R E S P U B L IC A

5. června 1992

První

soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Ještě v tuhé jakešovské zi-■'
mě pod tíhou svého častokrát
vhozeného hlasu v "nejdemokra
tičtějších" volbách jsem si
dovolil zaslat předsedovi ÚV
Národní fronty jímž nebyl ni
kdo jiný než ten sám Milouš
[Jakeš, žádost o zavedení t.zv
'"Prázdného lístku”, kterážto
instituce u nás. byla naposle
dy využita i ve volbách 1948
samotným Klementem Gottwaldem
Eventuelně jsem ho žádal, v
případě nesouhlasu, o to, aby«
ch mohl založit "Společnost
pro vznik "Prázdného lístku"".
/Doois momentálně nemám po ru
ce, bude však otištěn někdy v
budoucnu/. Přirozeně, že jsem
odpověd neobdržel. To mne však
příliš nermoutilo, více mne
mrzí klauzule 5% v našich ny- J
nějších opravdu demokratických·.'
volbách. I když tato"demokratická"instituce /%/ existuje ?
ve skutečnosti jen ve dvou ze
mích na světě /jednou z nich
je Československo/, nechávají
naši fóroví demokraté již ve
druhých parlamentních volbách
tento oktrojovaný volební zá
kon beze změny. Asi podle hes;
la - když mně chcípla koza, at
chcípne i sousedovi. Když nemám;
dost8tvhlasy malých stran já
sám, at je mají třeba komunis
ti. Tolik se toho popsalo o
neužitečnostiv5% klauzule a o
tom jak zsbraňuje volné soutě
ži politických sil. Už i v USA
mají jen 2 stran plné zuby.VH.
Uvnitř čísla: —
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Rizbar dvou výsledků průzkumu vtfejnžbo míněni

O vyhlídkách červnových voleb
Dva poslední průzkumy veřejného mínění v Československu o vyhlídkách
politiků a jejich stran v Červnových volbách dávají jen částečnou odpověd.
První výzkum uskutečnila Společnost pro nezávislou sociální analýzu a druhý
provedl Institut pro výzkum veřejného mínění. O výsledku pojednává rozhla
sový dopisovatel Jan Vávra z Československa:
Obecně lze konstatovat především
pokles důvěry v téměř celou politickou
Špičku. Nejoblíbenějším politikem ve
federálním měřítku zůstal s 71% Václav
Havel, ovšem i on zaznamenal ztrátu. Ve
Slovenské republice je až pátý, a pro
zajímavost dodejme, že není nejpopulár
nějším politikem české národnosti. Tím
je na třetím místě slovenského žebříčku
Walter Komárek. V české republice
stojí za pozornost stabilní popularita
dvou ministrů, kteří bývají spojováni s
transformací ekonomiky, Vladimíra
Dlouhého na třetím místě a Václava
Klause hned za ním.
Naproti tomu na Slovensku jednoz
načně vítězí levicově orientovaní politici.
Vede Alexandr Dubček s 65%, následo
ván Vladimírem Mečiarem a již zmíně
ným Waltrem Komárkem. Čtvrtý je šéf
Strany demokratické levice Petr Weiss.
Vedle této protichůdné názorové orien
tace v obou republikách jé znepokojující
i fakt, že federálně oblíbení jsou už jen
Václav Havel a Jiří Dienstbier. Srovnáme-li popularitu osobností s volebními
možnostmi jejich stran, dojdeme k závě
ru, Že v české republice se popularita po
litiků do úspěchu stran příliš nepromítá.

Výjimkou je Václav Jpaus se svou ODS
(Občanskou demokratickou stranou),
která s 20% vede. Další strany v pořadí
Liberálně sociální unie, Komunistická
strana Čech a Moravy, Hnutí za samo
správnou demokradi-Společnost pro
Moravu a Slezsko (HSD-SMS), a Čes
koslovenská sociální demokracie nedi
sponují žádným, aspoň trochu popu
lárním politikem. Naproti tomu OH
(Občanské hnutí), které má v první
desítce čtyři politiky, se ocitá s 5% těsně
nad propastí, a ODA s třetím nejpopu
lárnějším českým politikem je podle
průzkumu Společnosti pro nezávislou
sociální analýzu zatím se 4% mimo hru.

