se upřímně přiznám, že se sám sobe vůbec nelíbím, nerad se
ukazuji v televizi /NICMÉNĚ se v ní kontinuálně rád předvádím/.

Naši přátelé nám přislíbili velkorysou pomoc, NICMÉNĚ si budeme
muset pomoct sami.

Komunismus je metla, absurdita v naší bytostné nesmyslnosti,
NICMÉNĚ nám slouží v očistném procesu naší potenciální nemohoucnosti.

Totalita zdevastovala naši společnost, NICMÉNĚ je naše společnost,
jak mi potvrdili přátelé v cizině...hm.. vysoce metálně vyspělá,

takže posléze dospějeme..a trk.

Dnes jsme prožili, já obzvláště, k tomu se rád přiznám, krásný,
slunný den, NICMÉNĚ husté kapky suchého deště bičovaly naše existen-

cionální bytí až do neuvěřitelné nesnesitelnosti moderovaného nebytí.

Náš demokratický proces je nezvratný, NICMÉNĚ zde fungují prvky

na zvracení,hm..promiňte.
Mám doma německého vlčáka, NICMÉNĚ je to siamská kočka, potvora
jedna.
VIVAT NICMÉNĚ!

J. V.

národní politika

Červen 1991

Myslím si, že dnešní politická moc,
mnoha neuváženými (nebo záměrnými?)
činy, zamířila do slepé uličky. Mělo by
proto být brzy dosaženo mladými a sluš
nými lidmi, aby ta část staronových a
„zkušených “ vládců byla poslána tam,
kam patří, česky se také řík^ do háje!

ty ze společné rodné strany sami či jejich
předchůdci vyobcovali.
Snahy o vzájemné odpuštění byly růz
ně navlékány už delší dobu před explosí v
listopadu 1989. Chybou bylo, že i někteří
vlivní uprchlíci v cizině, ale i lidé doma, v
bláhových představách o nutnosti „sjed
nocení a dorozumění“ pronásledované
ho národa, „dohodu“ s komunisty velmi
významně podporovali. Dnes sklízejí
ovoce! Nedobře pomohli širokým vrst
vám obyvatel, když liščí prohnanost
komunistů bud z naivnosti, nebo ze
spřízněnosti cílů, nebyli ochotni odmít
nout.
Domnívám se, že máme i dnes pravdu
my, političtí vězni v exilu, když připo
meneme, že naším snažením vždy bylo a
je doposud, komunistickým zpěvům o
vzájemném „dorozumění“ nejen netles
kat, ale kriticky je zavrhnout.
Bude to věcí všech voličů, snad v před
časných volbách. Nechá-li se většina lidí
opět ovlivnit a svést „zkušenostmi“ a
schopnostmi komunistického vymývání
mozků, téměř vědecky připravovanými
desinformacemi, bude to trvat znovu
dlouhá desetiletí, než generačním úby
tem všichni vymizí. Hlavně ti, kteří by
neměli už dnes na různých místech „ří
dit“ a vládnout.
Přátelé — mluvte a šiřte pravdu o dobé
komunistického teroru. Nemluvte jenom
o brutálním ničení lidí a statků. Mluvte a
šiřte pravdu i o tom, kde bylo v akci dob
ře vypočítané a prohnané „umírněné"
násilí, či jenom „mírný teror“. Rafinova
ně umírněné násilí a teror ve svých
důsledcích neničil a neničí méně,než te
ror a násilí, viditelné zdaleka.
Bude to křesťanské smýšlení poctivých
lidí, které se spojí v nepřekonatelnou sílu
a dosáhne změn? Spojí-li se všichni slušní
lidé, věřím, že dosáhnou změn, jaké by

sti nazvat novozločiny a podvody, vydá
vané za sametovou revoluci. Podvod, pá
chaný nejen na obětech minulosti, ale
především novým pokusem o podstrčení
lži mladé generaci, podvod na skuteč
ných odpůrcích komunistického násilí.

