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rrvní soukromý týdení
se samizdatovou tradicí
Je známo, že sovětská vláda,
vytvořená Leninem podle rozho
dnutí II.sjezdu sovětů, byla
dočasnou. Mohla zůstat u moci
jen za souhlasu Všeruského pa
rlamentu. V listopadu 1917 se
uskutečnily volby do Zákonodá
rného shromáždění, kterých se
zúčastnilo 44,4 milionu voličů
Tady jsou jejich výsledky:
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; Celkem dostali bolševici 175
míst v Zákonodárném shromáždě
ní ze 715* Spolu s levými esery bylo na jejich straně okolo
30% celkového počtu mandátů.
To se posuzovalo jako porážka.
Zákonodárné shromáždění se se
šlo 5/lS/ledna 1918. V sále
bylo 473 delegátů. Poté co by
la bolševiky připravená rezo
luce ’’Deklarace práv pracují
cích a vykořisťovaných mas”
zablokována /237 proti 136/,’
bolševici prohlásili, že Záko
nodárné shromáždění je v rukou
kontrarevolucionářů a odešli.
Poté Dybenko dal rozkaz námoř
níku Anatoliji Železnj^kovu
ukončit Shromáždění. A v létě
1918 již byla stranická dikta
tura vytvořena, a to stranicko
diktatura jedné strany. "N.M.
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"Res publics" č. 5C/91
Přijde pan Klaus k psychiatrovi.
"Pane doktore, já jsem
strašně
pracovitej člověk
a když přijdu r.a ministerstvo, tak mne to pořád nutká zdravit
Čest práci! -Cos tím?"

"To je zvyk, to časem přejde...”
Za tři dny je tam jak na koni znova.
"Pane doktore, pane doktore,
v o n o
je to ještě horší.
Přijdu na ministerstvo a hned od vrátnice spustím
pět
pe
něz,
pět
peněz..........
"No tak to si vás tady na nějakou dobu necháme, par.e Pěnkavo,
o 0 o
Před televizí na pražských Kavčích horách se usadilo země
dělské družstvo "Vaječník". Ženské s ošatkami v rukou jsou obrá
ceny k hlavnímu vchodu. Přijde ale Černý šerif a upozorňuje je,
že je to majetek televize a že tam nemají co pohledávat.
"No co co?- zhurta na něj vedoucí "Vaječnic" - "V televizijpořád kdáká nějakej kohout Klaus a slibuje, že co nevidět
bude snášet zlatá vejce,"
«
·
o 0 o
Z kurníku se ozývá divné kohoutí kokrhánír Lidem to nedá
a ptají se nového majitele z Ameriky, co je to za divného kohoute.
"No to je -přeci náš vyšlechtěný kohoutek Klaus, sedí si na
svých zlatých vejcích a přitom si zpívá,"
J.V.
o 0 o
Pohádka o princezně zprvu šťastné
a později nešťastné aneb jak snadno
lze ošálit majitele Čehokoliv. 0 tom,
že některé zákony se příliš nevyvedly
se ví a hodně se o tom popsalo. Avšak
to, že t.zv. "Zákon c/půdě" vytvořil ľ
nás občany druhého řádu i před záko
nem zcela v duchu komunistických in
tencí nás - zarmucuje. A to je slabé
slovo. Majitelé přídělových nemovito
stí ještě ani po skoro 50 letech nej
sou rovnoprávnými občany. Ačkoliv po
dle zákonů před j?.1948 měli být již
- po pěti letech a ve
J výjimečných případeÍch po deseti letech
jak je ujišťovala
přídělová
listina,
zcela plnoprávnými
vlastníky svého ma
jetku postavenými na
roveň všem ostatním *
majitelům v ČSR i
se všemi dědickými '
atrijbuty & vlastnic
kými právy, tak demokraticky zvolený
parlament zcela nesametově rozhodl,
že jsme si sice všichni rovni, ale . '
někteří z nás, třeba zrovna ti co no
sí velké galoše budou od teáka už napořád rovnější.V.H.
Pokračování