. Na Slovensku je situace jiná. Průzkum
byl sice proveden před přestupem Ale
xandra Dubčeka k slovenské Sociální
demokracii, ovšem 30% a první místo
pro Mečiarovo Hnutí za demokratické

du program ODA se od programu ODS
v zásadě neliší. Co obě strany odlišuje, je
styl politiky. A právě tady je třeba hledat
kořeny úspěchu určitého typu politiků.
Bez ohledu na opačnou politickou a fi
lozofickou orientaci a rozdílnou úroveň
politické kultury, lze u obou úspěšných
politiků najít určité společné rysy. Pře
devším jde o osobnosti, které se opírají o
dvě vlastnosti: Prvou je neotřesitelné se
bevědomí, a druhou válečnické pojetí po
litiky.
Příčiny úspěchu právě těchto vlast
ností jsou přímo úměrné množství resentimentu z dob totality. Jedním z nej
podstatnějších je zakrnělé sebevědomí,
které vede k tomu, že všichni nejistí a
pochybující lidé rádi odevzdají odpo
vědnost za svůj osud sebejistému vůdci.
Druhá příčina souvisí s chápáním politi
ky nikoli jako zápolení podle určitých
pravidel, ale jako boje. V lepším případě
jako boje dobra se zlem.
.

Výzva k voličům
í

i ■ ·

Milí spoluobčané!
Nevolte v červnových volbách žádnou
stranu či politické seskupení, ve kterém
kandidují nejen dnešní ale i bývalí komu
nisté.
Je jedno zda dosáhli jejich světelnou
velikost potoce 1948, rtebo svítili nacestě komunismu až do listopadu 1989.
Nevolte „osobnosti, které v minulo
sti používali za vstupní bránu k jejich
osobnímu prospěchu a kariéře prod
loužená záda komunistů. Toto jsou lidé,
kteří zavinili dnešní, politováníhodný
hospodářský, ekologický a mravní úpa
dek národa.
}
Popularita prezidenta Václava Havl
Jsou
to
oni,
„schopné
“ (všehoschop
stoji
mimo jakékoliv
kategorie.
né) a pro některé „politiky“ nepostrada
[Snímek:SN~\
telné „osobnosti a odborníci“, kteří v
Slovensko a druhé místo pro Weisovu minulých volfiách zaplnili pohotově na
Stranu demokratické levice (SDS) ho stalé politické vakuum.
voří o mnohem silnější spojitosti popula
Politickou scénu musí opustit, neburity stran a osobností.
dete-li je v červnu volit.
Pomineme-li popularitu Václava Hav
J sou to oni, které tak výstižně označu
la, který stojí jaksi mimo kategorie, jete jediným slovem
MAFIE.
musíme si položit otázku, proč má jako
Zvolením stran, ve kterých nekandivedoucí politické strany úspěch Václav dují žádní bývalí kodiunisté, připravíte
Klaus a Vladimír Mečiar a proč ho nemá cestu pro Vaše lepší zítřky, především ale
Vladimír Dlouhý nebo Jiří Dienstbier? pro Vaše děti — pro mladou generaci.
Lze namítat, že voliči dávají přednost
Bývalí političtí vězni ČSR
politickému programu, ovšem kupříkla
(Svědomí Národa)

RADY
Před volbami je tomu tak v mnoha
zemích.
Rady, jak volit, dává kde kdo. Ve
dení odborů předkládá politickým,
stranám katalog otázek. Podle od
povědí doporučuje či nedoporučuje
svým členům volit tu nebo onu stra
nu. Na věřící se obracejí biskupské
konference i představitelé církví.
Vyrojují se desítky občanských ini
ciativ a navrhují voličům tu nebo onu
stranu jako nejlepšího garanta toho,
čeho chtějí dosáhnout. S radami a
návrhy koho a jak volit, se setkají v
příštích dnech a týdnech — před
červnovými volbami — také Češi a
Slováci.
Tři rady je však možno s lehkým
srdcem dát. Tak jako v západních
demokraciích jsou i v Českoslovens
ku volitelné všechny demokratické
strany. Všechny, jež si jako svůj
hlavní volební cíl daly do vínku
upevnění a zakořenění demokracie.
Té mladé, ještě nezkušené demokra
cie, která se zatím tak dost těžce rodí
po revoluci „sametové“, té z listopa
du 1989.
A druhá rada: Nevolitelnc jsou
všechny ty strany a hnutí, které mají
v programu ničit, bořit, rozleptávat.
I takové se, bohužel, v Českoslo
vensku ucházejí o přízeň voličů.
Tlučou na buben demagogie a polo
pravd. Slibují zlaté z nebe — a nedá
vají nic, než rozvrat a hašteřivost.
A do třetice: Každý, kdo zůstane v
den voleb doma, posiluje ty, kteří
chtějí lovit v kalných vodách pesi
mismu a nerozhodnosti. A proto by
mělo těch „nevoličů“ být co nejmé
ně.
Tři rady — rady dobře míněné.
Měl by si na ně vzpomenout každý,
když přistoupí k volební urně. Vž
dyť jde o budoucnost. O budoucnost
státu, který leží všem poctivým li
dem na srdci.
R.STRÓBINGER