Podle informací, které dnes stále více
prosakují na povrch, konečný pád moci
byl analytiky gangu mocných pře
dvídán. Násilím „konsolidovaný“ pod
nik komunistického zla začal i u nás realisovat opatrení pro prípad mocenské ka
tastrofy v jejich honebním revíru. Pos
lední křečí a nebo také činem pro urych
lení a uskutečnění připravených plánů by
la akce zlomocných, demonstrace, která
skončila katastrofou. Snad se jednou
dozvíme o trochu víc (?) o večeru ko
munistického násilí.
V každém případě teroristický zásah v
Praze štěpení urychlil. Nejen mezi ko
munisty ale i v doposud tehdá umírněné
většině obyvatel státu.
Komunistická strana údajně už po řa
du měsíců před předpokládaným pádem
dislokovala početné skupiny „kvalifi
kovaných“ partajníků do nenápadných
„podružných“ odvětví moci zla.
Budoucí vliv a nové uchopení moci ve
státě byl zajišťován různými projevy di
stancování se od stranických usnesení,
do poslední chvíle oddaných a vždy věr
ných sloužilů. Pravděpodobný úmysl,
zmocnit se starých posic v obráceném
kabátě, se po událostech 17. listopadu
zřejmě uskutečnil. Rudé sukno dospodu,
podšívka neurčité barvy napovrch. Vyz
koušené
účinné
přemety
trénonovaných partajních gymnastů zabraly i
tentokrát. V záři reflektorů dynamické
ho vývoje zůstala značná část na jevišti. S
tím, že někteří aktéři musí odejít, se počí
talo, ale mnoho jich na scéně zůstalo a
hrají divadlo dodnes.
Byli to především studenti a mladí lidé,
kteří volali po změnách, patřili k nim i
umělci na jevištích. Ta část odpůrců re
žimu, která oponovala pod heslem „žá
dáme zachovávání zákonů“ (dodejme ko-

tato soustrojí roztáčeli! 1takovými, kteří můžeme tyto nové interpretace minulo

„Vědečtí" stratégové u nás,
v Československu

munistických) se kvalifikovala do finálo
vé soutěže. V euforii za rychlé změny byla
snadno a rychle odsouhlasena dohoda a
výzvy (v dané situaci bezpochyby moud
ré) k nenásilnostem, ve snaze zabránit
radikalisaci, násilí a přímému krveprolití.
Později byla nazvána „sametem“.
Bohužel, mnozí z nás v zahraničí a asi
většina aktérů na scéně v prvém dějství
doma nemohla tušit, co vše bylo připra
veno v zákulisí a že následující dějství
budou obrazy dlouho připravovaného
scénáře. Hektika na jevišti politické
bouře nechala v klidu působit skryté ak
téry.
Lanaři a provazníci zatím ve stínu
upletli sítě, do kterých byla pod heslem
„sametové revoluce“ chycena převážná
část obyvatel. Výsledek voleb později je
jich záměry dovršil. Nově převlečení
komunisté se spojili s těmi, které před le

Nový vládce v Kremlu s „železnými
zuby“ — tak nějak ho označil jeho navr
hovatel, lišácký Gromyko, — situaci
lépe přehlédl a odhodlal se ku změ
nám. Vyhlásil „perestrojku“! Zpo
čátku nejasně, ale záhy viditelně, dal
souhlas k přehození ze společné paluby
do rozbouřených vln (a ponechat bez
pomoci) spřátelené komunistické spolky
ve všech satelitních zemích. Výsledky
těchto nejdříve velmi tichých změn ne
nechaly na sebe dlouho čekat. Princip
strategie strachu přestával působit.
Odvaha obyvatel oponovat korupčnímu
vládnutí třídních nadlidí zesílila, pře
devším v zemích na západ od sovětské
„velmoci strachu“. Komunisté v těchto
zemích začli tušit konec jejich panství.

