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Hyme^e hjih couHjannaaM —
oanyHHTe caMH!

Zkus Západ’ Nepoučitelný Michail Sergjejevič ihned po sván
návratu z předpeklí jmenoval do nejvyšších křesel náměstky
ministrů obrany, KGB a vnitra aniž uvažoval o jejich podílu
na vojenském puči. Nebýt Borise Jelcina zadělal by si sám oo
v
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G . o*l roce na nový převrat. V.H.—
1. Otakar Zoufalý, sen. : Po ’’vítězném únoru”
”v í t zn v č erven”?
2. Josef V o la ř í k: J e h o Excelence.
3. Josef Koudelka: Otevřený doois presidentovi V.Havlovi.
4. Josef Kudláček: Smrt komunismu již není pouze zbožným
přáním milionů !!! /xnnonce/
p. Historie varuje / Čs. sociální demokracie/
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V strakaté košili a s bílou čepicí s kšfltem. na klíně. Boris Korbel.

Jeho
Excelence
Boris Korbel, americký milionář českého původu, vstoupil do našeho ži
vota svou první akcí tzv. expresní pomocí ve spolupráci s deníkem Český

EXPRES: na raše poměry nezvykle vysokou finanční částkou jedr.é naší potřebné
ženě. Byl to dobrý první krok, akce se zdařila a zřejmě připravila terén k
přesunu do oblasti sportu. Sparta Fraha s jeho výpomocí otálela, ale Slavie
milionáře s dobrým fotbalovým srdcem absorbovala i s navijákem. Jir.é věci
spojené s přestupem řady hráčů jsou známy.
Korbelová ouvertura byla tedy brilantní. Nadšeným davům kynul rukou.
A zde se dopustil profesionální chyby. Kynutí rukou totiž patří do sféry
politických osobností, církevních hodnostářů /papež/, hereček v rolích vel-

vyslar.kyr. etc. V případě našich fandů se měl poučit chováním někdejšího císaře
císařů Hailé Sellasiého z Etiopie, který při projíždění špalíry davů rozhazo
val chuďasům drobné mince. Ale možná bude i dobré, že BorÍ3 Korbel tak neuči
nil, kdo ví, kolik ušlapaných by zaznamenala černá kronika.
Far. Korbel se ukázal jako pohotový muž, a to když se někteří fandové
k němu hrnuli s úmyslem mu zlíbat ruce. Ohradil se, že to se hodí spíše pro

papeže. Konečně ruku líbat - to už i kvůli pozdravu rukulíbám - by si mohl
nechat líbit, aby mu pak někteří vřelci nechtěli líbat vůbec ne čelo, ale
se no
Na jiném místč/naši lidé od fotbalu ptali, jak že ho oslovovat .Far. Kor
bel odpověděl, no že jak chtějí a s nádechem šarmantní koketerie dodal,že
třeba i Excelence. Na tom neni/zvláštního, předsedovi italského AC Nilan Berlusconimu říkají Sua Eminenza /Vaše Znamení test / , Nfj a on by rak v opačném

toku roh! plebeje nu

oplátku oslovovat 3ua Servilitá, případně Va^e ’’ulití.
0 0

J.vol‘?řík

Z jiného korbele:
Jeden západní novinář, přítomný ra velké manifestaci před ruským parla
mentem r.a podporu Borise Jelcina, se ho pak zeptá 1 i’Tu ne prezidente, co za
hesla, slogany ti lidé stále vykřikovali?”
’’Jakápak hesla! Kručí jim v břiše.”

o 0 o

Masarykova univerzita v Brné udělila
čestné doktoráty práv dvěma zahranič
ním pracovníkům, Vlastislavu Chalupo
ví a Dr. Mojmíru Povolnému. Od svého
odchodu do exilu v r. 1948 neustali v prá
ci za obnovu demokracie v Česko
slovensku. V prvních létech exilu založili
Československý zahraniční ústav v exilu
a byli od počátku činní organizačně i pub
likačně v československých spolcích ve
svobodném světě.
V. Chalupa se stal viceprezidentem a
ředitelem zahraničního oddělení Ameri
čan National Bank v Chicagu a vicepre
zidentem Continental Illiois National
Bank and Trust Co. of Chicago. Je
místopředsedou a jednatelem Českoslo
venské národní rady americké. Dr. Po
volný, JUDr Masarykovy univerzity a

