Tomu ser ří ká 2 utéct hrobníkovi z lopaty! Irantisek lísko
politický vězen z 50.let, byl obviněn již jako signatář Ch;
rty 77 z účelového paragrafu - hanobení národa, rasy a^pře
svědčení jen pár dní před sametovou revolucí.
V.H.
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Väechao

Včera /x3.4·/ jsem se díval na televizní pořad ,.predvolební schůze
nezávislých hur-oristů,, .Pořa.t mě velice vzrušil a divil jsem 8t,Lt
nc-co takového mohla televize do programu zařadit.Ti lidé na ulici
měli pravdu,ze je to Šokuje a že máme řeftit daleKO vážnější problémy,
než cílat 8ťlegracideami ze eete.hnpiEy na těch tran^parenvěch tyly
provokací ô ta paní mela pravdu,k^yž řekla,če má obav- zou-li to
lidé za legraci t-cou tr^t.V celen poradu bylo hodní t.zv. “legrace ”
o toravč u uoravucict.ľe Loruváci chtějí susořpráv- a re nu ni mavl
pr^vo-to není žndna legrace ani vtip.Jni samosprávu chtějí opravo/0 r.ikčc ty tomu neměl bránit/-u také ni^do ntj&sou provokací od
vejict požaduvzu mix o i.exLram·^ až tu samosprávu nudou cit,tak
púr.i *Čechové"/ítcřl jeou vo drobátko chytřej£í·jak et tady na -o. avt

řiku/-tsk potom už ctiacou mít noau vládnout,budou se m-set nrotci
pěkně po tici.oulnu nu svez, vlastnia písačku hrát již jer. sani-t. na
rve- vlartnÍE písečku dělat fi rvt"loucičky*-u tyto cve “loui-uky”
ex budou Euset sasi -xlízet,protože ur.i í lovuci ani Koravuci již pro;,
ně ani prstem nepohnou.
runi”iecr.ovt "nedávejte si na evt hlavy moravské nlouloucky,am
nualuvte o v^ně »..e^mite ani •>koštyí’*’cr^et ,uni neumíte pit vino t morevrzí. hloto-čny Vár ji- vitec nerluží-kdyc fi u<_ uc.lt u- sví
nlúvy,uznevte sami.^e vypudatt yuxo emélini Čechove.
;;jalcu:. rt^l- i.á cccu ;rtc
pj xt>on*. li cnu on.Jbc- ..onlč..- c
-t.rua tun ‘ lov-ci -ri lovili.. lu c . xovmich e v<jicn o: u-ív„.> i_t
f-mortutrg st-t zst ur.i eljvx.cn vtipu nezmiňujete. Jai.i "uecnov*.. *'

--ei mate p.* eč nimi respekt u vůbec ei netrou! «..tu r.uvit uxerpon
trochu odvnt.y o nic) mluvit,nebo si dělat 1 setemer.či lt. raci.
• t cti. é~~ E—» «. * — C v fe * ♦ ** . . w. L-V u u v v u x Xw · čí- ti X. <
t ·.■ t ... v
s*, t ,
uiw u«, t j * n v s
dlo—j.O' trvat.· j t— ř».«.<-.<11·^·-X U V — C.11 tu.. c—fe *. r.tuítoup iz.e..oruvy Vur révy-r.neme ,:.»·.cnumt u v
tuíy..· lt. f 1--Ovwci
- trus pai. nty co prasete:. -lic Jic více nechce 1. .-v·.coc tí
ri puni"Čí-cl.~Vt r..t lak ulrsv.-K ncpí-dielui ruší r,u.-v.'v.xľ · c ..r.?ur-ci«.
f.uyt vt to prov j.-ověn^ liči u to nenx . ac’x;u lec ruce.cc velni ici.hc
dělat ei z r.čucbo legraci,kritizovat práci v poomku,ve vládě i jinceovSem tčlfií je to do toho pořádku dávat.fcúxe tolik,problémů k reůer.í
u většinou Jruu to problémy velmi vážne.nevenujme proto tolik liči a
čaru tisícům zptvěxuc. a zábavným skupinám,humoru a legraci,alt vložme
v!ecl.no úsilí k rychlému ekonomickému zkonsclidovůní nůší republiky·^
k tomu Je třeba všech pracovitých rukou poctivých lidí.
Václav Janošek

Lohn der Angst

ZEiT/nafaz/n

Re s publica” č.44/92

Váolav Jiří Vostřež,
I.mí stopředseda Společnosti národů Střední a Východní Svropy a
předseda Sdružení Cechů, Slováků a Podkarpatských Rusínů v Kanadě,
18 Aintree Court, Hanilton, Ontario, L8K 4R9, Cansda.