širší veřejnost už dnes ráda viděla. Jed- „
notící zásadou by asi mělo být nejen
odmítnutí politiky komunistů, ale i ak
tivních aktérů v různých rovinách, u kte- ’
rých pochybnosti převyšují jistotu o je- ‘
jich mravní integritě. Občané s pochyb
nou politickou aktivitou v minulosti by :
se neměli podílet na řízení a správě věcí .
veřejných po dobu předem vymezenou.
Ale raději delší než kratší. Prosazení ta
kovýchto požadavků široké veřejnosti J
by určitě usnadnilo překonání nas- i
távajícího nesmírně obtížného období í
rekonstrukce, po katastrofálním bank- <
rotu tolik vychvalovaného reálného so- *
cialismu.
i
Přátelé pomáhejte v uvědomování ;
široké veřejnosti PRAVDOU. Pravdou ·!
o zločinech a teroru komunistické moci.
Nyní pod nesmírně působivým heslem 1
„sametovosti“ dochází k největšímu „od- j
puštění“ mezi komunisty. První s pos- '
ledními si odpouštějí, navzájem se
chrání a pokud mohou a neohrozí si >'
vlastní posice, pomáhají se udržet a do
sadit na významná místa ve všechodvětvích — (budete se diviť) — „de- ;
mokraty“! Že mají komunistickou minu- ~
lost, veřejnosti doznat nemohou, být při- J
nuceni, to by bylo porušením lidských ■
práv! Tolik toho všichni o lidských prá- věch dnes vědí!
J
Explose před konstituováním nové ľ
dnešní moci ve státě byla tak silná, že :
poničila celou vnější konstrukci vládní
pyramidy, žel poničila jen viditelné Části
budovy, která se před zraky občanů roz
padla. V troskách se však zachránilo
mnoho špatného a dalo by se říci, že v
některých odvětvích moci i hospodářství
zůstaly rozsáhlé oblasti téměř intaktní.
Když mohl zůstat ministerským předse

soustrojí k vyhlazování „třídních nepřá 
tel“ , giganticky vybudovaném po „přev
zetí moci“ , stejně jako Hitler, nebývá ani
připuštěn ke slovu. Je poučen, že vše už
je podle „mezinárodního práva“ dávno
promlčeno, atd. a podobně.
Kdo se tehdá odvážil aktivního odpo 
ru, musí se ještě dnes nechat poučit, že
jednal „protizákonně “ . A to lidmi, kteří

Urychlený pohyb na nakloněné rovině směrem do předvídané a dnes už
prokazatelné ekonomické katastrofy sovětského mocnářství, přiměl v dru
hé polovině osmdesátých let komunistické mudrce v Moskvě k úhybnému
manévru a „jakoby“ změně. Zcela určitě to byla kardinální změna v poli
tickém kursu. Tvrdě prosazovaná linie neústupnosti překonala různá ob
dobí i po smrti Stalinově. Až náhle pod tlakem rýsujícího se hospodářského
bankrotu veliké trhliny nebylo možno přehlédnout.

dou komunista, dosazený do vládní funk- ”
ce ještě báťuškou Husákem, není divu, že
zůstali ve funkcích i jiní vlivní aktéři,působící za scénou. Došlo k fenoménu^
změn podle pravidel hry: „škatule —;
škatule hejhejte se“! Pan ministr přešel _
do funkce sekčního šéfa a jeho náměstek .
se stal, když ne ministrem přímo, tak ale
spoň nejvlivnější osobou resortu. Má
přece zkušenosti! Starý ředitel podniku,
komunista, byl někde pro širší fórum
neúnosný. Odešel tedy do ředitelské
funkce jinam, kde o něm věděli asi tolik,
že má „významné zkušenosti“ ve vedení
podniku a lidí. Víc nebylo a není třeba.
Byla „odsouhlasena“ doktrína, že sta
ré křivdy nemohou a nesmí být odčinény křivdami novými. Nelze přece mlu
vit o zločinech lidí, stojících na osvětle
ném jevišti, „byla by tím poškozena je
jich rodina“ a to odporuje konvenci o lid
ských právech, o které většina z nich až
do listopadu ani nevěděla, natož aby po1
nich býval někdo chtěl a požadoval její
respektování! Dnes vám ji umí citovat i
pozpátku, ale jenom některé části.
„Vědí“, že nelze někoho propustit pro
(zlo) činy v minulosti. Vše už bylo dávno
promlčeno! Nelze navrátit ukradený ma
jetek, poškodilo by to současné „pravo
mocné majetníky“ lacino koupené krá-

deže. Nelze plně rehabilitovat „pravo
mocně“ odsouzené podle třídních zá 
konů BEZPRÁVN E proklamovaných
ústředním výborem KSČ. Nelze proto
uznat aktivní odpor proti bezpráví za
čestný čin, za třetí odboj.
Je ale možné komunistické zákony
aplikovat v rozporu s duchem zákonů
nových. Zmíní-li se někdo o rozsáhlém

František Tománek

do poslední chvíle před 17. listopadem
jako zkušení inženýři násilí velestroj
obsluhovali a udržovali v chodu. Dnes
jsou z nich „obhájci lidských práv“ .
Asi se zeptáte, nejedná-li se opět o
„omyl“ . Nejedná! Hned před desetiletí
mi byly později proklamované „omyly“
— racionálně připravené zločiny. Dnes

