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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Komentování výs
ledků volerb ameri
ckou veľvyslankyni
!paní Shirley Black
-Templeovou na ad
resu asi jen české
levici je dosta
tečně výmluvné.
Kníže Schwarcenberg,. kterému
vděčíme za posiqytnutí asylu pro
české 8 slovenské
aktivity proti
komunistickému re
zimu v dobách,
kdy mnoho našich
movitějších kra
janů si nepředpla
tilo ani jeden ex
ilový časopis. To
přirozeně nesnižu
je úsilí našeho
exilu jako celku
ve prospěch porážky komunismu, me
zi který kníže
Schwarzenberg pat
ří na přední mís
to. Mnohdy nechu_
_______
tné útoky na jehoosoteu v souvislosti se stískáním restituo
vaného majetku jen usvědčuje některé naše sociální misio
náře na pokračování v seriálech plných závisti a neomezené
zloby. President Václav Havel dokázal jmenováním knížete
Schwarzenbergs do hodnosti kancléře všem zavilým a žlučovitým omezencům, jak si naši občané pana kancléře váží. Tbr
že pan kancléř drží nad vodou i tak renomovaný časopis ja
ko ’’Respekt” mu slouží k úctě a äympatiím. Beze sporu je
to také představitel šlechty, která má právo promluvit do
našich dějin,vzvláší té šlechty, která vždy nesla hlavní
tíhu odboje at protiusurpátorovi či později diktátorovi a
jeho pochopům. To naše šlechta dokázala často.
V.H.
Uvnitř čísla: --------------------------------------------------------1. Břetislav Rohlíček: Demokratická opozice /V./
Korunní klenoty politiky Občanského fóra.
2. Jiří W o n k a: Předseda MěNV ve Vrchlabí žádal při
jmout závažná opatření proti.Pavlovi
3. Danajský dar našemu školství. /Národní politika/
4. Vladimír H a j n ý: Soudrkuh Škvára - výběrčí Drovokatér.
Pŕedpokl.cena; 1,- Kčs
MI Č 47263
Náklad; 50 výtisků
vycházelo
obnoveno
Vydává: Vladimír Hajný
OSA 34,

78^ oj Sumoerk

1 9 7 3
1987

“1975
ročník9číslo 27

Red.

Josef Volařík

roť aZemanová , J. A. Varga

Uzávěrka: 28.6.92

V Šumperku, dne 28.červne 1992

Vážený

Vážené Federální

Městský úřad v Kralupech
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- výběrčí provokatér, č.52097-

Rotmistr v záloze podává stížnost na rotmistra v Činné službě.