Hanilton, 1. října
Rt.Hon. Václav KLAUS,
předseda vlády CR,
Lazarská 7, Praha 1 - Malá Strana,ČSFR.

1993.

Vážený pane předsedo vládyj

Píši Vám tento dopis v zájmu udržení dobré pověsti Českého národa
ve světě a zajištění hospodářskýoh zisků, jako předpokladů pro udržení
vyšší životní úrovně. K tomu zajisté patří podpora cestovního ruchu a
aby návštěvníci ČSFR byli spokojeni.
Nedávno jsme v kanadských televlsníoh pořadech sledovali propagaoi
hávštěvy Švédská, jeho zajímavostí a krás. Také, jak si váží cizinoů,
když při všech nákupech vydávají potvrzení o zaplaoení švédských daní,
které pak proplatí zpět každá banka, či nejpozdějl při opouštění státu.
V naší vlasti je však prakse obrácená. Dále jsou olzí návštěvníci tre
stáni dvojími vyššími oenami a tím uráženi. Pak jsou též okrádáni po
mocí nesoudních obchodníoh praktik. Jako ukázky uvádím jen tři případy
z vlastní zkušenosti:

1. S manželkou jsme přiletěli do Ruzyně CSa letadlem 31.V.93 a
odletěli 18.VII.93. Byl jsem zahraničním pozorovatelem při červnovýah
volbách. Stejnou funkci jsem plnil též před dvěma léty, v roce 1990.
Tehdy jsme přiletěli do Frabkfurtu/M. a tam si najali suto,bez zvlášt
ních příplatků a také bez administrativního zdržování a šikanování.
Letos jsme si přáli dát vydělat naším českým lidem a všechny poplatky
jsme zaplatili př@dem v dolareoh. To se nám nevyplatilot V příloze
jsou doklady o nepřípustném jednání zástupců půjčovny aut v Ruzyni:
Účtují 13 £ dan z obratu zpětně, před datem jejího zavedení a to z hru
bé částky, včetně 13^ $ komisného firmě v Kanadě a z něho příslušné ka
nadské 7 > daně GST - tedy za služby proplacené v Kahadě a dan z obratu
z daně z obratu, před odebráním suta se záatupoe půjčovny^znovu pokusil
účtovat další 13
dafc z obratu, ale po mém protestu ji přeškrtl a slí
bil i úhradu za předplacené, ale nevyčerpahé dny. /Vehonorovali pojištění
autapři cestě do Polska, ačkoliv poplatek byl v Kanadě zaplacen na oelou
dobu, ale změnili auto jen s privátní značkou. Účtovali extra jeden den,
ale kredit za dva nevyčerpané dny slíbili proplatit přes banku. Ten slib
později písemně odmítli splnit (cynická odpověd, abych se obrátil na
organlBaol, která Vouchers vydala, i když tyto převzali v plné ceně),
ačkoliv k němu ve smlouvě zapsali kalkulaci jako podklad. To základní
číslo konečně vypsali jako položku k proplaoení do prázdného místa v
předem podepsané kopii kredit karty. Když jsem písemně protestoval, že
je to pokus o podvod, přiznali, že tak učinili "omylem”. Visa kartu si
ale neohnil proplatit bankou. Psali, že je to za ’’opomenutou” 13 t iah
z obratu - tedy dvakrát placenou. A/yní již neodpovídají na urgentní do
pisy.

3. Byl jsem Jedním z hlavních svolavatelů krajanů z oélého světa
na děkovnou pout za osvobození Vlasti, na Velehrad a do dalších pout
ních míst, od 4. do 13. července 1993. V Kanadě jsme krajanům doporuči
li naši leteckou společnost CSA. Jedna ze skupin (10 osob) si zamluvila
letadlo z Toronto na 27.VI.93. Letenky vypsala kancelář CS£, ale vy
psala jich mnohem více, než bylo míst na letadle. Pak museli pro naši
KEz/vré
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skupinu Obstarat náhradní místa u společnosti LUFTHaNSa, přes Frankfurt.
Měli jen dražší obchodní třídu a tak každý poznal, že nebylo dbáno zá
sad dobrého hospodáře. To poškodilo obchodní důvěru. Účastníci této naší
skupiny prošli nepohodlím několikahodinového zpoždění. Bylo jim v Toronto
slíbeno, že čekajícím příbuzným a známým bude v Ru^rni oznámeno zpoždění.
Tak se nestalo a první oznámení rozhlasem v Ruzyni bylo až
hodiny po
příletu původního letadla CSA. Tedy většina čekajících odešla ... t