Není to jednoduché
Otázka těchto dnů. Pro pí ivržence
extrémní levice i extrémní pravice to
není žádný problém.Ne tak jednodu
ché to však bude pro tu zbývající část
voličů. Zdá se totiž, že i druhé post
komunistické volby budou podobně
jako ty první více méně demonstrativního rázu, kdy voliči ve snaze pro
jevit svůj odpor vůči komunistům,
vzali vsázkuito, že volbou bloku OF,
dají svůj hlas i lidem, které bs za nor
málních podmínek ani nevolili. V tro
chu podobné situaci stojíme i dnes.
Alespoň ta převážná část občanu, kteří
jsou tradičně stoupenci spíše umírně
ného středu a chtějí, aby se z ( sl R stal
demokratický stát též i de facto. l em
tentokrát jak se zdá nezbývá nic jiné
ho, než dát své hlasy stranám - sice ne
extrémně — ale jednoznačně pravico
vým, u kterých se dá předpokládat, že
v současné době, kdy komunistická
mafie — podobně v roce 1945 — infil
trovala takřka všechny společenské
organisace, že budou to právě tyto
strany, které prosadí, aby z v<. t ejného
života byli odstraněni všichni ti, kteří
udržovali vchodu destrukční mašiné
rii diktatury neschopných parazitů.
Teprve pak nastane čas na vratu k
jemnější selekci, nabízející se nám v
politickém spektru fungující demo
kracie.
V. Dav vdovskí

q

1883 založena

•

1945 zakázána

•

1969 obnovena

•
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NÁRODNÍ POLITIKA

Květen 1992

a velká

"plivatizace"

Malá

"bratrizace"

Ne, nejde o překlep, lísmenk) ”1” ve slově pjLivstizece je zcela na
místě a ústrojně odpovídá tak populárnímu, ale ns druhé straně tak těžce
. se rodícímu ekonomickému proudu zvanému malá privatizace, která je prv
ním stupněm k výšinám, jež můžeme vztahovat na privatizaci velkou.
Náš první ministr, tedy premiér Marián Čalfa to znovu osvětlil

vyřknutí:· malou privatizaci budou dělat lidé naši,

ve svém posledním TV

cizinci nebudou připuštěni. Jim je rezervován ten vyšší stupen /možná
ke zlaté, spíše ke zlatému teleti, jak říkali naši bodří předkové/:
privatizace velká.
Jelikož mnozí z nás - včetně autora této poznámky - nejsme absolutně

žádnými prognostiky, jak dnes tak hrdě zní, ale prachobyčejnými pranos
tiky, dovedeme možná spolehlivě zacílit do blízké i vzdálenější budouc
nosti. Ta práce dole, mravenčí práce živnostníčků bude většinou ohrani
čena počtem a pracovními schopnostmi členů rodiny, pocbpitclně té nej-

bliž.ší, protože jinak lze předem uhádnout sváry i o to, cc nebylo d^sud

vykonáno. Takže - zopakujme si: dole budou našinci.
Velké státní mamutí podniky b<!ou přibírat z ciziny sice bratry,
ale společnosti to budou sesterské, případně "sestřenické". Malí privatizačníci budou chtě nechtě dávat tohle hospodářství do jakéhostakéhos
stavu, připraví pčdu k setbě, budou ji obdělávat, pak přijdou "sestry”

ze zahraničí. Nebudou se přirozeně zdržovat malovýrobou, kterou pak mohou
spolknout - a zde musím bohužel použít obecný výraz, ač nerad - i s na
vijákem. Konečně následující Pan Kohn a pan Roubíček, jichž autorem je

Josef Volařík

autor této poznámky, to vylíčí zřejmě grafičtěji.