Kralupy nad Vltavou, dne 20.června 1992, kolem 2,00 hod.,
hluboká noc a unavených asi 10 cestujících, kteří z různých dů
vodů ztvrdli na kidupském nádraží ostatně velmi vkusném na naše
poměry, se porůznu ukládali ke spánku v sedě častěji však naležato s využitím dřevěného zvýšeného prostoru pro zavazadla.Vlak,
který ve všední den jede ve 0,23 h®d., v den pracovního volna ne
jede a mají tedy pauzu přesně do 4,22 hod. ti kteří pokračují do
Prahy. Uvážíme-li, že někteří tam musí Čekat již od 22,30 pokud
jim toto spojení ujelo, tam stráví kolem šesti hodin. Vyžaduje
se však od nich něco co již dávno opustilo i naše kriminály, to
je, že si nesmí udělat pohodlí tím, že ulehnou na tyto zvýšené
dřevené prostory asi 25 cm nad zemí. To však není nic proti tomu
jakým způsobem se s nimi Bk zachází v případě, že kontrolujícím
orgánem je jakýsi s.škvára, rotmistr útvaru ozbrojené ochrany že
leznic, který se však programově chová jako výběrčí provokatér.
Podle sdělení některých svědků jeho zákroku se tento rituál vy
bírání pokut za odpočinek v leže na tomto dřevěném stupínku ode
hrává každý den s arogancí, která nezapře minulost příslušníka
tohoto sboru.
Tedy kolem 2,00 hod. jsem byl nešetrným způsobem probuzen
ležíc na tomto dřevěném stupínku a s.Škvára s č.52097 mi napařil
pokutu 60,- Kčs za to, že ležím v prostoru, kde je to prý zakázá
no. V případě, že nezaplatím, budu prý zadržen na 24 hod., což
prý je asi doba na sepsání protokolu. Při jeho inteligenci jsem
o tom nepochyboval a pokutu jsem zpplatil, nebot jsem musel být
do 10,ríodin v Šumperku. Ukazoval jsem mu lístek, kterým jsem do
Kralup přicestoval a zpáteční jsem si ještě nezakoupil. Ostatně
podle vyhlášky náčelníka stanice ve vitrině se zcela jednoznačně
in^g^muje, že lístek či vstupenka na nástupiště musí být zakoupena’Jv"prostorách za dveřmi na nástupiště vedoucími. Poněvadž se mi
jednání tohoto příslušníka zdálo jako porušení pravomoci a zneu
žívání funkce, sledoval jsem z blízkosti jeho postup při dalších
nebohých unavených cestujících. Skásnul tímto způsobem po 60,- Kč
další dva provinilce z nichž jeden se mi přihlásil jako svědek a
může potvrdit, že mu bylo vyhrožováno 24 hodinovým zadržením. Je
to Jan Kmeí, Na vršku 221, Kralupy nad Vit. Řekl jsem tomuto výběrčímu-provokatérovi, že si na něj budu stěžovat a když jsem
scházel po schodech k pokladně ne zakoupení lístku, vyběhl ne mě
zoůsobem jaká by mě chtěl srazit se schodů s tím, že si mám ury
chleně zakoupit lístek i když jsem byl už mimo vymezený prostor,
a řekl jsem mu, že si na něj budu stěžovat, což se mu zdálo jako
vyhrožování, ačkoliv jsem mu věcně sdělil pouze to co nyní plním.
Myslím, že poměry na Kralupském nádraží mistrně charakterizuje mí
stní s prominutím hajzlbába, která se postavila na stranu přísluš
níka Škváry slovy: "každý slušný člověk ví, kdy mu jede vlak!"
Mám dotaz ns příslušná místa, adresáty tohoto dopisu - pro
koho se vlastně vystavěla tak honosná nádraží, že si cestující
nemůže ani nohy natáhnout s je za to pokutován? A za druhé, ne
bylo by lépe, kdyby byl tímto výběrčím pověřen někdo, který k
této činnosti nemá tak charakteristické jméno, třeba uan Líbezný?
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Danajský dar našemu školství