3. Od 15. do 25. VI. 92 jsme odjeli na návštěvu do Polska. Všude
při ubytování v hotelích tam počítají jednotné ceny. Stejné pro domácí
obyvatele i cizince. Tím vyjadřují, že ai návštěvníků váží. V naší Vlasti
jsou dosud cizinci trestáni mnohem vyššími cenami. To je velmi škodlivé
a přízeň k naší z«ni ve evětě rychle upadá. Uvažte tu absurdnost, když
jsem zajednával v hotelu pokoj k ubytování. 2a mé lůžko ml počítali
normální cenu, ale za stejné lůžko ve stejném pokoji pro mou manželku
Ceslavu to byl násobek oeny. Jedna rodina, ale ona Je Kanadanka, naroze
ná v Polsku, s kanadským pasem, Takové rozdělování manželské dvojice
je těžko najít v celém Širém světě. Jako v bláznivém Kocourkově |
Vážený pane ministerský předsedo, výše uvedené tři osobní zkušeno
sti snad osvětlí náladu návštěvníka do naší Vlasti. Prosím Vás, abyste
se svým vlivem přičinil o nápravu situaoe. Pokud bude třeba, změ&te urychleně vládní, či ministerská nařízení. Pokud bude nutné změnit zákon
ná opatření, učiňte tak co nejdříve :

Kopie tohoto dopisu. je zaslána na vedomí 1 dalším osobnostem.
3 krajanským pozdravem

Váä

ГЮСТАВ ДОРЕ. Всемирный потоп.

Václav Jiří Voetřez.■

Následky rozdělení

Zn.: ..Německo není podmínkou“.

problémů. Ato nejen z hlediska ekono
mického. Odpadla by jim mimo jiné ľ
starost, jak se vypořádat s minulostí —■
kromé té stále ješté nepřekonané bolše
vické — navíc i s tou jejich, znovu ak
tuální fašistickou.

