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Stasi-Archive öffnen sich
Tak a je to na světě, i když jenom v Německu, ale to cc
se u nás už dva roky utajuje jako kdovíjak důležité státní
tajemství a k jehož odhalení je snad třeba těch pověstných
sed· klíčů, se v Německu ukázalo jako prachsprosté udávání.
Neví· proč, naše vláda tyto spisy a záznamy považuje Z8 ta
jné a nezbývá »i než se otázat slavnou větou finského prá-/
va: Komu to slouží? Není toau tak proto, že by byli Němci
chytřejší, ale proto, že na iniciativy svobodných občanů u
nás státní byrokracie nebere zřetel. Ona si totiž libuje v
to·, že prostě na každého občana může mít něco pod palce·.
Takto to fungovalo za totality a moc dobře, tak co.
V.H.
Uvnitř
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1. Miroslav S u ch ý; Zoufalý výkřik nad stavem vězeňs
ké mašinérie na hradě Mírově.
2. Špatná terminologie Německo-České či Česko-německé
smlouvy 1992 /ministra Dientsbiera/.
J.Š.
3. Výzva k členů® Liberálně demokratické strany.
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Předpokl.cena: 1,- Kčs
vycházelo
obnoveno

Vydává: Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk

BílC 47263
197 3
1987

Náklad: 50 výtisků

-1975
ročník 9 číslo 5

Red. Josef Volařík
rada:M.Zemanová,J.A.Varga

Uzávěrka: 26.1.92

Credit Line
T

Praha 26.10.1991
Vážení přátelé,

čas, který uplynul od ledna 1991, tedy od doby, kdy po třech nultých číslech
vyšlo první číslo ekonomického týdeníku Credit Line, mnohé naší redakci
napověděl. Především se jednoznačně ukázalo,

že Credit Line je životaschopný a že

si dokázal najít své místo ve struktuře ekonomického tisku ČSFR. Pochopili jsme,

že náš týdeník není úplně ideální k prodeji prostřednictvím kamelotů, ale na
druhé straně jsme se utvrdili v tom, že PNS si s jeho distribucí hlavu neláme,
ani teď, kdy jeho pravidelní i nepravidelní čtenáři přibývají, ale na Stáncích
PNS to znát není.

Našly se naštěstí i jiné možnosti, jak Credit Line mezi čtenáře distribuovat,
jak jej nabízet. Jednou z nich je i zásilka, kterou jste obdrželi spolu s tímto

dopisem. Nejde o žádný reklamní trik, ostatně tato forma je ve světě dosti
rozšířená, ale o to, aby se nenásilným, ale zato zřetelným způsobem podařilo
narušit počáteční bariéru mezi Credit Line a potenciálním čtenářem.

Není však výhradním cílem akce, aby na tuto naši nabídku reagovaly stovky
a tisíce nových abonentů. Naším přáním je, aby si čtenář Credit Line skutečně

oblíbil, našel v něm informace, které potřebuje a aby se tak k němu vracel i
v létech následujících. Tohle odvážné přání lze však splnit pouze ve spolupráci

s Vámi, našimi současnými nebo budoucími čtenáři. Potřebujeme znát Vaše názory na
úroveň Credit Line, rádi bychom využili Vašich znalostí, zkušeností a Vašeho

přehledu. K dlouhému dopisování Vás ovšem tímto nevyzýváme, protože bychom tím
vyvraceli tezi, že čas podnikatele a nejen jeho, je příliš cenná veličina, než
aby se jí plýtvalo tam, kde ji lze ušetřit.
Nabízíme Vám proto k vyplnění malý test, který každý měsíc budeme nejen

vyhodnocovat, ale současně vždy vylosujeme tři z Vás, kteří obdrží zdarma nejen

roční předplatné Credit Line, ale i jeden z nabízených reklamních předmětů.
Stačí, když vyplněný test zašlete zpět na naši adresu. O Vaší případné výhře se
dozvíte z našeho listu. Upozorňujeme, že na náš test můžete kvalifikovaně
reagovat pouze tehdy (pokud ovšem již Credit Line neodebíráte), když si přiložené

číslo pozorně prohlédnete.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaše odpovědi, ať. už prostřednictvím

korespondenčního lístku, dopisu nebo i faxu.