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V roce I 990 začalo pražské nakladatelství Fortuna s vydáváním třídílné Čí držovat. Exil, samizdat, Češi, Slováci — autorů, kteří pro svůj křesťanský světový
tanky literárních textů nazvané „Čtení bez cenzury“. V jejím podtitulu se to vše bez ladu a skladu, horkou jehlou názor, případně katolicitu, až na neparné
můžeme dočíst, že je určena (nejen) pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Snad spíchnutá všehochuťbez hlubšího stadia! výjimky, byli 40 let házeni na „smetiště
Představme si nyní reakci učitelů, kteří dějin“. Křesťan odpustí i justiční vraždy
právě dík \ tomuto lákavému názvu a ještě sebevědomějšímu podtitulu je svou
porcí z dvousettisícového nákladu každé knížky zaplavena nejen většina zá po knize sáhnou v dobré víře, že doplní a perzekuci českého stalinismu a ždano- řil úryvek z nejvýznmnějšího Durychova
znalosti své i studentů. Pokud mají v této vismu, zapomenout tyto persekvované díla tetralogie Služebníci neužiteční
kladních, ale i středních škol. Na vysokých školách pochopitelně neuspěla.
oblasti
alespoň základní přehled, mohou spisovatele však nesmíme. Vždyť ještě (Řím 1969) s dramaticky silnou scénou
mohla
autorka
vybrat
alespoň
některá
z
j
Ve „Šlové na závěr...“ se můžeme od i
knihu použít jako doplňkovou pomů roku 1957 byl odsouzen básník Za upálení českého barokního misionáře v
jako například: Jan Cep, Viktor
vydavatele a autorky výboru Dany Ze- jmen
j
Ostatním (ne vlastní vinou díky ab hradníčkova evropského formátu Jan Japonsku atd.
Egon Hostovský, Bohdan Chu- cku.
'
manové dozvědět, jak jejich kniha „od- Fischl,
’
senci potřebné literatury) nezasvěceným Dokulil na 12 let těžkého žaláře! (Proč
Vítáme proto, že se značným zpož
Ivan Jelínek, Helena Koželuhova,
povídá naléhavé potřebě rozšířit znalosti doba,
<
se dostane do ruky bezcenný paskvil. se nikdo nestará o to, kde jsou jeho zaba děním proti různým povrchně napsaným
Ant.
Kratochvil,
Z.
a
J.
Ledererovi,
Fr.
:
o zamlčovaných, ineditních a exilových
Nebezpečný zejména svým nedostižným vené rukopisy?) Netiskl se až na jednu knihám konečně vyšlo díľo'Zd. Rotrekla:
autorech a tím dotvářet představu o L.istopad, Z. Němeček, F. Peroutka, nákladem, vydaným se souhlasem mini malou knihu s malým nákladem ani Ja Skrytá tvář České literatury (Blok,
struktuře České literatury v minulých Bedřich Svatoš a mnozí další, nemluvě o sterstva školství. Které nakladatelství si kub Deml, ani Jar. Durych, natož Jos. Brno 1992) a Hořcová antologie Na
zhruba čtvřiceti letech...“ Dále však již itrapně povrchní pozornosti křesťansky 'v nejbližší době dovolí vydat v takovém kardinál Beran či tvůrce moderního spi- střepech věčnosti. Její domácí vydání
autorům. Po této selekci,
uvádějí, že byly zařazeny texty, nedos- orientovaným
i
to počtu teoretickou knihu či podobnou ritulního sonetu básník — biskup Jan nemáme zatím k dispozici, ale původní
tupné zejména v posledních dvaceti le jejíž příčiny si neodvažuji odhadnout, čítanku? Hrozí nám tedy, že se „Čtení Lebeda a co šéf Českého vysílání Radia vydání v Mnichově nám prozrazuje, že
j
tech. Zřejmé, aby si nezasvěcení učitelé a věnuje autorka „ušetřené“ místo o to bez
cenzury“ stane nadlouho danajským Vaticana Jos. Koláček, autor psycholo zde nalezneme jméno i spisovatelky, kte
studenti mohli být jisti kvalitou díla, více autorům, kteří sice byli nějakým darem, který přispěje k dalšímu zkreslení gických próz (Otce jsem nepoznala) i rá byla vězněna více než 16 roků, Niny