Sametem“ podvedený třetí odboj

Věru nevím bylo-li třeba více odva
hy k publikování těchto veršů před 20 le
ty nebo dne3. Tehdy, kdy to možná bylo po
třeba se mi ji hrubě nedostávalo v důsled
ku některých paragrafů trestního zákona.
Dnes zas kvůli jejich ubohosti. Avšak, po
byt vojsk jak známo byl na hnusnou objed
návku, k rozloučení s nimi se to tedy mys
lím hodí.
V.H.
Serenáda

Motto:
’’Koukej ho, jak holub vrká,’’
tajný na tajného mrká.
A královna ze Sáby
břichem v samém hedvábí
nápadníka svého strká,
chřestíc v křeči s hrozným
křikem ···

Julian Tuwim

přátelům

Michail Suchobokov

Uvná3 na šumperském korze
at je v létě nebo v mraze
chodí voják v zástupu
3 kufrem jako šalupu.
Čas se točí do kolečka
za Ruskou je dlouhá vlečka
pod paží si nese kýtu
pak sebere i tu i tu
než se ale naděješ
prázdný krám než řekneš švec.

Nejlépe se pobaví
kdo se jich už nezbaví
jednou nohou ve věznici
ke stolu se ženou všici
než se ale začne žrát
chodí chamraď jako kat.
Dobře se teď daří běhnám
jsou tak sexy jsou tak ke hrám
točí se jim nožky hnát
pojď je poznat pojď je žrát.
Sesednou se v kolotoči
plno ptáků kouká z cčí
jeden dva a pak už tři
tuhnou spolu v povětří.

Roní slzy za starého
dobrodince gruzínskeho
říhá pláče podolek
na záhonku plno smradu
lízá major naši mandu
rychle přetáh na pelech
ještě jednu z těchto blech
a už se zase točí v kole
řád se řádem jako v úle
socha náhle začla plát
tak se páni usmívat.
Seberem vám stejně všecko
vaši ženskou její děcko
dychtivě si budem brát
a vám za to budem lhát.

Jednou spolkl duše líná
major který stále říhá
takovouhle divnou věc
tajné heslo - moloděc.
"Res publica” č.27/91

A na trhu u Pánbíčka
žehlí spodky žehlí líčka
červená se dvakrát chtěl
když ji dostal naletěl.
Lajtnant pro změnu teď kýchá
u madam se drží břicha
jen se na něj netlačte
jen s ním slušně jen račte.
Vyjeveně kozy hledí
na tu barvu přirození
než se sešel večer dnes
děvka sbouchla 6x6.

To je ale nadělení
už nech toho upejpání
jen se podrž u stolu
než tě chytnu za nohu
než se tady zmalují
než si to daj do huby
vrátný chodí jako pes
držku velkou jako dřez.
Dýchat se tvým ňadrům chtělo
než tě dostal pod své tělo
a teď s tebou zápasí
co dal rublík do kapsy.

No to je ale podívaná
na ty hochy takhle zrána
a jejich děvky jak by smet
dokonalý Sel-sovět.
Major chodí s naší pticí
podobnou na polednici
seschla se a její ret
je jak pěkný kančí hřbet.
Když
bylo
šili
byli

sem přišli takhle v noci
léto bez pomoci
do nás od rána
plná kasárna.

Přišli všichni v stejnokrojích
bezvadných a plných zbrojích
šli po nás jak po ráně
co s námi když jsme na dně.
Motto: Ale prozraď, proroku, mi,
archanděli svého rodu,
kdo udělá drobnůstky ty:
Štěstí/ Blaho/ Volnost/

Shodu?

Julian Tuwim

T když bylo plno hluku
honili i stáno kluků
přeskočili paragraf
d ováde]i jako vrah·

Tyhle děvky tady u nás
válej s Rusy válej za vás
ale když maj k nim zajet
ani za celičký svět.

Lójtnunt vrazil do světnice
že dělu hon. r..a zajíce
ale zatím dostal slon
1'andu starou jako zvon·

Co s kaprálem ožralým
co je na lup jak zralý
ztrácí Čas jen na chvíli
než ho pěkně vybílí.

Dychtivě s ní
pozval na ni
sesvlíkli ten
každý si pláč

Chumelí se chumelí
na stole i v posteli
nejlepší je tahle ženská
ta má aspoň hlas když vejskí.

mazal kartu
í svou partu
její břich
na těřich.