NÁRODNÍ POLITIKA

Carvenec-srpen 1991
PhD Chicagské univerzity byl viceprezi
dentem a děkanem Lawrence University
v Appletonu, Wisconsin, a je předsedou
výkonného výboru Rady svobodného
Československa.
V listopadu minulého roku se stali
spoluzakladateli Mezinárodního politologického ústavu při právnické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně, který vy
dává měsíčníky „Budování státu“ a an
glicky psaný „Report on Czechoslova
kia". Adresa ústavu je: Masarykova uni
verzita, Zelný trh 2, CS-657 90 Brno/

FRANTIŠEK VOHRYZKA, v zaslouže
ném důchodu žijící dlouholetý zemědělský

Chápají to politici? Při výzkumu ve
řejného mínění největší počet dotáza
ných se zajímá o ekonomickou reformu a
kriminalitu, na posledním, asi dvanáctémmístě jsou uvedeny lustrace. Ale
problémem lustrací se parlament zabývá
nejvíce. Příslušnost ke komunistické
straně se nelustruje. Komunisté, za
městnavatelé Státní Bezpečnosti a
původci celého hospodářského a
mravního marasmu sedí v parlamentě.
Vrazi — bud přímí a nebo nepřímí —
věznitelé tisíců, ti kteří statisícům zničili
existenci, jsou na svobodě a čekají na
svou příležitost.
Při převzetí Sonningovy ceny, udělo
vané za mimořádný přínos k evropské civilisaci, president Václav Havel řekl:
„Lžou všichni, kteří tvrdí, že politika je
špinavá věc. Politika je prostě jen práce,
která si žádá obvzláště čisté lidi, protože
se v ní lze snadno morálně zašpinit.“ To
by si měli všichni uvědomit, všichni, kdo
dělají politiku a kteří politiky kritisují,
ale především komunisté.
Národohospodáři na tom nejsou tak
špatně, jak se zdá a jak se tvrdí. Máme už
určité úspěchy u zahraničních investorů.
U nás se chtějí zúčastnit 6.991 mil.,
zatímco v Madarsku chtějí investovat jen
995 a v Polsku jen 190 mil. dolarů. Hos
podářská pomoc je nesmírně důležitá, ješ
tě důležitější bude, když se ukáže, že se u
nás investovat vyplácí. Zaměstnanost a
životní úroveň tím může jedině získat.
Komunisté rafinovaně mluví o „výpro
deji“. Mají na to právo ti, kteří v podobě
uranové rudy zdarma vyvezli do SSSR
tisíce miliard a ožebračili stát? Ale to už
se rádo zapomíná. Vše negativní, rozvrat
hospodářství, rozvrat morálky, to je dě
dictví těch, kteří už opět zaznamenávají
vzestup. Demokracie je ohrožena zprava
a zvláště zleva. Pochopí to ti doma? Po
chopíme to my v exilu? Mělo by se přes
tat hecovat a kritisovat, síly, které tvoří
jádro demokracie, by měly mít naši plnou
podporu. K „vítěznému únoru“ mohlo
dojít proto, že komunisté získali těch
43% hlasů a skutečně byli nejsilnější po
litickou stranou a proto, že nekomunisté

Pelikána.

ravskoslezský den (110.000), Čs. sport
(96.000) a Lidová demokracie s 94.000
výtisků. Deník „Venkov“ začal vycházet
teprve v poslední době, za první čtvrtletí
měl náklad 20.000 a jeho prodej pozoru
hodně stoupl o 6.000 kusů. Jistě přehled
o tom, co lidi zajímá, co chtějí číst, s kým
sympatisují. Dříve byli k odběru RP nu
ceni, dnes je kupují a čtou dobrovolně.
Statistika nám říká trpkou pravdu. A ted
dále: počet čtenářů Hospodářských no
vin stoupl za první čtvrtletí o 11.000 a
RP prodalo v této době o 4.000 více vý
tisků. Nekomunisté měli ztráty.
Mladá fronta Dnes prodala o 25.000,
Svobodné Slovo o 15.000 a Lidová de
mokracie o 14.000 exemplářů méně. A
tak o 5% méně sympatisuje s nár. socia
listy a o 10% méně s lidovci. Mělo by to
být varování a výstraha.