autoři Zilma/ňují, že „výběr autorů re způsobem omezováni, ale opět nepomě naši literární historie. U knihy určené básní a esejů?
Svobodové. Dále uporňujeme na diplo
spektuje strukturu dané oblasti litera ru ve struktuře a celkovém výčtu jmen. Školám to považuji za profesionální ned
První, co měla autorka „čtení bez movou práci M. šamana; T ematické
tury“. Podívejme se tedy, jak jsou tato Sem můžeme zařadit J. Voskovce, J. balost a vzhledem k poslání školy i za cenzury“ udělat (a nebyla by to žádna zpracování vybraných exilových ča
Wericha, M. Holuba, J. Šotolu, J. Kaipředsevzetí v knize naplněna.
morální provinění! Nezbývá, než věřit, námaha) vzít si do rukou Sborník dva- sopisů. (Plzeň 1991) a na objektivní, vý
Souhlasím, že nelze sestavit vyčerpá nara, F. Hrubína, V. Holana, J. Hutku, že sami učitelé posoudí skutečný vyznám cetipěti, sestavený prof. Václ. Černým borně napsanou brožuru Milana Zemana
vající soubor textů, což není technicky K. Plíhala, P. Dobeše, K. Kryla, O. Pavla, této pomůcky podle její skutečné kvali (Praha 1969), kde byli vězni i exulanté Co v učebnici nebylo (Praha 1990);
možné. Jak se však může stát, že autor B. Hrabala a J. Seiferta. Ne, že by si to ty. Škoda toho množství peněz, které Jan Čep, Edvard Valenta, Jos. Knap, škoda jen, že u Fr. Langra zapomněl na
ka, navzdory svým tvrzením, absolutně tito autoři nezasloužili, ale proč ten pro naše školy za tento „skvost“ zaplatily.
Václ. Renč, Bedřich Fučík, Jos. Kosto Jízdní hlídku, kterou autor sám po
bezohledně nerespektuje alespoň nejzá pastný nepoměr k významným jmeno
Michal ŠAMAN, M.A; hryz, A.C. Nor, Miloš Dvořák, Egon važoval za své nejlepši drama.
Standartním dílem zůstává Bibliogra
kladnější strukturu této literatury? vaným dvěma skupinám? Skutečnou
Masarykovo gymnázium, Plzeň Hostovský, Zd. Kalista Fr. Lazecký a
fie literatury, vydané českými a slovenNejmark.ini něji se nám to jeví na genera lahůdkou je ve „Čtení bez cenzury“ za
další.
Vydávám-li
„Četbu
bez
cenzury
“
*
kými autory v zahraničí 1948-1972 (Pa
ci spisovatelů vězněných v 50. letech, z řazení textů, které zde naprosto oficiálně
DODATEK RED. NP: Pedagogové i musím si obstarat významnou antologii říž 1978). Autorka Lud. Šeflová v této
vyšly,
tj.
povídky
J.
Nesvadby
„Blbec
z
nichž se dostalo pouze na Jana Zahrad
Ant.
Kratochvíla
Básníci,
ve
stímu
čtenáři si kladou otázku, zda tato nová
níčka. Dále |iž není uvedeno ani jedno ze Xeenemuende“ a tří úryvků z Nepilová vlna cenzury je dokladem nekvalifiko- šibenice (dvě vydání) Řím 1976. Výmlu své práci pokračuje.
„Dobrého
a
ještě
lepšího
jitra
“
.
jmen vězněných autorů jako jsou či byli:
va, že knihy vyšly rychle stejně jako po
O některých autorech, které nenaj vanosti (případně i lenosti) ke studiu dobné nekvalifikované brožury jiných
Václav Prokůpek, J. Knap, Z. Rotrekl,
pramenů,
nebo
zda
není
politicky
mqtiVáclav Renč, J. Kostohryz, J. Palivec či deme ani ve „Slovníku českých spisovai vována? Ne všichni býv. angažovaní sou- autorů neobstojí. Jejich naklad se pohy
DM3,— Vtrtaflwrt MGfKisa
dokonce popraveny Zaviš Kalandra a telů“ vydaném v Torontu, nam autorka- druzi se vězněným a umlčeným omluvili. buje od 500 kusů po 5000 u některých
tajnůstkářky
nic
nesdělí
ani
v
závěreč