- 1-ane *ohr.,tak jsem dc toho přeci čel. kalou privatizaci budu reali
zovat výrobou lokomotiv," začal rv Roubíček, ^t-:stím cel;· bez sebe,

-u>k směle do toho vstoupil.
7r. -
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Poučka:
T’edcčkáme se také toho, že náš prví ministr se bude sice jmenovat
■.-'T 107-vt yčalfa, hlo p^kvd vím, wlovují ho jako "T^lfn",
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1.
Kandidátní listím

Kandidátni listina

Komunistické strany Československa,
předseda Klement Gottwald,

Československé strany lidové,
předseda Msgre Dr. Jan Šrámek,

pro volbu ťLtavodárného Národního shromáždění, z
konanou dne 26. května 1946.
Pro volební kraj šestnáctý.
1. Ladislav Blaha, rolník, předseda.Místního národního výboru, člen Okresního národního,
výboru, účastník domácího odboje, Ohrozím.
2. Anežka Hodlaová-Spurná, místopředsedkyni
prozatímního Národního shromáždění, účast,
nice zahraničního odboje, Praha.
8. Jaroslav Jura Sosnar, kovodělník, partyzán,
bývalý politický ’’ězeů Olomouc.
4. JUDr Alexej Čepička, předseda Místního ná-.
rodního výboru, byv. pol. vězeň, KroměřUL
6. Alois Hložck, podplukovník, oblastní velitel
Svazu brannosti, politický vězeň, Olomouc.
6. Josef Zuzaňák, zedník, tajemník okresního vý
boru KSČ, účastník domácího odboje, Přerov.
7. PhDr Otakar Vašek, zatímní správce reá.ného gymnasia, býv. poíi.ický vězeň, Rýmařov.
8. Ing. J .jef ťiihai. cbcncdník, člen presidia ob.
chodní a živnostenské komory, člen MNV,
bývalý politický vězeň, Kroměříž.
9. Vilém Porlyš, porn, zaměstnanec CSD, Pňovice.
10. Jaros.av Cižmař, betonář, tajemník okresního
výboru KSC, místopředseda Okresního ná
rodního výboru, četař československé zahra
niční západní armády, Holešov.
11 Jaroslav Mrázek, rolník, Charváty.
12. Karel Machola, vedoucí nemocenské pojišťov
ny, náměstek předsedy Okresního národaL
ho výboru, politický vězeň, Šumperk.
13. Hermkia Barfusová, dělnice, člen Zemského
národního výboru, býv. poL vězeň. Olomouc.
14. František Ježek, rolník, Má^ovice nad Hanou.
15. MLDr Jaromír Dlouhý, primář okresní nemoc.
nice, bývalý politický vězeň, Přerov.
16. Bedřich Machálek, holič a kadeřník, účastník
domácího o’dboje, Olomouc;
17. Josef Dočítal, vrchní adjunkt státních drah,
předseda Oblastní podnikavé rady pří ředi
telství státních drah, účastník domácího od
boje, Olomouc.
15. Stella Gaďurková, soukromá úřednice, členka
závodní rady, Olpmcuc
19. Anna Pupíková, v domácností, členka Místníního národního výboiu, účastnice domácího
odboje, Konice.
20. JUDr Jaroslav Horňanský, okresní soudce,
předseda Místního národního výboru, býva
lý politický vězeň Lipník nad Bečvou.
21. Josef Kubeš, rolník, účastník domácího odboje,

pro volbu Ů3tavodárného Národního shromážděný
kcnanou dne 26. května 1918.
Pro volební kraj šestnáctý.

Hranice.

22'Josef Ma'achta, odborný učitel, Bystřice p. H.

23. Otalcar K pi...c.t, ešetí-vatei, předseda Místní
správní komise, účastník domácího odboje,
Lhota u Šternberka.
24. Josef Srch, herec, režisé»· Městského divadla,
bývalý pollfcký vězeň Olomouc.
25 Josef Bartf dělník, t 'v. pol. vězeň Lhota.
2G. ” ran lišek Němeček, rolník, zemědělský tajemník
KSČ. bývalý politický vězeň. Míůúvky.
27. Ri:<l-;.f Pěčrk. x-čiSník, pol. vězeň. Prostějov.
28. Alois Iloužva rolník č en výboru sdružení Jed-.
notného svazu českjch zemědělců, Horní
Moš‘ěr.;c?.
29. Jaroslav Hojm.š
čl?r Okresního národ.

