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Rozüsdem Česko
slovenska se neDraví jeden histor
ický omyl v ději
nách dvou národů,
anebo budou mít
pravdu ti, kteří
vrdí/společně s
"Českým deníkem”
i jinými publika
cemi^ že materiá
ly otištěné nemu,sí odpovídat sta
novisku redakce/,
že výsledek rozdě-l
lení státu nemusí !
odpovídat stanovi
sku jeho obyvatel.
Pravděpodobně již
od zítřka zjistíme
že je to výhodné
pro oba národy na
prosto stejně, mo
žná, že v jiných
rovinách, ale prokazatelně prospěš
nější. Námitky tý
kající se vlajky
na slovenské stra
ně neobstojí, jed-|
poduše proto, že
'osvědčená značka
se zbůhdarma neo
pouští. lam, kde
to nejenom propa
gují, ale i realizují, viz ČSA se značkou OK,si dříve či po
zději budou mlátit hlavou do zdi o kolik^že to miliard takoým prostým způsobem přišli. Občané České republiky neměli
a vybranou pokud nechtěli již na začátku rodící se demokra
cie existovat s parlamentem, kde by měly jasnou převahu le
vicové strany. Netvrdím, že již při příštích volbách lidé
sami demokraticky rozhodnou o jejich ootřebě.
V.H.
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Rozloučení s presidentem Bushem na
stránkách ”Res publica” nám má při
pomenout, že Evropané by hlasovali
opačně a ootvrdili presidenta na da-.
lší období. Republikáni to dokázali,
smést z mapy světa komunistickou ve-*
lmoc bez jediného výstřelu.
V.H. *

"Par i s-L a t ch” 23.1.92

"Jedním

dechem"

Vrbic e,3ruhého srpna

Stále ,se mluví o samosprávě Moravy a Slezska.Od pradávna měla Morava
vždycky svoji samosprávu,a{ ío byla říše Velkomoravská,potom markrabství
a posledně zemské zřízení.V posledních letech se Morava znovu usiluje
aby získala samosprávu,kterou ji komunisté zrušili,avšak do dneška se
snaží "pražské centrum"všelijakými výmluvami oddálit,nebo úplně znemožnit
ustavení zemského sněmuj zřízení samosprávy.Asi se to "pražskému centru"
tak zamlouvá-i to,že Morava nemá dnes své historické hranice.Dačické,
svitavsko i (moravskotřebovsko přece bylo vždycky moravské,zatím co dnes
patří do Čech,Psali jsme,podávali petice,také jsme demonstrovali v Olo

mouci, v Brně i Ostravě-avšak"pražské centrum"nás označilo za jakési
křiklounyJTvrdili,že to bylo pár lidí,kteří se snažili v novém uspořádání
získat nějaké místa.Sám . jsem byl na takové demonstraci v Brně,kde bylo na L
městí Svobod^esetitisíce brňanů a lidí z dalekého okolí.Dělají se stati

stiky i průzkumy veřejného mínění-lidé tomu nevěří,spíš to pokládají za
sobecké lhaní<Ve sdělovacích prostředcích se píše a vysílá jen to co se
komusi hodí.Tvrdí se také,že Morava prý není ještě zralá pro samosprávu
a prý si ji musí "vybojovat".Jak si ji máme vybojovat?To někdo chce,
abychom vzali kosy a .vidle a táhli na pražský hrad?A může se stále tvrdit,
že Morava není”zralá"a stále se budou snažit i dnešní-vládní činitelé
mařit všechno úsilí moravských zástupců,tak jak to,dělali jejich předchůd
ci ?Moc dobře se pamatuji na všechna ta jednání kolem Moravy a jak pan
Píthart i paní Burešová se vždycky divně tvářili před televizní kanerou,
než ze sebe dostali nějakou tu sobeckou odpověď.A také se divím,jak
mohou dvě strany,které nemají ani30% voličů,rozhodovat o tak důležitých
otázkách jako je státoprávní uspořádání.Pan Klaus stále propaguje jakési
regiony,nebo kraje,které jsme před nedávném zrušili.My žádné regióny