vynikl trapným mlčením — nikdo od něj
k jakémukoliv tématu neslyšel ani tón.
V popsaném duchu jej však zastoupil
funkcionář (to jsem nejen poznal podle
dikce, ale si posléze i ověřil) bývalého >

písečku jsou sice možné, ale naprosto
neslučitelné s návratem do Evropy.
Jinými slovy, jaképak hráze před sudetskými Němci při současných jed-
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listické koncentráky. Nezmínil se ovšem bo v tom, co z ní zbyde) usadit kdokoliv,
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Čechů a Slováků. Vzali jim možnost
Zkušenosti západních demokra 
Žír a poznávat, vzdělávat se. Argu- tických zemí ukazují, že zákazem —
mentu je tedy pro zákaz mnoho...
at již extremistů z prava či z leva —
Ale?
se nic nevyřeší. Vždycky se jich houf
Je demokracie — i když v Českos  najde, korný je nakonec ještě pyšný
lovensku zatím stojí na trochu vrat na to, že „pracuje*' v ilegalitě.
kých nohou - tak slabá, aby poli
Ne, zákaz komunistické strany
tický boj idejí musela řešit zákazy?

Leč pan soudruh profesor doktor dok
tor etc. se nedostavil, že by měl přece je
nom stud? Nedostavili se ani jiní promi
nenti, soudruh Šabata například. Nao
pak, mou sekci o regionální, kulturní a
školské spo-lupráci moderovali profesor
Kučera z Husitské teologické fakulty a
profesor historie z university v Brémách,
zřetelně českého původu, oba velmi fun
dovaní, příjemní a tolerantní. Vůbec by
lo zastoupení z české strany příkladně
pluralitní, od poslance FS z výboru pro
životní prostredí (druha sekce se zabýva-

0-8000 München 80,8charfr8lterplatz 12,

Zúčastnil jsem se ve dnech 20. — 22. září 1991 takzvaného „Dialo- ___
____
__ _
gu ČSFR — BRD“ v Liberci. Setkání organizovala přípravná skupina celé diferencovanosti, o což by se ale
z Prahy, za níž stojí několik organizací a stran, jako např. čs. mírová
’·'
“
Ll --i.-i—. n..L!_
společnost, poněkud nebulósní „Shromáždění politických stran a
sdružení v ČSFR“ a podobné, levě znějící spolky. Aby nebyl nikdo na
pochybách zda si nevymýšlím, pozvánky byly podepsány soudruhem
prof. Dr. Jiřím Hájkem, DrSc., známým budovatelem socialismu, ko
munistickým ministrem a poté disidentem, předtím ovšem agentem
KSČ v sociální demokracii v letech 1945-48, číslo myslím E 23; zájemce
může nahlédnout třeba do spisů Kaplanových.

Listopad 1091

' Aleš Novotný

NÁRODNÍ POLITIKA
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není řešením. Toho, čeho je třeba, je
Ne, zákaz není skutečně řešením.
důsledně odhaloval její činnost v Na to přece mnozí z nr ’h jen čekají Cizí se líbí víeo nám,
minulosti a současnosti. Vést s ko  Ti „mučedníci“ za komunistické naše zase cizím.
munisty důsledný politický boj. Je  ideály...
P h biiliti' S)>!·.·
dine lak lidé, všichni lide, pochopí,
K. STKOBINGER
co jsou ti s rudou hvězdou zač.

Pokus o dialog v Liberci

"Res public*” č. 50/91
. roslavené členy jedné z estébácIkých bojůvek čeká tento týden
Isoud. V úterý 18.června v 8.30
proběhne u Vojenského obvo
dového soudu na pankráckém
náměstí Hrdinů proces s něko
lika příslušníky Il.správy bývalé
StB. JUDr.mjrAntonín Prchal,
JUDr.kpt.Petr Beran a Jan Karel
by se měli zodpovídat z něko
lika činů najednou. Všichni obvinění patřili
ke komandu, které mělo od srpna 1988 syste
maticky zastrašovat a terorizovat účastníky
protikomunistických demonstrací. Svou prá
ci brali vážně. „Vytipované osoby" přepadávali
na ulicích, unášeli je a bili.