není uveden. Co je to proti dvakrat dvě
další. Nejsou snad právě toto jedny z neM. šaman se zmiňuje o „povrchní po
ma stům tisícům? Poznámka, že vyšla
drastičtěji vybílených míst v naší litera ném slovníčku. U takových věcí jakou je zornosti
křesťansky
orientovaným
tuře? Stejně tak je neprávem opomenuta. například absence alespoň abecedního autorům“ v různých čítánkách a četbě např. od Jar.Durvcha Bl. Zdislava rovněž
Třetí číslo [271]. 24 ročník
celá generace exilových autorů z let seřazení autorů-nebo autorčiny vysvět- bez cenzury. Připomeňme si tedy jména neobstojí. Do „Četby bez cenzury“ pat■
livky
termínu
„samizdat
“
je
lépe
se
nez1948-1968 (výjimku tvoří I. Blatný), kde

Demokratická opozice (V.)
i \ o t u < í <i i k i B11 u i y politiky O óGcinsKcíiO

<

Na americké poměry tato suma nic neznamená, zvláště vezmeme-li v
úvahu, že takový pivovar může potencionálně prodávat celou svou výrobu za
tvrdou měnu. A tak jenom znovu opakujeme, že tzv. privatizace je systém,

Vláda OF a vedení OF tak hazardují s tím nejcennějším, pracovní *
iniciativou a tvůrčím a podnikatelským elánem obyvatelstva. Zatím je ve <
státě asi 120.000 registrovaných podnikatelů. Z toho je ještě asi 60% ve
službách a obchodě. Na výrobní sféru tak připadá asi 50.000 zájemců. Kromě 1
toho je známo, že většina registrovaných podnikatelů dělá svou živnost při
své dosavadní práci, víceméně, jako přilepšení. Mnozí se sice zaregistrovali
jako podnikatelé, ale živnost zatím neprovozují. A tak v soukromém sektoru

'

Malá privatizace ponechala další velkou skvrnu na charakte
ru OF a jeho vlády, odpovídající za jeho provádění. Obavy, že
špinavé peníze a cizinci budou dominovat se splnily. Hromadí
se případy, .kdy vysocí příslušníci StB, komunisté a různé
pochybné živly získávají* tak či onak, vysoké sumy a akumulují
majetek, který jim vláda OF nezištně vydává. Nejsou v žádném
případě ojedinělé. Této: korupci se dalo jednoduše předejít,
provedením měnové reformy. Zodpovědnost za podporu
představitelů bývalé totalitní moci tímto způsobem padá
úplně, a výlučně, na vládu OF, vedení OF a jeho koaliční
partnery.
Jelikož se této situaci dalo jednoduše předejít, OF má také
zodpovědnost na nepříznivé následky na pracovní morálku
obyvatelstva, jeho angažovanost v životě společnosti a
zájem o veřejné záležitosti.
-'

se sice něco děje, ale je tomu tak spíše navzdory tomu co dělá vláda a vedení
OF, než aby bylo OF vůdčí silou v tom co se děje. Není nutno dodávat, že má
k dispozici celý vládní aparát s tisíci pracovníků. Místo, aby se podpořila
soukromá iniciativa, podmínky pro tuzemského podnikatele ve výrobní
sféře, ze které jedině může přijít zlepšení, nejsou příznivé, nebo dosud nejsou
vůbec na celostátní úrovni definovány. Mění se také ze dne na den.
Jako jeden příklad za všechny, v týdnu, kdy se prezident Havel účastnil
150. výročí narození Antonína Dvořáka v Nelahozevsi, proběhla dražba
českokrumlovského pivovaru. Pivovar byl založen v 16. století a byl nyní
prodán za 75 milionů korun.
V menším pivovaru může pracovat tak ’75 osob. Aby si jej mohli sami koupit,
tak každý by musel přijít s milionem. To je na československé poměry

Úspěšné vystoupení demokratické opozice v příštích volbách musí být
založeno na objektivní představě o dnešní vládní koalicí Občanského fóra. Pro
objektivní hodnocení je nutno zahrnout všechny stránky, silné i slabé.
Podívejme se tentokrát na stránky činnosti vlády OF. na něž je dáván podle
vlastních prohlášení největší důraz. Měly by tak být nejdůležitějšími argumenty.
Jsou to ekonomika, otázka nové ústavy a integrace do Evropy.
Ekonomika zřejmě soustřeďuje největší pozornost nejen vlády, ale i značné
části obyvatelstva, jíž na jejím zdárném vývoji eminentně záleží. Asi 77 %
obyvatelstva má totiž jen minimální hmotné prostředky a skoro žádné úspory.
Perspektiva poklesu výroby, vzrůstající nezaměstnanosti, relativně vysokých cen
potravin a v poslední době, energie i nájemného, se tak dotýká bezprostředně
vysokého procenta obyvatelstva. Pokles výroby tento rok byl udáván během
roku až 25 %, s minimální hranicí asi 10%. Oznámený pokles výroby aut ŠkodaVolkswagen o 28% zdůvodněný odbytovou krizí na domácím trhu je asi
representativní příklad. Tento pokles se přenese do pobočných závodů a na
všechny dodavatele.
\
\
1 když kupní schopnost většiny obyvatelstva je minimální, ceny vzrostly v
průměru dosud o 60%. Průmyslové podniky vykazují vysoké zisky, neboť
využívají monopolní trhové situace navzdory nižšímu objemu výroby. Uvolnění
cen v monopolních podmínkách má tak jediný možný efekt; zvyšování cen,
zvyšování zisku i při menším množství prodaného zboží. To má dlouhodobě za
následek hromadění výrobků ve skladech a postupné zastavování výroby pro
nedostatek poptávky, neboť spotřebitel nemá za co kupovat/Tento proces se
urychluje tím, že zastavování výroby má za následek propuštění lidí ze
zaměstnání. Zvýšená nezaměstnanost pak znamená další sníženi kupní síly. Je to
tedy začarovaný kruh hospodářské stagnace zavedený chybnými elementárními
pravidly ekonomiky vlády. OF. Jak pedávná krize zemědělského trhu ukázala,
tato situace je zřejmě stejná ve všech výrobních odvětvích.