ani kraje nechceme.My chceme samosprávu se zemským sněmem a pak již jen
hkresy a to v bývalých historických hranicích.Chceme "každý za své"pánové!
A ty úředníky si zaplatíme sami - od Čechů nechceme ani korunu.Mám zato,
že v regiónech by bylo daleko více úředníků,než v zemském zřízení.Tak at
se pan Smětá.k v zemědělských novinách neusiluje něco nám ngmluvit o
kyblíčcích a bábovečkáchjb úřednících,které si určíme sami i to jaké
budou mít platy.A to hraní s bábovičkami přenecháme Vám pane Smětáku!
Ale ptám se:jaký smysl mají ty Vaše provokace?
Tak tedy dost již těch jalových výmluviKomu a proč tak moc záleží na tom
udržet českou republiku pod nezaměnitelným"pražským centremTNebo mají v
Praze strach,že již nebudou mít komu vládnout,když bude mít Morava svoji

samosprávu?Netrpí tím "centrismem"i země česká?Proč se všechno soustře
ďuje do Prahy?Taková města jako jsou třeba České Budějovice,Jihlava,
Plzeň,Olomouc a všechna další naše velká města trpí nedostatkem výstavb y
kulturou a dalšími společenskými potřebami.Copak na všechno to nejlepší
mají nárok jenom pražáci?Proto chceme ssmosprávu-at zemské zřízení,nebo
spolkové .abychom si mohli o všem rozhodo;· t sami.

Celá řada politických stran a hnutí měla ve svých volebních programech
spol/kové uspořádání republiky a zdůrazňují to i dnes/a doufám^ že od
svých volebních programů neustoupí/.Proto aí vláda i parlament ryshle.
skoncuje s polemikou o státoprávním uspořádání a moravské samosprávě a
z@5nské,nebo raději spolkové zřízení-zakotví do ústavy české republiky.
Tím. se předejde dalšímu a novému jitření sil»Mám zato,Že zemskou šamoa
spráwu se upemí postavení čsské republiky a nastane konečně soutěžení
> ekonomice a var všech ostatních odvětvích veřejného života.
Je mi 80 let.Žiji na venkově v/jedné jihomoravské vesnici,která má

1400 obyvatel.Pracoval jsem jako soukromý zemědělec i v ZD a posledně jsem
byl zaměstnán Ve "Výzkumném ústavu zúrodnění zemědělských půd* v PražaSuchdole-kde jaem nejdříve prováděl "Komplexní průzkum zemědělských půd"
a následně "Bonitaci zemědělského půdního fondu".Při této práci jsem
poznal hodně oblastí v Čechách i na Moravě a také venkovské lidi.Naše

republika je kráaná a bohatá země a dobrým a pracovitým lidem.Nikdo
nemá právo tyto lidi omezovat a bránit jim v jejich názorech.Těším se,
že v buďóucnufbude naše česká republika/nebo časkomoravská/silný ekonomický
svazek dvou/nebo i třeba tří/samoaprávných zemí.Se Slovenskem je již zby
tečné počítat s nějakou federací-na to je již pozdě.
At žije Seská - nebo Českomoravská spolková republika,se zemskými sněmy
a vládami!
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a jistě nás rozesměje takovýto Černý humor.