n .:■?

výt:;..
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domácího

odboje,

dr ž«·..-j Budouc.
vezen, Fiostějov·

1. JUDr Jaroslav Rehulka, advokát, poslanec PNS.
Olomouc.

2. František Kaďftrek. zemědělec, předseda MNV,
poslanec PNS. Louku z.
8. Alois IIoHnck, obchodník. poslanec PNS,
Doloplazy.
4. Josef Tomášek, zemědělec, zemský jednatel
JSČZ, Svébchov.
8. Jaroslav S.mehík, střihač, dělník, poslanec PNS,
Cechovice.
6. František Glnter, učitel Přerov.
7. Marie Smrčková, v domácnosti Olomouc. '
8. JUDr Bohumil Navráíil, advekát, krajský pf xL.
aeda m’ádeže, Olomouc
·. Lubomír Bečák, zemědělec, politický vězeli.
Velký Týnec.
10. JUDr František Pavelka, koncipista ČSD, poli
tický vězefi, Olomouc.
11 Josef Ungár, malíř a mtěrač. Hulín.
12. František Hekele, dílovedoucí papírny,
Mohelnice.
1' Bohumil Krček, zemědělec, Hnojíce, okres
Šternberk.
.
14. Ing. Dr Ladislav Kamenfček, profesor vyšli rol
nické školy, Olcmcuc.
18.Václav Černý, profesor, vedoucí člen odbojové
skuniny „Cfrný ev“ Kroměříž,
18. Hugo Strachvic, zemědělec, předseda sdružen!
čs. partyzánů Zdcunky
17. Magda Grégrcvá, v domácnosti, předsedkyni
Národní fronty žep. Kroměříž, ·■
18. Vincenc Ilumfk, kap’an. Zvole.
19 Miloš Hanák obchodník. Prostějov.
20. Jcros’nv Trčka úřednřk OSK.' Rýmařov.
21 Lldml'a Kubciková, v domácnosti, Litovel.
22. JIH Mafa. zemědělec Osek nad Bečvou.
23. Jos^f Ologar, dčm:ký vikář, politický vězefi, ‘
Olomcuc.
24. Zdeněk Pospíšil, zemědělec, majitel lázni.
Bludov.
,
25. František Frýbort. zemědělec B-dlhošť.
2? Jnscf J’Hčck země^ec Třrběl‘ce.
27. Marie V'n'^ta Prk'· má Mina Uková, člen činohry
M5st?k*ho ďvadla. O’omouc.
2S. František Prášil, kovodě’nfk. Velká Bystřice.
29 Fnvn+'^-’t Dostál, zemědělec, Ochoz-Střelná,
u- Konice.
80. Dr - ----- in Uher, šéfredaktor Našince.
Olomouc.

3.

Kandidátni listina

Československé strany
národné socialistické,
předseda Dr. Petr Zenkl,

Kandidátni Ústim

Československé Sociálni demokracie,
předseda Zdenék Fterlínger,

pro volbu ústavodárného Národního shromáždění,
konanou dne 26. května 1946.
Pro volební kraj šestnáctý.

pro volb-. ůstavodárného Národního shromážděný
konanou dne 26. května 1946.
Pro volební kraj šestnáctý.
1. JUDr Oldřich John, advokát, politický včzefi,
místopředseda kraj, výboru SOPV v Olo
mouci, poslanec PNS, Prostějov, Rejskfr*
va č. 25.
X čeněk Skokánek továrni dělník, krajský tajenu
nik, politický vězeů a Cien kraj. výb. SOPV,
Olomouc, Wellnerova č 8.'
/
8. Antonín Gottvald, rolník, Střelíce C. 51,
p. Litovel.
4. Jindřich Drelseltl, soustružnfk kovů, člen před»
stavenstva URO, politický vězeň, Přerov,
Kozlovská č. 58.
5. Dr Ing. Marie Synková, v domácností, Kroměříý
Kollárova č. 9.
6. Antonín Novotný, řídicí učitel a předseda OSK,
Šumperk, Americká ul č/ 8.
7. Čeněk Pavelka, oficlál ČSD. politický vězeň a
okresní předLseda SOPV Lipník nad Bečvou,
Komenského sady č 418
8. Vojtěch Eubílek, štábní kapitán letectva zahra
niční armády. Bystříce pod Hostýnem, Čes
ká ul. č. 5.
9. Josef Miinstr, kožišnlk, Prostějov, česká ul. č. 5.
10. Josef Minks, rolník, Sižany č. 16.
1L Josef ľladocha, úředník obchodní a živnostenské
komory v Olomouci, Olomouc, Palackéh·
č. 11.
12. Rí.hard Rozsypal, přednosta úřadu ochrany
práce, Olomouc, Nábřeží Přemyslovců č. 14.
18. Jan Motyka, kovodělník, Brníčko u Zábřeha na
Moravě.