Za Credit Line

Ing. Pavel Lébl
obchodní ředitel

Mezitím se Credit Line propracoval k jinému feno
ménu ve prospěch svého pĎedplatile, který tak má možno
st za 400y- Kčs včetně poštovného dostávat ročně tento
výborný ekonomický týdeník a navíc každý předplatitel
obdrží zdarma jeden z těchto tří předmětů, který si vy
bere: švýcarský nožík a 13 operacemi, výhodnou kalkula
čku na sluneční i obyčejnou baterii a budík quartz. VH.

Š>at*4 teraiaologie č!’ko-2ěíe«ké ««louvy 1992.
/ministra Dientsbiera/

Po anexi českomoravských pohraničních oblastí hitlerovský· Německem /t.
zv. Sudet/ převážná část českoal. občanů německé národnosti přihlásila se
k Hitlerově říši a ke státnímu občanství německému. Tím se tito čel. obča
né de facto dopustili vlastizrady. Jen Balá část jich zůstala věrna naší
republice a utekla před zábořen na zbývající území ČSR.
Po vítězství protifašistické koalice nad hitlerovskýn Německem v r.1945,
schválily velnoci odsun německých vlastizrádných menšin a propadnutí jejich
majetků státu jako jediný možný trest za zločin vlastizrady ! a
jako částečnou kompenzaci · případně reparaci za škody fašisty spáchané na
československém státě* jeho občanech a jeho hospodářství·
V soulasné době tolik diskutovaná smlouva Česko-německá naší veřejností,
v níž termín "vyhnání” umožňující zapomínat historická fakta a různorodý vý
klad - ze strany německých krajanských spolků Sudet - jako že jim bylo ublí
ženo i když de facto jde o jejich uraženost a ješitnou nadřazenost, která
chce zapomínat na vlastní viny a neuznala odsun jako trest za vlastizradu,
/kterýžto u jednotlivců býval trestán smrtí/ viz I.svět.válka - Rakousko
trestalo vlastizradu smrtí.
Jelikož už asi nebude možno tento podstatný termín do smlouvy doplnit
bude nutno:
1. Termín "vyhnání za vlastizradu" v našem národě zobecnit a v tisku
včetně ostáních sdělovacích prostředcích na pevno zakotvit a použí
vat .
Tím bychom dali Německu na jevo, Že nezapomínáme na historická fakta a
skutečnosti a že nemíníme snášet případné jejich nadřazování se /podepíra
né jejich ekonomickou úspěšností/, případný expamzionismus a nehoráznosti
"Landsmandschaftu" v požadavku navrácení propadlých majetků a zastavení dra
žeb těchto, což hraničí se zasahováním do vnitřních záležitostí ČSFR a napa
dání jeho suverenity.
2. V případě, že následná budoucí situace si vynutí dodatky smlouvy "o
majetkovém vypořádání" používat termín "vyhnání za vlastizradu" a
propadnutí majetku za vlastizradu.
3. Návrat umožnit pouze těm , kteří nezradili svůj Čsl.stát.
J.Š·

Primera manifestación del partldo despuéa de la sallda de Hitler de la cárcel en 1927: la democracie aiemana tiene sus dia

První stra
nická manife
stace NSDAP v
r.l927 zname
nala bezprost
řední ohrožení
demokracie.
Tehdy ji slá
vu provoláva
li jen skute
ční nacisti.
Po několika
letech to by18 už většina
obyvatelstva.
A ještě poz
ději se s vě
tší či menší
chutí do tě
chto parádemaršů necha
la zavléci i
naše německé
obyvatelstvo.
0 to víc jsme
dlužni těm Ně
mcům, kteří se
tomu nepropůjčili.
V.H.