neurychluje zastavění neefektiv
ních provozů. To se musí přece
ve svých důsledcích obračet
proti ní samé.
j
'
. .
Pokud jde o materiální výrobu
přece se jen i přes neúměrné
zvýšení nákladů (zmetky aj.) vy
tvářejí hodnoty. Ovšem na ně
kterých úsecích terciálni, teore
tické sféry se někdy honorují
lidé, kteří nic nepřinášejí. Bez
důsledného uplatňování zásad
odměňováni, bez důsledné dife
renciace mezd podle výkonu,
kvality a společenské důležitosti
práce neodstraníme negativní
jevy.
Delfská věštírna v Brně
V socialismu platí zásada od
povědného vedoucího. A právě
Nejenom brněnským Drakem vedoucí na všech řídících stup
a špilberkem se mohou v Brně ních by měli uplatňovat požada
pochlubit. Novodobou městskou vek: z veřejných a státních pro
kuriozitou a senzaci dne se stala
středků ani korunu na zmetky a
delfská věštírna brněnského ob* neproduktívni provozy.
čana - astrologa Rudolfa HřeUplatněni této zásady má bo
bačky.
haté pole působnosti -od nejVěříme snad na sudičky, astro vyššího pracoviště přes výzkum
logy a jejich. hvězdné horoskopy né, vědecké, filosofické a jiné
jako za dob Rudolfa? Možná, že ústavy až po prostředky hromad
•se. tak dá soudit, když náš .marx ného působení (nevýjímaje celou
istický tisk' jako brněnská Mladá sféru vyroby od nižších po nejfronta, brněnský Kurýr i pražský vyšší články). Na občana napří
Mladý svět nesmysly astrologa věštce Rudolfa Hřebačky otiskuji. klad trapně působí, když čte, že
v Mostě budeme přemisťovat
Zároveň Čs. televize s ním orga kostel za milión korun. Toto
nizuje besedy a rozhovory. Popu přemístění je jisté odůvodněno,
larita, kterou tomuto šarlatánovi historické památky musíme za
s hvězdami vytvářejí sdělovací chovat. Ale kdo bode dělat pro
prostředky nasvědčuje, že ex jekt? Francouz! Nemá stát sice
trémním protisocialistickým si milión, avšak jen o něco méně.
lám se hodí do krámu kdejaký U nás zřejmě nejsou lidé, kteří
neyědecký paskvil jen když na by se tohoto úkolu zhostili a tak
pomáhá rozvíjet protisovětskou to velmi draze udělá cizinec.
hysterii, vytvářet a šířit pocit Nebo v Brně se má v Domě.
nejistoty, neklidu a strachu mezi umění vyměňovat světlo za
obyvatelstvem a přivádět na svět 3 milióny korun, když dosavadní
bubáka padesátých let.
zatím stan a mnoho ulic nemá
Mladý svět v loňském 36. čísle řádné osvětlení. Vezměme i roz
převzal z brněnské Mladé fronty hlas a televizi. Kolik se zaplatí
takzvaný horoskop republiky za slabé ideově pochybné a do
sestavený Rudolfem Hřebačkou. konce škodlivé programy peněz.
Mimo jiné se v. něm hlásá, že . Kolik- mají takoví Kantůrkové,
.Československá republika bude Pixové,
Skutinové, šfovíčkové,
obsazena v době, kdy planeta Svejkovští, Toningerové a jiní?
Mars, jinak zvaná Bůh války, se Myslím, že všichni i jim podob
promítne v souhvězdí Lva' a že ní by si svou lidskou tvář socia
.to je doba ohrožení samostat- lismu lépe zarámovali na růz
•nosti naší země přáteli s podvod ných úzkoprofilových' výrobních
nými úmysly'.
pracovištích. Tento véstéc se znovu ozval
B, Kodeš, Brno
v 2. čísle brněnského Kurýru •
■ ■ ■■ ’ ·
’ * * *·’ . - z 31. prosince minulého roku.
Tentokrát s'horoskopem republi
Dopis panu Skopeckovi
ky na rok 1969. Stávky a krvepro
lití, které v něm Hřebačka na
Říkáte o sobě, že jste Komu
šim národům nabízí jako novo
roční dárek si v ničem nezadají nista. Měl bych vás tedy oslovit
s podobnými předpověďmi Svo jako soudruha. Protože nejsem
bodné Evropy. Časopis byl s pa zvyklý přetvářce říkám vám
třičnými .vlasteneckými' hesly pane. Důvod je prostý > Nechá
kolportován na Václavskéfti ná ztratit právo nazývat soudru
hem á~přítelem Emanuela Famíměstí v Praze.
Co říci o novinářích, kteří ta ru, jehož jste napadl^v televizi
kovýmito věcem poskytnou místo pod záminkou nemožnosti pou
v nbýinách? Nepřipomínají- také žít železnou oponu s jeho orna
tak trochu kouzelníky a věštce? mentem v případě požáru v di
A není jejich vystupování ve vadle. Přesto, že jste ho napadl
společnosti Hřebačky porušením v televizi, musel se v důsledku
existence .socialismu s lidskou
etických zásad?
V. B., Praha tváří' (který ještě opravdovým
- · v- komunistům nedává právo vy
v televizi i když jsou
Za zmetky se platí či neplatí? stupovat
uráženi) spokojit š? odpovědi
v Rudém právu." Domníval se,
Jak jsme na tom hospodářsky že tím je celá věc vyřízena.
není třeba zdůrazňovat, "□dí
Ale protože Rudé právo vám
vejme se třeba na odměň, ni.
ochotně poskytlo 7. ledna novou
Divím se, že naše společnosmožnost se k věci vrátit, dově
a dokonce honoruje zmetky
děli jsme se teprve nyní, že váš