Bjbz Slováků by móll Češi daleko méné

( t) Přes padesát západních naklada
Jsou knihy, které by zasluhovaly BETTY v Praze 1991.1 když případ dr.
dlouhé recenze, neboť tato díla o popra Horákové je alespoň trochu znám, ot telství se zúčastnilo od 14. do 17. května
vených velkých osobnostech našich mo řesné je číst kapitoly z nacistického kon veletrhu „Comics" v Praze. Zatím co
derních dějin se ani dnes neobjevují v tzv. centráku v Terezíně či o mučírnách ko americká a francouzská nakladatelství ješ
čítankách a „Četbách bez cenzury“ a v munistické justice, která tuto velkou tě váhají a východoevropská jsou opatr
podobných publikacích. Chtěl bych na vlastenku Českých dějin popravila v roce ná, rozejel největší evropský mediový
několik z nich alespoň v posledním čísle 1950. Bylo jí tehdy 49 let a byla v za podnik, dánský koncern Gutenberghus,
NP krátce upozornit, neboť tato díla hraničí více známá, než většina poslanců obchod na východě na plné obrátky.
patří do každé knihovny skutečného tehdejšího parlamentu. Od tragedie Mi Tento podnik — jak píše vídeňský deník
demokrata a vlastence. Na prvém místě lady Horákové přicházíme ke vzpomín „DerStandart", dostal 4. května nové
bych chtěl upozornit na knihu Zory kám vzácné ženy, která přežila komuni jméno — F.gmont. Již však od chvíle, kdy
Dvořákové Z letopisu třetího odboje. stický koncentrák, prof. Albíny Pálkos- zmizela železná opona, otevřel v řadě
Kniha je připsána památce popravených kové-Wiesenbergerové nazvané Nebyl států střední a východní Evropy sesters
a těch, kteří se nevrátili z komuni to jen sen. Vydalo nakl. LUXPRESS, ké podniky. Existují již v Českoslovens
stických koncentračních táborů. Autor Praha 1992. Marně jsem v různých no ku, v Madarskti, Polsku, Bulharsku, v
ka vynikající kulturou českého slova a vinách hledal recenzi o této cjojemné a Rumunsku a v Baltských republikách.
vybroušeným stylem zpracovala v tomto lidsky silné knize; je zřejně lep^i a lehčí Další východní státy včetně lidové Číny
díle záznamy z Ústředního archivu Kon psát o paranoicích a exkomunistech, než přijdou na řadu co nejdříve.
Všechny sesterské podniky Egmontu
federace politických vězňů; vydalo nakl. pohledět pravdě do očí. Je to prosté
Jos. Hříbal, Praha 1992, jako první líčení osudů žen v rukách zvrhlých esté- vydávají v jednotlivých zemích sešity s
svazek Edice Poznání. Autorka v úvodu báků, prodejných svědků a „soudců“, kreslenými příběhy Mickey Mouše,
skromně poznamenává, že kniha není soudících z pozic třídního boje. Jako myšáka Mickeyho — vždy v jazycích té či
úplná, a že dokumentace se stále doplňu černý humor působí (vedle popisu oné země. Samozřejmě, že úspěch tohoje. Pochopitelně nikdy se nedovíme denního života vězeňkyň, které musely v topodnikání na sebe nedal dlouho čekat.
všechno z komunistického podsvětí, zimě pracovat na polích bez teplého Už dnes se v Československu prodává
kam nebylo lze v padesátých a na začátku oblečení, žily v celách plných krys, které čtyřikrát víc sešitu Mickey Mouše než
Šedesátých let pohledět a odkud nebylo roznášely infekce) líčení o tom, jak polo- v Rakousku. To znamená, že se v Čes
nic slyšet: z vyšetřoven Státní bezpeč inteligentní estébáci měli školit a vycho koslovensku tiskne 200.000 výtisků a je
nosti. O činnosti třetího odboje nejsou vávat uvězněné v duchu marxismu-leni- den sešit se prodává za 22 korun. Ročně
zachovaný ani magnetofonové pásky či nismu a zprvu i stalinismu. Knihu Na chce nakladatelství Egmont tisknout v
filmy. Řada materiálů byla rychle spále všechno bud připraven napsali dva ČSFR ha sto obrázkových knížek s ilu
na! Nicméně bych chtěl z knihy upozor skauti: Lubomír Školoud a Petr Štěpá stracemi a příběhy slavného amerického
nit na některé kapitoly, které mě zvláště nek. Vydalo nakl. KRUH v Hradci Krá autora Walta Disneye. Na podzim začne
upoutaly.: K mostecké špionážní aféře, Z lové roku 1992 v edici Okamžiky. Oba nakladatelství vydávat české verze slav
proticírkevního tažení, Otázky, které byli odsouzeni v roce 1951 pro „pokus ného francouzského Asterixe.
Čekají na odpovědi, Farář Toufar z Čihoš- zničit nebo rozvrátit lidově demokra
Konkurence na Českém trhu je celkem
tě a Studentské demonstrace v Brně tické zřízení a společenský řád...; obvi chabá. Vedle domácích dětských a mlá
1946: zde by bylo možno ještě mnohé nění vůbec nevzali na vědomí úžasný dežnických publikací, které ovšem dosa
doplnit, např. z knihy „Die Kommuni- rozmach velkého SSSR“, atd. V knize se hují překvapivě vysokých nákladů, po
stiche Hochschulpolitik in der Tsche dočteme podle názvu kapitol o „slánšti- kouší se vydávat kreslené příběhy ještě
choslowakei“ atd. Kniha Zory Dvořáko ně“, „tuberkulóze,“ „sebevraždách“, dvě západní nakladatelství. Semic-Slové patří opravdu do knihovny každého „neodhalených bonzácích“ a o všech lág vart, rovněž odnož jednoho skandinávs
demokrata. V minulých dnech vyšla v rech, kterými tito „demokrati do pos kého velkopodniku, vydává comic s
Xfrlantrichu kniha s poněkud nešťast ledního coulu“, jak je označil jeden z býv. příběhy Růžového pantera, Spidermana
ným názvem Smrt generála. Jedná se o vedoucích skautingu na Moravě, prošli. a Fantóma. Tento velkopodnik zastupu
vzácné dokumentární dílo o popravě ge Kniha s dávkou trpkého humoru, který je v Československu jedna mnichovská
nerála Heliodora Piky v Plzni na Borech. však umí mrazit. Místo doslovu je sez agentura, která už také prodala česko
Autorem knihy je dnes již zemřelý Pikův nam leopoldovských vězňů, kteří prošli slovenské televizi seriál Knight Rider,
obhájce JUDR. Rastislav Váhala. Má tímto peklem v době, kdy tam autoři byli který patří mezi neoblíbenější televizní
lokterá kniha zrcadlí tak věrně atmosféru vězněni. V seznamu vězňů je velké pro programy pro mládež na Západě. Dalším
neitragiČtější epochy v našich dějinách po cento z řad inteligence, které dokazuje západním nakladatelstvím, které se snaží
komunistickém puči v roce 1948. Otřes primitivnost vedoucích komunistických proniknout na československý trh, je
né jsou kapitoly o bizarnosti výpovědí „osobností“ v padesátých a pozdějších firma Nova Media, která v nákladu
svědků proti generálu Pikovi a o zákulisí letech. Komunistický antiintelektualis- 50.000 výtisků vydává dětský magazín
rozsudku i jeho tragickém vyústění na mus byl jednou z tragedií českého stali Mécfa Pusík.
popravišti na Borech. A Česká inteligence nismu! Na závěr chtěl bych upozornit na
mlčela a svazáci a ženské organizace tles jednu drobnou knížečku, kterou vydal
kali... „Kdo se se tváří, že o ničem nevě politický vězeň Josef Jelínek z Erlangenu
děl, je zbabělec“, řekl v roce 1956 básník ve své „domácí tiskárničce“; jmenuje se
Rozdělení čs. federace by podle zá
František Hrubín a myslel těmito slovy Hrst vzpomínek jáchymovského mu stupce ředitele ústavu státu a práva Čes
nejen uvězněné spisovatele a poezii! Ka kla a jejím autorem je P. Jan Samek. Sice koslovenské akademie věd Vladimíra
pitoly z Váhalovy knihy by se měly drobná kniha, ale otřesné svědectví o BALASE vytvořilo odlišný vztah čes
konečně objevit v těch různých Čítan vyhlazovacím lágru na Jáchymovsku, kých a slovenských zemí k Evropskému
kách. Ušetřeme si různé Slovníky o ro kde političtí vězni mleli uranou rudu bez společenství, který by musel být vyjád
mánech polobudovatelských a vydejme základních ochranných opatření. Co říci řen v nových asociačních dohodách. Na
místo toho svědectví o utrpení mu na závěr: díky za to, že tyto knihy vychá děje obou republik na vstup do tohoto
čedníků naší nejmladší historie. Bylo by zejí, díky vydavatelům, díky politických společenství by v takovém případě neby
to potřebnější i z hlediska literárního! vězňům, jinak bychom se při dnešní edi ly rovnocenné, šance České republiky by
Třetí kniha je příbuzná s Váhalovou a ční politice mohli stát brzy zaprášeným byly z mnoha důvodů větší, v neposlední
jmenuje se Justiční vražda aneb smrt archivem...
řadě už proto, že v posledních parla
Milady Horákové, jejím autorem je Mi
mentních volbách zde zvítězila liberálně
Antonín Kratochvil orientovaná politická strana.
roslav Ivanov. Knihu vydalo nakl.
Podle ředitele Ústavu mezinárodních
Sympatický Moravák, 24/178, středoš
vztahů Jiřího VALENTY by se zřejmě
kolák, žijící v Bavorsku, hledá sympa
většina mezinárodních právníků shodla,
ZVON
Červen 1992
tickou dívku, nekuřačku, se všeobec
že po rozpadu Československa bude ná
nými zájmy pro trvalý vztah?!
stupnickým státem útvar, vzniklý z čes-