14. Miroslava Bůčková, okresní školní inšpektorka,
Lipník nad Bečvou, Osecká c. 934.
15. Jaroslav Potměšil, řídící učitel v. vo Rusava,^
škpla.
16. Hubert Horák, elektrotechnik a radloobchodnDc,
Loštice č. 13.
17. Vratlsla Strašák, zřízenec ČSD Hulín, Podě

bradská.

18 František Outrata, stolař Prostějov, Plumlov.
ská č. 85.

19 Josef Nehyba, náměstek zmocněnce ÚSP, Rý. (
mařov, Ul. Dr. Ed. Beneše č. 24.
2' Josef Huňlca, rolník, Radslavlce č. 112.
2’ čeněk Rýznar, zmocněnec ÚSP, Mor. Beroun.
Rašfnova č. 376.
22. Albín Knicha’, krejčovský dělník. Dľtkovice č. '2.
23 Josef Suchánek, rolník, Jezernice č. 21.
24. Bohumil Hrbáčok, stolařský dělník. Holešov.
Náměstí Svcbcdy č. 123.

25. Josef Motyčka, štábní kapitán, Šternberk,
Kiosk č. 10.
26. Jarmila Wertheimerová, v domácnosti, Přerov.
Kosmákova č. 11.

27. Jenovefa Slezáková, učitelka mateřské školy,

L Doc. Dr Vladimir Krajina, poslanec PNS, gene
rálni tajemník a zemědělský vědecký pra
covník, člen domáceho odboje, pol.tický vě
zeň, Praha I., Krocínova č. 3.
2. Štěpán Kobylka, soukromý úředník, politický
vězeň, poslanec PNS, Olomouc, Třída Spo
jenců čís. 18.
8. Ing. Dr Ladislav Kameníček, rolník, poslanec
PNS, Mor. Loděnice č. 15, u Olomouce.
4. Alois Roba, obchodník, Přerov, Ul. 9. květ
na č. 35,
5. Marie Kořínková, odborná učitelka, Olomouc,
Ul. Růžerfy Svobodové č. 4.
6. Jan Haina, typograí, partyzán, Holešov, Palackého třída č. 508.

7. Miloslav Syřiště, profeso-, Olomouc, Hněvotín.
. ská č. 54.

8. František Vrbíta, rolník, politický vězeň,
Chrášťany č, 16, u Kroměříže.
9. Anna Snášelová, dělnice, Prostějov, Mojmírova
č. 11.
10. František Pouzar, předseda Okresní správní
komise, Mor. Boroun, Nádražní Č. 404.
11. Alois Kresadlo, kapitán, účastník pražské re
voluce, Hranice, Masarykova č. 1148,
12. Augustin Jüngling, duchovní čsl. církve, Olo
mouc, Husův sbor č. 538.
13. Jaromír Krček, rolník, Hnojíce č. 27, u Štern
berka.
14. Karel Filka, vrchní četnický strážmistr v. vČlen sokolského odboje, Pivín č. 6, u Kojetína.
15. JUDr Josef Pechr, tajemník hospodářské sku
piny maloobchodu, Olomouc. Polívkova 29.
16. František Tomášek, zámečnický dělník. Zábřeh.
Ul. Boženy Němoové č. 3.
17. Alois Pírek, továcní krejčí, Drahany č. 146 okr.
Plumlov.
18. Bohumír Velešík, rolník, Loučka č. 19, u Lipníka.
19. Jaroslav Toman, člen doip. odboje, montér, labo
rant, Kroměříž, Hulinská č. 1918.

20. Alois Jeřábek, vlakvedoucí, Kroměříž. Barto
šova č. 2040.

21. Lndmlia Zatlouka’ová Coufalová, rolnice, Svésedlice č. 4, u Olomouce.
t
22. Miroslav Jungmann, kominický mistr. Prostějov.
Žeranovská č. 11.