PETR PROUZA, žijící v Praze, napsal „Půj
čené ženy, půjčené sny“ , Márian Hatala, slo
venský básník ze Senice, je autorem sbírky
„Moje události“ a Petr Cincibuch z Prahy vy
dává milostné verše z let 1968-1988 „Vůně
fosforu“ , čtv rtá kniha veršů je od Bronislavy
stických machinací na venkově zřejmě stále Volkové, která působí na katedře slavistiky v
Bloomingtonu ve státě Indiana (USA). Má ti 
trnem v oku.
tul „Jistá nepřítomnost “ .

voty statečným odpůrcům a majetky
schopným, v druhém už jen pohodlí“.
Asi proto se dnes slaví pár „vězňů svě
domí“, těch ostatních je příliš mnoho,vyjmenování by trvalo příliš dlouho, ty
raději zapomenout. Tak takové to bylo.
Nyní však komunisté převzali od
Habsburků „rozděluj a vládni“. Rafino
vaně a cílevědomě tříští politické strany a
mají všude své lidi a jde jim to jedna rad
ost. Máme několik křesťansko-konservativních partají, dvakrát nár. soc., dva
krát soc. dem., zemědělci jsou organisováni asi v pěti stranách. Nenapravitelní
křiklouni pana Sládka mají v exilu dost
podobných. Zda ještě existuje něco z
rozpolceného OF už neví asi ani jeho
poslanci. Jediní perfektně organisovaní a
disciplinovaní jsou komunisté. Zloči
necké klany měly vždy mezi sebou vyso
kou soudržnost. KSČ (to je jedno, jak se
dnes jmenuje) v posledních volbách
získala druhé místo a po rozpadu OF
jsou nyní nejsilnější. Mnoho nemluví,
potichu, ale věcně kritisují — a mají co
kritisovat. Životní úroveň se snižuje, in
flace narůstá, kriminalita jako nikdy a
žvanec chleba je pro „lid“ vždy důleži
tější než ideologie. Slabá vláda neumí
udávat směr.
Současný nejoblíbenější evropský
státník je bezesporu president Václav
Havel. Uznání Evropy při předání Kar
lovy ceny v Cáchách a při předání Sonningovy ceny v Kodani je toho jasným
dokladem.Exil při tom nešetří kritikou,
z Havla dělá „Havlíčka“ a vtipkuje o tom,
že z Hrádečku šel na Hrad. Trpaslíci ča
sto závidí velkým, a malých lidiček bylo
nejen v Čechách, ale je i v exilu stále dost.
Přitom právě Havlova autorita je asi to
jediné, co udržuje doposud demokracii a
celistvost státu. Jeho odchod by se rov
nal státní katastrofě. Může však jedinec
zvládnout celý stát?
Ani on nemůže zabránit komuni
stickému rozleptávání. Neodůvodněný
strach? Dnes se už nemusí nikdo bát.
Podívejme se na denní náklad českých
listů za první čtvrtletí t. r. Průměrný
denní náklad Rudého práva je 413.000
výtisků, Mladá fronta Dnes má 399.000,

redaktor Radia Svobodná Evropa v Mnicho
vě, vydal již po třetí svou úspěšnou knihu o
komunistickém rozvratu české a slovenské
vesnice „Venkov v temnu “ . O knihu je v Če 
skoslovensku nebývalý zájem, ale její vydáni
blokují kruhy, kterým je odhalení komuni

Politologie a historie jsou vědy, které
se musí prolínat. Chceme-li uvažovat o
politické budoucnosti, musíme se podí
vat do minulosti. Do té nedávné od roku
89, ale i do té od roku 48 a něco před tím.
Komunisté mají pravdu, když říkají, že
vše souvisí se vším. Československá de
mokracie končí v letech 38-39. Její
vzkříšení v roce 45 je nedokonalé. Dr.
Benešem, který legálně abdikoval a sám
se pak označil několikrát za „bývalého
presidenta“, byl v roce 45 jmenován par
lament. Parlament se v demokracii volí.
V tomto případě se nikdo národa neptal.
Sestavení československé vlády bylo do
hodnuto Benešem a Stalinem. Odroku
45 do roku 48 pseudodemokraticky vede
stát „Národní fronta“, od „vítězného února" je nastolena diktatura komunistů.
Málo se již mluví o tom, že konec demo
kracie začíná zákazem agrární strany,
která byla nejsilnější státotvornou poli
tickou silou první republiky a zákazem
Živnostenské strany, Národní demokra
cie a některých menších pravicových
stran. Začátek konců je právě zde. Polodemokracie se jmenovaným parlamen
tem stála na nakloněné rovině a musela
sklouznout. Nedemokratičnost nikomu
nevadila, národ jásal. Ve svobodných
volbách získali komunisté hlasy 43% vo
ličů. Nikde, na celém světě nezískali ko
munisté ve svobodných volbách takové
vítězství! Jejich vítězství v Čechách bylo
výraznější než na Moravě a na Slovensku.
Komunisté obsadili už předtím všechna
klíčová postavení, vnitro a armáda byly
pevně v jejich rukách, parlamentní a
vládní činitelé ostatních partají nejen že
mlčeli, ale pilně s nimi kolaborovali. Jak
udatní byli voliči nekomunistických
stran, vidíme z toho, že do dubna 48, te
dy za dva měsíce vstupuje do KSČ
120.000 úředníků a intelektuálů a legiti
maci hbitě mění 116 tisíc nár. socialistů,
114 tisíc soc. demokratů a dokonce i
23.000 lidovců (pramen LN z 29.05.91).
Národ v nebývalé jednotě hřměl dávno
před odsouzením „pověsit“ Miladu Ho
rákovou a generála Píku. Jiří Hanák
krásně rozděluje dvě dvacetiletí komuni
stické vlády. „V prvním období bral ži-