Druhá holka mrskla okem
a plukas k ní vlezl oknem
už bvl
na ní herkules
v
na klín svojí hlavou kles.

Kolem toho ryku v kruhu
chodí tajný pro ostudu
nejlépe se vyjímá
když si zbytky dojídá.

To vám byla taškařice
lízat c^vky Jato lžíce
se mi. um uhnou* trochu níž
semtam lízat plnou díž.

Mrkne okem k
co šla kolem
tak ji ještě
jen tak tiše

A když. je to začne nudit
jdou dcn:ů a všecko vzbudí
starou mámu mladý kotit
aby jim vypraly gatě
jež jcOu pinii rosolu
když <■'] i rit a 1 ’ u stolu.
DruhéJ den jí ni nu novo
jdou rit o’:tri a nu slovo
d a i. r 1 ·. r v
‘ e kuj k Pa V li i.
U pnstťlí je led nával
jen se Irořiív setmělo
tavařič či jdou nu tělo.
?. e r t y .< t r a n o ; u i á r i b í Č k a
byla
bitku bv’la rvačka
v
co ji začal jako býk
’. · ják když chtěl děvku svlíct.

To je ale k popukání
jejich ženské pro zasmání
je jich tu už plná ves
uhr. 1 z cesty je jak veš.

Je to tady Samá léčka
Ru-u plná st‘ j i břečkú
u e Ž s e 8 1 e n 11 ě j e s
p<r<d; už bere je.

. -■ o ’r a y "* e z a :■ v e s e 1 o
ta’'.· ·.'· zmáčkl i. kapela
jU -r domu r<:?irčla
-n t. ■ »·* . pí* •?gu ak dělo
at se sděluj jako Dán
ax j<- i ČViiy t..r >íi·. aj.
V ·.á.-«š1 nach a'·* radujou
d 1 ·'mho prý t o · 1y bud o u
a děvky si vy.nrdaj
plný stůl a plnou stáj
a kdy?, nejdou Rusi k nim
přijdou sumy Jsou jak mlýn
a tak to jde '1') kola
dost děvek a dost ola
když se ale přetrhne
pa.< se srandy nahrne.

poběhlíci
po světnici
jednou zbouch
jak melouch.

Už se těším na tu srandu
až uvidím tuhle bandu
jak se žene o překot
tam kle nechal tesař vchod.

Jenomže až do té doby
pôjdem všichni, na choroby
jež nás tudy zavalí
na b o1š ev ické kravá1y.
Jejich děvky budou v smutku
plakat matkám do zármutku
sesednou se s ostruhami
do kolečka do kazarny
tui: si to zas rozdaj přec
tam si to daj nakonec.

Lajtnunt chytne děvce stehnu
jeř, jsou velká jako bedna
a satím co v rámusu
d;,V. a j 3 i kus po kusu.
N r ? · v o z n ě s e nad e c h n o u
a. L r i u k o n e c n e z d e c hn o u
vrátí tašky se sálány
me"ály i bučky slávy
neř. se t tím vším rozloučí
je strana straně v náručí.

24.-25.března 1972

Motto: Abvt. měl úspěch
bud umřít, nebo
psát perverzně.
být zahraničním
tíkem.

u Čtenářů, musíš
být cizincem, nebo
Nejlepší je ale perverzním nebož
Julina Tuwim
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Lišák lišáků
Americký humorista Mark Twain
se dověděl, že jeho starý přítel
Frank Mason. příslušník
republikánské strany, bude odvolán
nově zvoleným demokratickým
presidentem Croverem Cle vetandem ze svého místa kořistila
ve Frankfurtě nad Mohanem.
Demokrati zvítězili ve volbách a po
dle parlamentních zvyklostí měli
právo provést změny i v
diplomatické službě. Mark Twain
byl Frank u Masonovi zavázán za
to, jaké mu spokytoval služby a in
formace při jeho cestách a tak