Je tedy vlasteneckou povinností přívrženců demokratické
opozice a každého jejího člena udělat všechno pro to, aby
vláda O F, nebo jeho odrůd tj. Občanské demoki atické
strany, Občanské dem okratické aliance a Občanského hnutí
měla co nejkratší trvání.
Podobně, čím déle bude vláda O F a těchto stran, včetně
prezidenta, u moci, tím větší je pravděpodobnost, že dojde k

FEJETON

kdy za vedení OF dochází k flagrantnímu a systematickému ožebračování
československého státu a jeho obyvatelstva jeho vlastní vládou. Na Západě a
specielně ve Spojených státech by si nikdo nemohl pořídit pivovar za
desetinásobek, ba ani stonásobek té ceny. Ztráty pro Československo
způsobené nynější vládou jsou tak nepředstavitelné a není pochyb o tom, že
když to tak půjde dál, a neudělá se tomu přítrž, tak OF vyprodá všechno a
udělá z obyvatelstva moderní otroky.

Břetislav Róhl íček·

t u í g.

nepředstavitelná suma. Místo místních občanů tak takový pivovar dostane

Nedělní Hlasatel
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sice tuzemec, ale v cizích službách, za americké peníze.
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Pateticky, jen ti u moci tomu mohli předejít. Znovu, stejné vyústění jako
ve všech hrách OF. Buď nevěděli co bylo, je a dá se očekávat, anebo
nevěděli co dělat. Další bezvýchodná vysvětlení jsou, že věděli o co jde a
nic nedělali, nebo, že se z hlouposti nedívali dopředu. Každá z těch situací
je za osmnáct, a ve srovnání s každou z ostatních, za dvacet bez dvou.
Hovory o ústavě jsou stejně nešťastné, jako jejich námluvy do Evropy.
Platí o nich také stejné přísloví. Každý v obou národech zná alespoň to
nejhorší z nedávné, předkomunistické a předfašistické historie Českoslo
venska,jenom to neznají vedení OF, vláda OF, parlament OF a prezident.
Každý ví, jak Anglie, Francie a Německo si v Mnichově zahráli poker o
Československo. Jenom dnešní nejvyšší vedení nejeví žádné známky
toho, že by si z toho vzalo ponaučení. Jak už tisíckrát ukázali, tak je
historie mimo té komunistické, vůbec nezajímá.
A tak už zase znovu cpou Československo jako cenu do rulety

evropských mocností pod závojem integrace do Evropy. To je politická
cesta. Privatizací, výprodejem československého majetku cizincům, jak
jsme popsali, si ještě to zaprodání pojišťují ekonomicky. Ukazují rysy
chování lidí, zatížené životem v otroctví. Totiž, otročí zvyklí žít v
♦·
•.’•-.♦ví r·?’ ···' ’
"
zvláštní známky touhy po svobodě v
(lomem, ze by se riCúuV;uu v séoe postarat. — OF lití*. ode zdi kč ztli. Jen
co se republika dostaia z východního chomoutu, tak hned musí do
západního.
_

i
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To co se později stalo a nyní děje, mohl očekávat každý, jenorii ne
vláda OF, parlament s absolutní většinou OF a dnešní prezident.