VÝZVA K ČLEN0M LDS
Otevřená krize uvnitř Liberálně demokratické strany vrcholí. Současné vedení, zvolené
na 3.celorepublikové konferenci v listopadu minulého roku, namísto toho, aby věnovalo
veškeré své úsilí prosazování liberálního programu a zajistilo jeho důstojné uplatnění v po
litické soutěži, vede jednání o přechodu blíže nevymezené části LDS do jiné strany a záro
veň nabourává pracně budovanou organizační strukturu LDS tím, že iniciuje vytváření
nových zemských organizací, jež nemají jakýkoli vztah ani k přirozenému nebo správnímu
členění státu ani k linii státoprávní politiky strany. Tím je jeho působení značně zproblematizováno.

Konference českých liberálů, která se konala za účasti zástupců několika moravských
organizací LDS vyjadřuje zásadní nesouhlas s tím, že by LDS měla sama působit ke své
faktické likvidaci.
Jsme přesvědčeni, že nezávislá liberální politika, tak, jak byla rozvíjena celé dva roky
po listopadové revoluci, měla a stále má svoji nezastupitelnou úlohu v demokratickém
vývoji naší země.
Hlásíme se i nadále k programu, který je založen na prosazování a rozvoji občanské
svobody, jež je pro nás základní politickou hodnotou. Jsme přesvědčeni, že krizi spo
lečnosti lze řešit vždy jen praktickým uplatněním tohoto základního liberálního ideálu.

Se vší rozhodností se i nadále budeme zasazovat za rozvoj politické plurality, i nadále
budeme bránit instituce parlamentní demokracie.
Jsme přesvědčeni, že státoprávní krizi státu je možné řešit jen na základě důsledného
uplatnění práva národů na sebaurčení.
Jsme přesvědčeni, že liberální strana musí být zachována. Nehodláme vyklízet pole
levicovým a socializujícím silám, jež se prohlašují za liberální.

Obracíme se na všechny liberály z Čech a Moravy, aby ve chvíli, kdy vedení LDS selhalo,
neopouštěli stranu a připojili se k našemu úsilí o prosazování těchto ideálů.

Z usnesení přijatého mimořádnou konferencí ČZO LDS, konané

v Praze dne 19. T. 1992.

Ano, vážení čtená
ři, na základě vývoje
v LDS se tu před Vámi
profiluje situace po
dle níž lze usuzovat
jakým jednoduchým způ
sobem lze likvidovat
úsilí mnohaletého boje
s totalitou. Ano, pod
le tohoto receptu ma
jí již předem prohra
ný svůj sisyfovský boj
ti jež Šli v čele stře
tu se samozvanci. Bu
dou nemilosrdně převál
cováni všelijakými Santa Clausy jež nikdy nic neriskovali

Liberálové
V.H.

Vážení přátelé a Čtenáři! Před Vašini
zraky se začíná odehrávat dřena na jaké jene
byli zvyklí v dobách nejtěžších· Bylo notoric
kým zvykem komunistických bachařů a hlavně je
jich velitelů, že zavírali disidenty a své od
půrce do cel s násilnickými psychopaty. Toho
se jak jistě věichni víme aniž bychom proěli
tímto peklem, nevýslovně bojíme. Tato ostudná
praxe se možná, Že i dnes uplatňuje proti vě
zni jež má velké zásluhy o humanizaci vězeňs
tví. Možná, že právě v tuto chvíli ve věznici
našeho okresu na Mírově upi s několika psycho
paty na cele vzácný vězeň Miroslav Suchý. I
když i tento výtisk "Res publica" zaělu redak
ci "Moravský sever", aby na takovéto brutality
upozornila a pojmenovala osoby, které nemohou
zapomenout na třeštění opilých mocí, skončí patrně v koíi.
V.H.

pokračování v p říštím
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