23. Václav Jílek, ředitel měšť. školy, Šumperk,
Svatováclavská č. 18.

24. Antonín Burián, přednosta pošt, úřadu, Uničov,
2

26.
27

Krá’.ec u Šumperka.

28. Vladislav Hamšík, profesor. Hranice Hřbitovní
č. 1192.
29. Karla Vltásková, úřednice, politický vězeň.
Prcstějcv, Sportovní č. 7.
sn. Franti^e*. GrégT, četnický práporčík v. v^
Grygov č. 170, u Olomouc«,

28
29.

30.

Česká č. 19.
JUDr Mojmír Dostál, advokát, politický vězeň
Konice, Náměstí č. 47.
Václav Stejskal, rolník, Olšany č. 50 okres
Prostějov.
František Frank, dílenský ČSD, legionář, poli
tický vč:.á. G'.cmcuc. Dá Suva č. 5.
O dři; . '-L>o;·'.’.. · á. odbornú učitelka. Bystřice
pod H ~. r.vm. Na Onl-tš '·. 827.
Fran.K
Říhová, rolnice. Dolní Studénky Č. 43
. ok.
.. ?rk.
Ing VJadkzír Zapletal, ředitel h .soodář. školy,
Litovel, O.oíu.ucňa ú. 124.

Diktatura kolem ODS může být celou akcí dost otřesena, neboť
president má ještě určitou podporu. Nicméně, vliv tohoto utkání na
celkovou politiku by se projevil jen v případě, že normální občané, kteří
jsou principiálně proti diktatuře a násilí, by se přiklonili k jedné z těchto
dvou. Místo většiny obyvatel však není, nebo by nemělo být v podpoře
diktatury, ani jedné ani druhé, neboť obě vedou ke stejnému konci. To
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CANADA (in US Dollars)
Daily and Sundays
Sunday Only
(Denní a Nedělní)
(Nedělní pouze)
3 months $ 35.00
$18.00
6 months $ 55.00
$30.00
12 months $100.00
? $52X10

..
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D enní a N edělní H lasatel je otevřenou tribunou p ro
OVERSEAS
vfediny čtenáře, b e t rozdílu politické S spolkové přístušh- src Tínllnrn
nostisi nábořenského vyznání. U pozorňujem e, ie redakce
.
se nem usí vid yck y s uveřejněným i články ztotožň ovat.
·* UlonthS $45.00
$26.00
R edakce si vy hrotuje právo zkracovat zaslané& ánky. Zašla- 6 months $84.00 $45.OQ
n i n dm ptop
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má být presidentovým přítelem. Pavel Tigrid se po válce hlásil k
lidovcům, kde byl považován za socialistické kukaččí vejce, a teď figuruje
také jako presidentův poradce. President Havel prý však prohlašuje v této
souvislosti, že od této chvíle bude stát mimo politiku.
Má to být způsob, jak se dělá Hradní nepolitika? Presidentovi přátelé
založí stranu, dají jí napřed název Presidentská a president tvrdí, že on
stojí mimo politiku? Všichni jsou bývalí komunisté, nebo socialisté, nebo
alespoň obdivovatelé diktatury, ale strana prý má být na pravo od středu.
OH (z OF) a president má vliv v levici, ODS (z OF) má pravici, a
Presidentská strana teď Demokraté 92 (z OF a starého interbrigadisty
Tigrida) by chtěla mít střed! Snad proto, aby všechno zůstalo pod
kontrolou těch z OF, jako to bylo před tím! Že by to bylo výrazem úsilí
jak se udržet u moci i přes hladovku pana Marečka?
Nicméně, založení Presidentské strany je také třeba vidět v představách
lidí kolem presidenta jako výraz souboje o moc. Presidentská strana má
odvést z ODS členy a příznivce, kteří z různých důvodů stále ještě
podporují presidenta. Zatímco president byl značně oslaben dříve, toto
byl pokus o zesílení jeho vlivu, oslabením ODS jak mezi členy ODS, tak
jejich příznivci. Je to boj, o diktaturu, nebo souboj dvou diktatur, jež ve
své podstatě nemá přímo co dělat s problematikou státu.
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AUTOS FOR SALE
GOVERNMENT SEIZED Vehicles
from $100,*. Fords. Merecedes. Corvet
tes. Chevy*. Surplus. Buyers Guide.
Cl) 80S 962-8000 EM. S-8343