„Hodíme tě do Vltavy“
Major Prchal, jedna z legend Il.správy, patřil
v mlácení lidí k nejaktivnějším. Poslední
zářijovou sobotu roku 1988 řídil spolu s mjr.
Zdeňkem Šípkem (další známý násilník přez
dívaný „Varlatář", v StB se o něm říkalo, že je
duševně vyšinutý; „v akci“ je zachycen na
videokazetě ze lľ.listopadu) zásah proti asi 20
lidem, kteří v hloučcích pokojně diskutovali.
pod sv.Václavem. Příslušníci StB je bez zjevné
příčiny násilím odvlekli do přistaveného auto
busu a některé z nich (S.Devátého, I.Lampera) fyzicky napadli.
21.června 89 jsem byl v Královské oboře
před zraky mnoha lidí čtyřmi estébáky odvle
čen do auta. Estébáci Vrbický, Hrdlička,
Špringer mě pod vedením A.Prchala odvezli
60 km za Prahu a na opuštěné lesní cestě
v křivoklátských lesích zbili. Nejaktivněji si..
v mlácení počínal i,Prchal a Špringer, metrákový příslušník se sadistickými sklony (týral
např. Jana Chudomela), který mě ležícího ko--'
pal do hlavy. Příští den jsem byl znovu fyzicky
napaden Prchalem v úřadovně StB v Barto
lomejské ulici.
Koncem srpna 1989 napadPErchal s^olu
s kpt.Beranem (také bijec, mezi aktivisty
nezávislých hnutí přezdívaný ’Číňan’ podle
šikmých očí, při výslechu rozšvihal řemenem
záda svlečenému Davidu Kabzanovi) v Karlo
vě ulici Stanislava Pence, když mu předtím na
Karlově mostě vyhrožovali, že ho hodí do
Vltavy. Spolu ještě s dalšími třemi příslušníky
StB Pence srazili pěstmi na zem a kopali do něj.
21. září 1989 unesl Prchal spolu s dalšími
třemi kumpány Janu Miklušákovou. U karlín
ského viaduktu ji vtáhli do auta a odvezli ji do
polí za Horní Počernice. Tam ji ponižovali
a vyhrožovali jí.
15.1istopad.u byl na manifestaci proti Zákosu a projektu tunelu v Královské oboře napa
den Prchalem Miroslav černý. JUDr.Prchal
ho tloukl do hlavy a pod pás.

JUDr. Prchal
mlátil rád
Teroristické komando StB konečné před soudem
k soudnímu přelíčení byly k dispozici - pacha
tel, oběť i svědci. Při rekonstrukci v průběhu
vyšetřování se vyšetřovatelé nenamáhali
upravit Prchala podle fotografií z doby páchá
ní trestných činu. Tím ohrozili úspěch celého
vyšetřování, protože Prchal není jen tak
obyčejný gangster - do jeho výzbroje patřila
např. i změna barvy očí pomocí kontaktních
čoček. Nyní si samozřejmě oholil knír,
ztloustnul a zlý, agresivní kukuč vyměnil za
tvář dobrotiska, které by ani mouše neublížilo
- až je ho jednomu líto. Naštěstí se svědci
nenechali zmást a Prchala identifikovali.
Miroslav Černý k tomu uvádí:
„Když jsme přišli k rekognici, řekli nám, že
tam Prchal ještě není, abychom počkali. Pak
nám řekli, že asi budeme muset přijít jindy,
avšak náhle nám sdělili, že už je tady. Celé
mně to připadalo divné, a tak jsem i k celé vě
ci přistupoval - myslel jsem si, že tam schvál
ně dali někoho jiného. Musel jsem si Prchala
pořádně prohlédnout, protože se opravdu
dost změnil, ale poznal jsem ho a označil. Po
skončení mi major Šísl řekl, že to je výborné,
že jsem ho poznal, že za 10 dní bude soud. To
bylo 4.njna loňského roku. Za měsíc mi přišla
z inspekce tato obsilka: Jí Vašemu oznámení
9 fyz. napadení příslušníkem SNB dne
15.11.1989 sděluji, že pachatel uvedeného
skutku nebyl dalším provedeným šetřením
zjištěn a věc byla ve smyslu par.l73/le
tr.řddu přerušena. Pokud bude pachatel
skutku zjištěn, bude Vám podána zpráva a v
tr. stíháníbude neprodleněpokračováno. Podepsdn mjr.Šísl.”