aby se jim mohlonfeco menšího odpustit? Anebo je tomu naopak, a právě
pro nevyjasněný mravní a morální profil, a omezené schopnosti je třeba
se na věci dívat zvláště kriticky?
Přirozeně, kdyby bylo všechno v pořádku, nebylo by nutno uvažovat o
opozici. Jak jsme ukázali, věci jsou v nepořádku i v zájmových oblastech^
na něž se OF nejvíce soustřeďuje. Věci mohou třeba mít i logický smysl,
ale co na tom, když se vykročilo špatné a jde se opačným směrem, než se
má. Na hluboké problémy v různých oblastech veřejného života jsme již
dříve poukázali, a nejsme asi ještě u konce. Ukázali jsme také mnohokrát
na mravní a morální nedostatky a, z toho pramenící politické a jiné
chyby.
Nejsme tedy asi daleko od pravdy, když tvrdíme, že vzhledem k
úlohám před kterými dnešní vedení stojí a podle toho, co doposud
ukázalo, je nutno řadit je do kategorií jako minimálně schopné, nebo
neschopné. Mravní a morální profil vědoucích celého hnutí. Občanské

Tito, z hlediska nekomunistických voličů, samozvanci pak před prvními
volbami, a během nich úplně ovládali a zneužívali všechny masové sdělovací
prostředky, včetně televize, rozhlasu a všech novin. Mimo to si uzákonili 5%
kvótu, aby znemožnili všechny strany mimo komunistů a dvou relativně
větších. Sami zatím vnesli zmatek mezi voličstvo svojí demagogií, že
neuznávají strany. Kromě toho se zúčastnili na volebním podvodu
nezákonným ovlivňováním výsledků voleb po oficiálním ukončení volební
kampaně. Ve druhých volbách si dokonce nechali volební podvod ve svůj
prospěch a ve prospěch komunistů uzákonit. A tak uvažovat o nové ústavě
parlamentem jehož většina se tam dostala pochybným způsobem, a jež je
nyní úplně nereprezentativní, je dalším návodem k neúspěchu.
Samotná národnostní ótázka se nikdy tak nevyhrotila jako za vlády OF.
,VPN mělo po listopadu 1989 ria Slovensku přiměřenou popularitu k tomu,
aby se národnostní třenice alespoň ňa Čas odsunuly na vedlejší kolej.
Nicméně, OF ze své pozice někde mezi levicovým intelektuálem, pokomunistickým diktátorem a historickým analfabetem, na něco takového samozřej
mě nemohlo přijít. - Jen vláda bez programu nechá jít všechno saiúô'spádem.

M ožná, že to ÓF ani tak nemyslí. V každém případě, však není možno
posoudit co myslí,, a zda co myslí, také dělá. Konečný výsledek, ale, je
galym atyáš, kde nikdo neví, kde je začátek a kde je konec. I v oblastech
na které OF, jeho vláda i prezident dávají zvláštní důraz není nalezeno
správne řešení, natož, aby se mohlo hovořit o nějakém úspěchu. K
podobným závěrům m usí dospět každý nezávislý pozorovatel, jež, ovšem,
má na rdci prospěch Československa a jeho lidu.
A tak si každý, kdo chce m ít jasno o své osobní, rodinné, národní, či
státní budoucnosti, jed n o tliv ě, anebo kolektivně, vytváří stupnici podle
které h o d n o tí to, co se děje, a jaké jsou vyhlídky. To je něco přirozeného,
co m ·' nikdo nemůže vzít. Ptá se podle toho, jaké si udělal závěry z
pravdivých informací. Je toto vedení OF, jeho vláda, jeho parlament a
prezi<i nt, z toho~co d o p o su d ukázali, přijatelné? K tomu, aby vedli
mode
stát jsou velmi schopní, nebo jen schopni, jiebo průměrní, nebo
mint 1 ál neschopni, nebo neschopní? Mají čistý nire vní a morální profil,