viuiHic uennc ve zvětšujícím se zm atku a Klesající životní úrovni,
rozdávání, rozdělování a ničení národního majetku, ustupování c izin cům
na všech frontách na cestě ke sebezničení.
Norm ální občané musí odm ítnout jak diktaturu levice a presidenta, tak
diktaturu levice, Presidentské strany a presidenta: nestojí ani o diktaturu
O D S. Musí volit D E M O K R A T IC K O U O PO ZIC I, jež jediná je pro stát,
prosperitu a blahobyt všeho lidu. Ta nebude podpisovat ponižující
Čes k os o vensko-něm eck é sm louvy. ..
Ve stejné době přišel pan Klaus s prohlášením v novinách, že zemi
hrozí hlad. Jedinou pom ocí prý má být otevření západních trhů
československém u zboží. Také absurdum! Ještě před půl rokem vláda
tvrdila, že je zem ědělská nadvýroba a zem ědělci nem ohli své výrobky
prodat
Nič v nás nevzbudí takú úctu ako
N ikto n *miluje život tak ako starý človek statočne znášajúci n ešťa sčlovek.
Sofokles tle.
Seneca

únoru a březnu. Ta čísla mluví za sebe. S tímto vývojem není třeba jen
souhlasit, je nutné jej povzbudit.
To, že nedávno vznikla nová strana tzv. Demokraté 92 je za těchto
okolností příznačné. Tak jako podzimní snaha presidenta s návrhem pěti
nových zákonů se dala označit jako předsmrtná labutí píseň diktatury,
i tak nyní se dá uvažovat o jejím posledním vzdechu (jež jsme
i předpovídalíJTnebo křečích.
Je také příznačné, že oznámeným autorem té labutí písně byl Pavel
i Tigrid, jež i potom figuroval mezi autory. Na píseň už není sice sil a tak to
i vypadá spíš jako funebrácká muzika (aby se zakryly ty vzlyky a vzdechy),
j kde také hraje hudebník Michael Kocáb, jinak poslanec za OF, jemuž se
nechtělo ani do ODS, ani do OH. Třetím tvůrcem je Rudolf Battěk,
poslanec za OH, jež se vyznačuje obdivem pro silné vlády a silné vůdce,
diktátory.
Podivné trio! Jeden, Battěk, obdivuje diktaturu, druhý, Tigrid,
dokonce za diktaturu v mládí bojoval ve Španělsku jako interbrigadista (s
j Čímž se už teď nechlubí) a třetí tak nějak jakoby nevěděl kam patří, ale
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UNITED STATES
Daily and Sundays
Sunday Only
(Denní a Nedělní)
(Nedělní pouze)
3 months $25.00
$15.00
6 months $42.00
$25.00
12 months $80.00
$42.00

Není divu, že pár měsíců před volbami byl vývoj v celkové náladě mezi
obyvatelstvem v celém Československu ovlivněn protirežimní hladovkou
Miroslava Marečka. Není to protest ojedinělý. Palach, Zajíc a Plocek, jež
se na protest upálili měli stejné pohnutky. Burcovat veřejné mínění!
V jeho osobě, lid prostě nechce mít nic společného nejen s těmi, kteří
nezasluhují jeho důvěru. Nejen s jednotlivými nýbrž ani s celými
stranami. Lid nechce ani pokomunistické strany v levici jako KSČM,
ČSSD, OH nebo HDS, ani základní stranu dnešního režimu, ODS.
Popularita těchto stran klesá, a přibývá obyvatel, kteří nechtějí nic mít
j ani s diktaturou Hradu s levicí, nebo diktaturou Hradu s “Demokraty
i 92”, ani s diktaturou ODS v tzv. pravici. V dubnu 1991 to bylo 16%
voličů, ale v říjnu již bylo 25% těch, kteří nechtěli volit ani jednu z
parlamentních a oficiálních stran. V prosinci už to bylo 33% a stejně tak v I

...... .

Břetislav Rohlíček

__________ SUBSCRIPTION PRICES (CENY PŘEDPLATNÉHO):

.

Odmítnout diktaturu

TH E O L D E ST CZECH O SLO VAK N E W SPA PE R IN T H E W O R LD

10. květní 1992 Nedělní Wl—