Nedaleko Mnichova žijící VS. 56/178,
bez závazků, nekuřák, hledá milou aspo
lehlivou ženu s otevřenou hlavou i
srdcem pro hezké přátelství a příp.
vytvoření společného domova kdekoliv.
Zn.: „Budoucnost nám přeje”.

Na východní trhy

Nabízím ubytování pro 2-3 osoby, s 60/182/86. íng, sport, typ. hl. pohled
možností vaření, v Praze nebo ve vile v nou ženu, která nejen dobře vaří, ale má
Cernošících. DM 50.— za celé apartmá pojem i o kultuře a při tom nepohrdne
na noc. Adresa:
campingem ve vl. malém Wohnmobilu.
Vladimír Křen, Nad úžlabinou 453,
Zn.: Mezi Frankfurt, Stuttgart a WürzCS-10800 Praha 10. tel. 7787761večer| bura.

Svědectví, která nesmějí zapadnout

Mickey Mouse. Asterix na pochodu

kých zemí. Zároveň nevyloučil, íc v re 
gionech by mohlo docházet ke kon 
fliktům. S odvoláním na mezinárodní
právo ekonomická a obranná unie při
mezinárodní subjektivitě Slovenska, jak
ji požaduje HZDS, není společným stá 
tem.

Recenze