Nevinní poslouchali rozkazy
Trestní oznámení na příslušníky StB Václava
Duchače a Otakara Svobodu - pro omezování
osobní svobody - podali MUDr.Hradilek
s Lucií Váchovou. 24.řijna 1989 je spolu
s Eliškou Meissnerovou a Annou Hradilkovou
tito estébáci na ulici zatkli a odvezli do cely
předběžného zadržení. Po zákonné lhútě 48
hodin je sice propustili, ale jen proto, aby je

hned před branou věznice opět zatkli a zavřeli
na dalších 48 hodin. Václav Duchač i Ota
Svoboda svalili veškerou vinu na své nad
řízené, majora Prchala a majora Bahníka. Prý
jen plnili jejich rozkazy: Prchal s Bahníkem
jim dali už vyplněné protokoly k zatčení.
Vyšetřovatel Inspekce FMV mjr.Václav Mudra
vyšetřování proti dotyčným zastavil - s odů
vodněním, že V.Duchač i O.Svoboda Jednali
na rozkaz svých nadřízených". Podle toho by
ovšem nemohli být odsouzeni ani jednotliví
příslušníci útvaru rychlého nasazení ze
lľ.listopadu, protože ti jednali také na rozkaz
svých velitelů. Postavit estébáka před soud je
v současném Československu úkol zřejmě
nad lidské síly.

Vojenská prokuratura mlčí
Jestliže prokuratura dokázala rychle postavit
před soud řadové policisty ze zásahu lľ.listo
padu, bylo to z ’vyššího zájmu’, sousto hozené
lidu, a to je také všechno. Kde však jsou veli
telé řídící zásah? Nezajímá mě, kdo za
lľ.listopadem stál, kdo tahal někde vzadu za
nějaké nitky. Na Národní třídě veleli zasa
hujícím oddílům konkrétní velitelé z masa
a krve. Jestli nedokáží nebo nechtějí ukázat
na osoby, které vydaly rozkaz jim, musí nést
veškerou odpovědnost jen a jen sami. A co
ostatní demonstrace a brutální zásahy proti
pokojným demonstrantům během Palachova
týdne, 28.njna ä 21 .srpna? Na všechny veli
tele bylo podáno trestní oznámení pro zneu
žití pravomoci veřejného činitele, ze strany
vojenské prokuratury však vládne hluboké
mlčení. O to víc mě zajímá, a myslím, že neje
nom mě, jak dopadne úterní soud s rryr.Prchalem a spol.
•

PETR PLACÁK

Zmíněný doktor-major
Zdeněk Šípek je ten sa
Vyšetřování případu Prchal se neuvěřitelně
my, který do mne mlátily
táhlo, ačkoli všechny náležitosti potřebné
jako do žita hlava neh1
lava 21.8.1988, dokonce i do míst, která mu vysloužila tak nelich
otivou přezdívku. Na vojenskou prokuraturu se dostavil ke konfrontaci poně
kud vyhublý a svoji ozdobu "mroží knír" už s sebou neměl. Presto ho svědek
zákroku vůči mně J.P. bezpečně poznal, navíc byl jím několikrát obeslán k
výslechu, kde mu dokonce vyhrožoval odebráním dítěte.
V.H.

Pachatel známý, ale nezjištěn

"Res public«*" č. 50/91

Pnohláienŕ

Druhé výročí revoluee zastihlo československou společnost
ve stavu hluboké krize státoprávní, politické 1 mravní.
Příčiny této krize spočívají především v podstatných škodách,
které nám všem způsobila čtyři desetiletí komunistického panství·
Na základě všeobecně a těžce deštruovaných společenských struk
tur se jen zvolna a mnohdy s navzájem protikladnými účinky roz
víjí snahy jedinců i skupin dospět co nejrychlejf k demokratickému
systému i úsilí slovenského národa o suverenitu a obyvatel Mora
vy o samosprávu·
Ústavní orgány vzešlé z minulých voleb jsou poznamenány dů
sledky anarchistické, radikální a přitom k silám starého režimu
neobyčejně smířlivé politiky Občanského fórax a strany, která