rozdělení státu na České země a Slovensko. Už od
samotného začátku začaly všechny složky OF rozdmýchávat
národnostní rozbroje ä ve skutečnosti udělaly jen minimum,
aby se ovzduší zlepšilo. Nerozumnými hovory od začátku o
nové ústavě a národnostním yspořádání zavedly stát na
pokraj katastrofy i v tomto smyslu. Znovu se to dostává do
stavu, že není zřejmé, zdá-li je tomu tak úmyslně, nebo z
hlouposti.
Příprava nové ústavy za současných nestabilizovaných
podmínek je jen tak něco, aby bylo co dělat. Jak nezaujatý
pozorovatel vidí, dnešní vláda je do značné míry sama
nelegitimní. Prezident byl “zvolen” poslanci systému, který
jej v minulosti věznil. Takové paradoxy jsou v moderní době
nepřirozené. Je to v podstatě loutkový prezident. Původní
Občanské fórum bylo rovněž vybráno se souhlasem před
stavitelů bývalého totalitního systému. Takto vybraní lidé
pak dále vybrali kandidáty, kteří pak byli “zvoleni” do
parlamentu. - Vypadá to jako lahůdky z učebnice o
nejprimitivnější korupci.
'
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1 tavel Monka ne MthV ve Vrc'tlrbí GoiisjVe Kterém žáaal

odstr nit obral J©VC -talina· Bývalý pŕedcedu MěNV v· Vrchlabí Vluutinil Liřpúnokjpodul

i· ří dluáníkum ^tB doprotokulu následující »vřdectví·“^oAka Pavel ae d®.* tavil 10© V < 198?
oaobně na líoNV fc dotazoval «c,kdy bud· na jeho upozornení od fitr< nčn otras JCVC -t; líru.<

bývalý před s«da,dnes ježte místopředseda M&NV ve Vrchlabí vypovídal příclutniv t i
Toto předně uvádím, ž· žádá! o od stranění obr&zú,kd· je vyobrazen JeV6 »»talin a t k«

^ottA’ Ido Při rni ovoru přede mnou poukazoval na apo|itoat činnosti JeV© ^talina - neg tivV
nimi jevy p ;de«átýeh let v Ceuk· slov «nuku©
rozhovoru odeuzovl Ke Grtt^ilda í. Zi. Zúpctockť
ho· Boalov· uvedl, že ho dvojice J»Ve ^tslia a K· Got<wald uráží« -*ůžu potvrdit,že ve svých j
jednáních nepoužíval hrubých výrazů* Vtpcciínáti ei na dalčí jeh· výroky,kce coe-

pôj c.ích

lov p. uvedl,že J*Ve ^talin by r/1 být souzen la hr on dne zločiny n, že K< Uott»;lc zlikv i a oval
ľvá b.
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d těchto GCgn t a z osobního Jednání jsem usoudil,že kavel ■ onka Je osobou,která

Jc nepřátelsky ižua’ŕena proti n čecau zřízoní a evýn postojem ee snaží ovlivnit c'alčí
e. oluLTiuCovníky. a ohlcua k tomu se přikláním k té ekwtečnosti,aby tyla přijata láv žná
op trení k OGatn-Ji- ní Jeho protiprávníhc Jednání·*

z.avežná opr tření n· návrh pvna přodcedy byla prijatý d opi e byl

kem orjránŮE bt®,které už v; Kouetruovali trestní stíhání
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cecan soudruher. * t Jan

detský souci » * raze * s& předsed

nictví pana ^ojta Jane shledal zmíněný doyig za pobuřující,řavla oueoucil p to ar psal
KV ten 19'7.
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Vrchlabí -

Jako celek setím pak stává samo, a všechny jeho, složky, Občanská,
demokratická strana, Občanská demokratická aliance a Občanské hnútí
pro moderní československé demokraty a vlastence nepřijatelným pro
uCeiv :·..doi nu-éfiv státu. Nezhostilo se uspokc,/■ - .m s* c ”--h.·_■ c
úlohy na cestě od komunismu. Jeho korunní klenoty nemají iesk! Je
otázkou, zda-li jaký kdy měly!