nelenil a napsal dopis dceři nově
z voleného presidenta...
Mil, drahá Ruth! Jsem členem
známého spolku osamělců. Jedním
z hlavních pravidel našeho spolku
je: nikdy neprosit člena vlády o
nějakou laskavost. Což ovšem nez
namená, že nemohu napsat
přátelský dopis Vám, abych vás in
formoval o nespravedlnosti, kterou
se chce Váš otec dopustit tím, že
odvolá skvělého diplomata, a to
jenom proto, že je to republikán.
Po krátkém líčení osobních zásluh
Franka Masona - hlavně o všechny
Američany usazené momentálně v
Německu - Mark Twain
pokračoval:
Budete-li někdy hovořit se svým
otcem, panem presidentem, byl
bych Vám velice vděčen, kdybyste
se mu zmínila o mém dopise a řekla
mu, že bych si musel myslet nevím
co o vládě, která je ochotna
škrtnutím pera změnit život tak
zasloužilého A meričana!
Brzy na to dostal Mark Twain
vlastnoruční dopis presidenta, který
mu psal:
Váženy pane Twaine! Slečna Ruili
Clevelandová mě poprosila, abych
Vám potvrdil, že dostala Váš dopis.
Současně si dovolila dál přečíst Váš
dopis presidentovi. President ji
pověřil, poděkovat vám za všechny
informace o panu Masonovi a
ujistil vás. že ho ani ve snu
nenapadne, aby odvolal pana
Masona z jeho dosavadního místa ".
Lišák lišáku Mark Twain se
usmíval po přečteni do vousů.
Věděl, že pochodil, ale věděl také,
proč mu president Cleveland
odpověděl vlastnoručním dopisem.
Slečně Ruth Clevelandové bylo totiž,
tenkrát přesně - dvanáct měsíců!

ma. Jestliže se řidime zásadou, že v
ekonomice neexistuji špinavé a
dobré peníze, pak se může stát, že
za špinavé peníze se skoupí výrobní
prostředky, budovy a obchody,
takže ti bohatí, co získali
prostředky nepoctivě budou ještě

vlastnímu obyvatelstvu tak jako
kdysi NF. Přivlastnit si jejich ma
jetek to ano, ale aby jim usnadnilo
trochu jejich život, nebo návrat do
vlasti, to ne. Přitom někteří z
emigrantů neměli ani svůj vlastní
byt a ti kteří jej měli by museli
bydlet zatím někde jinde, než by jej
dostali. Také je známo, že mnoho z
těchto bytů si přivlastnila StB a tak
by se mohl ohrozit nynější
pohodlný život členů a
spolupracovníků StB. Postaveno
jednoduše OF vždy bylo a je více
nakloněno StB a KSČ než těm
tisícům emigrantů. Docela nevadí,
že mezi členy StB a KSČ je spousta
hrdlořezů, všelijakých sadistů i
obyčejných zlodějů ve velkém.
Počet těch, kteří byli potrestáni za
jejich zločiny by se nechal spočítat
na prstech jedné ruky. Jaká to
podivná morálka v OF!
Dodatek: Mnozí krajané žijící nyní
v zahraničí by mohli novému
režimu v leéems pomoci svými
zkušenostmi ze západního světa. S
takovýmto typicky komunistickým
přístupem říká teď OF většině těch,
kteří to doposud nevěděli zač je
toho loket (za vlády OF).

přece

(fejeton)

N elze

Vracíme se 'opět k tématu
komedii Občanského fóra jimiž se
teď chtě nechtě baví všechno
obyvatelstvo v Československu.
Není však jisté jak dlouho se
obyvatelstvo bude s těmi hrami
bavit, neboť zatím bylo vždy
snahou Občanského fóra, aby ty
komedie bralo obyvatelstvo vážně.
Tato snaha nebyla doposud
úspěšná. Problém je, že
obyvatestvo občas prohlédne různé
falešné praktiky, podvody a
darebáctví Občanského fóra a
nechce jej brát vážně. Nikdo
nechce nadále věřit té primitívnosti,
aroganci, neomalenosti s jakou se
ohlupuje obyvatelstvo, a také úctě a
spolupráci s komunisty. Je vůbec
divná ta podobnost dnešního
režimu s tou minulou totalitou.
StB je stále netknutá a v práci,
kromě toho se vytvořila nová tajná
policie, je zase narušování
listovního tajemství acensura tisku,
atd. A potom, OF užívá takových
legračních názvů, tak třeba, státu se
teď říká domov a návodu nebo
plánu se říká scénář. Na lidi to dělá
dojem, že je to jedna velká švanda,
jinými slovy, že to co se dělá
nemůže být myšleno vážně. Na lidi
ovšem OF nedá, a tak se jim chce
vnutit i přes jejich odpor. Tak
nějak to vypadáme OF sice hraje s
obyvatelstvem komedie, lépe
řečeno jednu velikou komedii s
neblahým koncem, ale nechce to
dát lidem vědět, dokud nebudou mít
takovou bídu, že ani na chleba
nebude. · Obyvatelstvo si začíná
uvědomovat, že s tou důvěrou v OF
to nikam nevedlo a nikam
nepovede, leda že tak na funus.
I když západní velvyslanci nehrají
ve hře o které dnes píšeme, mají na
její průběh a konec veliký vliv.
Zcela neočekávaně, totiž, americká
velvyslankyně a britský velvyslanec
navštívili předsednictvo vlády po
zahájení seriálu her o třech