pokračuje v jeho tradicích, OH .Je třeba podpořit úsilí volených
orgánů parlamentní demokracie o udrženi jejich chodu v těžkých
podmínkách před nastávajícími volbami, Z těchto voleb, jak všich
ni doufáme, vzejde opravdu kvalifikovaná politická reprezentace,
schopná řešit navršené politické a národnostní problémy. Situpce
vyžaduje demokratickou rozhodnost, trpělivost a toleranci.
Opqčného názoru je bohužel právě nejvyšší představitel ČSFR.
c prezident republiky
U příležitosti výročí 17*listopadu pře dne sl^projev7ve~kt e rém

vyzval obyvatelstvo, aby ho podpořilo v pevném záměru zbavit par
lament některých jeho základních funkcí a soustředit moc ve svých
rukou. Tím
fakticky popírá principy a podstatu parlamentní de

mokracie .

V týž den zaujalo velmi vyhraněný postoj Občanské hnutí,
politická síla, která navazuje na tzv. apolitickou politiku Hradu
a Občanského fóra. Přestože si ponechalo dosavadní ráz poloorganizovaného skupenství nejrůzněji orientovaných levicových osobností,
zaštiťuje se neprávem idejemi liberalismu a hodlá i nadále tlumit
a deformovat demokratické prvky politického vývoje.
V nejkritičtější době nesmí naše strana vyklidit pole Občan
skému hnutí a sílícím monopolistickým tendencím.
TYPOGRAFICKÉ
STUDIO PRAHA-WIEN
OPLETALOVA 55
110 00 PRAHA 1
TEL/FAX 02/2360961
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Jako spoluzakladatel a první předseda LDS se i dnes necí
tím zbaven zcela odpovědnosti za její činnost a nehodlám nečinně
přihlížet tomu, co se všude kolem nás děje. Respektuji ovšem sku
tečnost, že mne celorepubliková konference LDS dne 10. t. m. nepo
tvrdila v mé dosavadní furikci a nebudu aspirovat na funkci ve stra
ně. Považuji však za svou povinnost i nadále pomáhat všem, organi
začními LDS, které o to budou stát a budou chtít pokračovat za nových,
velmi obtížných podmínek v dosavadní liberální politice.
Vyzývám všechny členy, funkcionáře a organizace LDS, včetně
předsednictva a výkonného výboru, aby se pokusily co nejrychleji
překonat nejednotnost strany tak, aby mohla sehrát úlohu nezaned
batelné politická síly a zasáhnout v předvolebním období do zápas,u
o udržení toho, čeho bylo dosaženo ve vývoji parlamentní, plura
litní demokracie v naší zemi.

V Praze dne 20. 11 . 1991

Emanuel Mandler

Pokračování pohádky o šťastné í nešťastné
princezně. Kvůli jakýmsi hektarům museli
mí rodiče vstoupit do JZD a kvůli jakýmsi
hektarům jsem musel já sám absolvovat prá
vě zemědělskou školu & žádnou jinou. C tom
jaké to byla slast svědčí to, že když inse·
rétem hledali náhradu do JZD na ty samé
přídělové hektary za sebe sama a to zcela
zdarma dávali to vše i se dvěma obytnými
domy - se nikdo nepřihlásil. A nyní same
tově In^.Kamier a ín^.Slavík z Geodézie v
Šumperku a Ing.Nováková z Geodézie Opava
prohlásí a potvrdí svými podpisy, že roz
díl skoro 2 ha /slovy dva/ z parcely’ o ve
likosti 5 ha /slovy pět/ je v důsledku
přečíslování parcel v r.1954, čímž prý doš
lo až ke změnám jejich výměr . a ten rozdíl u řádně zaplacených pozemků?
To jě prý prkotina - doslova: "uvedený rozdíl nelze považovat za závadu".
Hle mýlíte se vážená dámo a vážení pánové, tyto rozdíly /vyložené hrédežě/
postihly i další majitele pozemků takže nejde o závadu, ale o' úmysl. ' v.H.