RADOSLAV SELUCKÝ, novinář a eko 
nom, který přednášel v Kanadě na vysokých
školách, zemřel ve věku 60 let v Ottawě, kde
přednášel politologii. Selucky, který se hlásil k
socialistické opozici v exilu, po léta přispíval
především do Časopisu „Listy“ (Rím) Jiřího

Úvaha trochu předčasná a zdá se, že ten nadpis zní směšně. Možná třetí je Svobodné Slovo s 318.000; násle
ale směšný není. Je výsledkem vývoje od 17. listopadu 89 do dnešního dují Zemědělské noviny (288.000), Práce
(248.000), lidové noviny (156.000), Mo
dne a vůbec bych si nepřál, kdyby se tato předpověď splnila.

Prof. Dr. Josef Kratochvíl (StuttgartKemnat), rediguje společně s P. Radimem
Valíkem OSB a Milanem Skočovským časopis
„Skautské táčky “ , který vychází současně ve
Spolkové republice a v Československu.
Časopis přináší mnoho zajímavých článků,
povídek, básní a skautských rad. Navazuje na
prof. J. Kratochvílem v exilu vydávaný zás
lužný časopis „Skaut-Exulant“ .

Otakar Zoufalý, sen.

byli nejednotní a zbabělí. Situace se ne
vytváří příznivě. Nechtěl bvch „vítězný
červen “ 1992. To bychom se ještě mohli
dočkat, že nedávní „upravená “ by si k
obnovenému čs. státnímu občanství ještě
oprášili legitimaci KSČ. Asi by jich neby
lo málo.

Po „vítězném únoru“ „vítězný červen“?

Smrt
komunismu
Hájíme suverenitu - hájíme demokracii !

pouze zbožným přáním miliónu!!!

Březen - měsíc knihy, duben - měsíc bezpečnosti o

Srpen - měsíc sovětských tanku!

Hájíme suverenitu - hájíme demokracii!
Naše historická zkušenost nás nutí k velké obezřetnosti vůči
možnému ohrožení demokracie a státní svébytnosti. Nechceme toto
ohrožení přehánět, ale nechceme také podlehnout politické bezsta
rostnosti. Východní a středníEvropa neskýtá obraz jistoty. Lidé musí
získat pocit bezpečí a musí mít pevné důvody získanou svobodu a
nezávislost hájit. Z těchto důvodů:
•’Moskovskí je
novosti”

Historie varuje
V Sovětském svazu je cesta k demokracii ohro
žena. Naše historie varuje před podceněním nebez
pečí, i když hrozí daleko od našich hranic. Podpora
demokratickým silám v SSSR je i rozhodným ne
souhlasem s těmi, kteří spekulují s možností zvratu
demokratického vývoje u nás. Odmítáme zneuží
vání vzniklé situace pro úzké stranické zájmy a vy
zýváme všechny lidi dobré vůle, aby se opět
sjednotili kolem prezidenta Václava Havla a všech
ústavních činitelů.
V rozhodujících chvílích nevede dělící čára mezi
politickými stranami, ale mezi demokraty a těmi,
kteří si přejí návrat starých pořádků.

Považujeme za nutné dokončit očistu státního aparátu, poli
tických stran a bezpečnostních složek od lidí, kteří se v minulosti
aktivně podíleli na spolupráci s StB a na represích vůči občanům
ČSFR. V době nesvobody platí pro občanské společenství jediné
prosté pravidlo - neublížíš a neudáš. Nechceme mstu, nechceme
znemožňování lidí, chceme jen, aby začali normální život při
poctivé práci a neměli možnost škodit při obnově demokratických
jistot.