Břetislav Rohlíček
zákonech a žádali o vysvětleni v
záležitosti vlastnických vztahů v
"domě" (Československo jako
stát). Svým vystoupením přivedli
celou vládu OF do rozpaků, neboť
v minulosti nebylo pochyb o jejich
podpoře pořadůOF. A protože,
jako vždy, má teď OF v zahraničí
větší podporu než doma, snaží se i
teď vyjit západnímu vlivu vstříc.
Hra o třech zákonech pojednává o
zákonu o mimosoudních
rehabilitacích, zákonu o půdě a
zákonu o velké privatizaci. Zákon o
mimosoudních rehabilitacích se na
konec projednával před velkou
privatizací, ale to až po velkých
bojích s vládou, ve které, jak
známo, bývalí komunisté zaujímají
většinu. Tato vláda také podle
očekávání nechtěla dávat žádnou
náhradu za majetek,který byl lidem
ukraden (a proč by také, vždyť to
byli komunisté kdo majetek ukradli
a tak proč by jej komunisté zase
museli vrace, pozn. návštěvníka),
natož aby byl majetek vrácen. Snad
to byli až ti velvyslanci, kteří
mimoděk zamezili, aby se OF i v
této záležitosti v zahraničí
nezesměšnilo. President Havel se k
tomu na konec vyjádřil, že prý se
musí napravit historická
nespravedlnot.
Nebude to však 60% všech pod
niků, které byly "znárodněny".
Národní frontou před 25. únorem
1948, protože tam teprve začíná po
dle OF československá historie.
Bude se vracet nějakýmajetek, asi
20% všeho všudy, ukradený až po
únoru 19-48, kdy se tak sice také
stalo Národní frontou (NF), ale
tenkrát již oficielně v čele s
komunistickou stranou. Hodnota
toho co se nebude vracet je asi 10
krát tolik než co se bude vracet.
Emigrantům se nebude vracet nic
ledaže by znovu dostali
československý trvalý pobyt.
OF se teď slaví k emigrantům a

privatizovat majetek, který bude
nutno vrátit majiteli, jako nelze
liberalizoval ceny bez konkurence
soukromých podnikatelů. Ačkoliv
nejsem finančník, úplně první, co
bveh udělal, by byla měnová refor-

Západní velvyslanci a tři zákony

17. března 1991

lib e ra liz a c e .

12 Nedělní Hlasatel

US Dollars:
$26.00
$45.00
$78.00

Dělnici máji své drobné úspory peníze, které si poctivě vydělali a

Ceny: Overseas in
3 months $45.00
6 months $84.00
12 months $150.00

a předplaťte jim Hlasatel. Pro vás je to
mnohem snadnější než pro ně.

bohatší, a ti chudí ještě chudší,
privatizace a teprve polom cenová

Udělejte vašim doma radost v novém roce 1991

KDS, Josefem Tomsou.
Jaký mále názor na postup naši
ekonomické reformy v praxi?
Mám pocit, že nejdříve obouváme
bolu, a pak chceme navlékat
ponožku. Podle mého názoru se
nejprve měla provést restituce, pak

Naše zprávy jsou pořád aktuelní.
Pomůžete jim a nám také.

našetřili. A o tyto poctivé úspory
nesměji přijít. Ale natiskl bych
peníze nové a vyměňoval je
odstupňovaně - do 50 tisic KČs v
poměru 1:1, od 50 do 100 tisic v
poměru 1:2 a nad 100 tisic v
poměru 1:50. Zároveň by tak došlo
ke zhodnoceni naši měny a stál by
získal milionové hodnoty.

OSLAVUJE 52 ROKU’