Považujeme za nutné veřejně zhodnotit činy těch, kdo nesou
odpovědnost za devastaci naší země za poslední 42 roky a kdo se
tak tvrdošíjně a bezohledně odmítali vzdát své nelegitimní moci.
Je to nutné i pro budoucnost, aby každý věděl, že zrada demok
racie a suverenity nejsou beztrestné.
Považujeme za nutné změnit chování těch, kdo řídí a nesou
odpovědnost dnes. Komunismus nám nedal šanci naučit se řídit
moderními metodami participace a získávání souhlasu lidí, učil
jen manipulovat a donucovat. Základ bezpečnosti státu spatřu
jeme v hrdosti každého občana na svou vlastní hodnotu, svou
vlastní důstojnost a svou nedotknutelnou svobodu.
Sociální demokraté navazují na Masarykovu koncepci obrany
státní suverenity. Jsme pro pevnou obranu, která by donutila každého
potencionálního útočníka zaplatit za agresi takovou cenu, která by jej
předem odradila...
Z programových cílů a zásad Československé sociální demokracie

Praha - Červenec 1991

Československá sociální demokracie

^Svědomí
<ÍSä (»NAŠE

HLASY«)

Nezávislý čtrnáctideník
15. června 1991

Otevřený dopis
prezidentu
Václavu Havlovi
Vážený pane prezidente!
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Nevyžádané rukopisy
se nevracejí

Před časem dle Vámi pronese
né verze - jsme všichni zodpověd
ní a zatěžkáni "kolektivní vinou"
za téměř půlstoletí existence zlo
čineckého komunistického systé
mu. Tento výrok nezpochybňuji,
pouze hodnotím jako stálou uráž
ku vmetenou v tvář těch, kteří za
údobí téměř půlstoletého panství
komunismu byli deklasováni na
armádu sluhů a otroků. Do tváře
všech, kteří po tzv. Vítězném
únoru byli doslova nahnáni na
dlouhá léta do kriminálů a kon
centráků. K tomu je Vám nepo
chybně známo, že komunistická
soldateska má na kontě 268 ju
stičních vražd, 35 tisíc jinak
zavražděných nebo umučených
občanů, 45 až 55 tisíc nezákonně
odvlečených občanů z roku 194445 do gulagů v SSSR, z kterých se
1/3 nevrátila. Více než půl milio
nu občanů řadu let strádala v od
puzujících podmínkách v koncen
tračních táborech a kriminálech.
Když připočteme pronásledování
rodin, dosáhneme číslici dvou
milionů.
Nyní žijeme ve zvláštní době a
na zvláštním místě. Není pochyb,
že jde o dobu bez nadsázky mo
rálně zvrácenou: Mnozí dlouholetí
prznitelé práva jsou tvůrci té nej
demokratičtější ústavy, jakou jsme
kdy měli. Masoví vrazi a hochšta
pleri jsou uváděni jako národní
hrdinové. Bývalí suroví strážci
vězňů z jáchymovských dolů, svazáčtí fanatikové a všestranně za
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rudlí bastardi jsou nej věrnějšími
obhájci lidských práv a demokra
cie.
Jsme svědky, že KSSS odsoudi
la Stalina a jeho pomocníky.
Oproti tomu u nás zůstává pro ko
munisty Gottwald stále idolem. A
nikdo ze soudobých ústavních či
nitelů jej dosud oficiálně neodsou
dil, ba ani jiné stranické a vládní
činitele. Zbabělost, vypočítavost,
posluhování a přiživování se na
neštěstí jiných tím dostává oficiál
ní požehnání a jsou stavěny za
morální normy.
Dle zákona 119/90 jsme účast
níky rehabilitačních řízem. Ale i
po tomto nedokonalém aktu zů
stáváme pouze amnestovanými
zločinci, jelikož neuznáním statutu
třetího odboje dochází k legalizaci
února 1948 se všemi důsledky.
Vážený pane prezidente! V ná
vaznosti ke shora uvedeným okol
nostem vznáším dotaz: Komu ná
leží veškerá zodpovědnost a ko
lektivní vina za vybudování nej
větší sítě koncentráků v srdci
Evropy? Kdo nese zodpovědnost
za justiční vraždy, ubíjení a umu
čení nevinných lidí? Kdo nese
zodpovědnost za desetitisíce lidí,
kteří po návratu z kriminálů při
cházeli zdecimováni a podléhali
dalšímu šikanování?
Strana, která organizovala zlo
činy, je stranou zločineckou a
opět podtrhuji: Výrok kolektivní
viny vrhnutý v tvář obětem nelze
než hodnotit jako arogantní vý
směch a urážku.
Josef Koudelka, člen KPVČ