útok na E. Famíru je vlastně
namířen proti .velice proslulé*
schůzi v Cechií Protože jsem byl
jedním z podepsaných svolava
telů. dovplte, abych vám při
pomněl. že se tím celá věc
posunula do jiných poloh, což se
ve svých důsledcích rovná útoku
nejen na 575 přítomných komu;
nistů. ale i tisíce dalších, kteří
rezoluci schválenou v Čechií
přijali za svou. Uznáte snad, že
brát si jako prostředníka oponu
vašeho divadla a napadat sóuďruha Famíru jen proto, že jste
chtěl napadnout „tuto schůzi' a
její usneseni, není od vás čestná
hra.
K. V., Praha

Komu to prospěje
Městská divadla pražská na
vazuji na prohlášení klubu sólistů
Národního divadla a připravuji
novou .hromadnou' akci zaměst
nanců divadel. *V rezoluci uvá
dějí, že se prý pěstuje kabinetní
politika, že se utajují některé
body moskevských dohod atd.
Tato akce má sloužit k tomu, aby
nebyly navazovány žádné kon
takty s umělci SSSR, Maďarska,
NDR a Bulharska a aby se také
neuváděly na scény hry z těchto
zemi. Pokud jde o klasiky tak se
má vždy uvést, že byly in
scenačně připraveny již před
21. srpnem (což se týká i roz
hlasu a televize).
Celá akce velmi spěchala. To
není nic divného, neboť teď se
často prefabrikuje veřejné mí
něni. Rezoluce s podpisy se měly
rychle předat Svazu divadel nich
umělců. Prakticky jde o další
nátlakovou akci. Kdo nepodepíše
bude ocejchován za zrádce, ko
laboranta, dogmatika nebo i stalinistu.
R. Dvořák, Praha

Proměny Oty Šiká
M^, brněnští ekonomové máme
výhrady k článku uveřejněnému
ve Zprávách číslo 1 z letošního
roku pod titulkem. .Ledovec
Milan Hubl' v němž je Ota Šik
představován jako buržoázni
ekonom. Začal totiž jinak. Máme
ještě v živé paměti jeho teorii
z padesátých let, kdy tvrdil,’ že
v nejbližších letech bude chleba
v rámci socialistické ekonomiky
zdarma. Rovněž si pamatujeme
na jeho vystoupení na plénu
ústředního výboru strany, když
se jednalo p návrhu na volbu
A- Novotného za presidenta
.republiky, kde vystoupil s pre
cizní ódou na něhg.
Když dostal O. šik minulého ro
ku v Londýně titul čestného dok
tora práv, nešlo ó nic jiného, než
o chytráckou anglickou politiku:
Nechtěli se totiž blamovat tak
mu pro jistotu jako ekonomovi
dali titul doktora práv. Londýnští,
vědečtí pracovnici právem pod
ceňovali .ekonomickou vědu' O.
Šiká, v které, jak tvrdili, je 90
procent spekulace a deset procent
ilustrace. Podle jejich kriterií má
vědecká metoda vycházet z deva
desáti procent faktů a z deseti
procent analýzy a syntézy.

V.H.

Takovým chytráctvím SC0- šik
vyznačoval už za svého působení
v Brně. Vystupoval jako dema
gogický .politik' mezi odborníky
ekonomy a jako demagogický
.odborník-ekonom' mezi neekonomy-politiky. ·
A když - píše rektor Vysoké
školy politické Ov KSČ Milan
Hůbl, že .jeho místo je tu', pak
tomu rozumíme tak. že na Vy
soké škole politické a ne na
brněnské vysoké škole. K získání
takového odborníka M. Hůblovi
blahopřejeme. Jen ať nám dovolí
podotknout, že buržoázni komen
tátor švýcarské televize musel O.
šiká korigovat slovy, že .pan pro
fesor Šik asi přeceňuje kapitalis
tickou ekonomiku'.
·-.
Titulek Zpráv .Ledovec M.
Hůbl' se hodí i na profesora Sika,
neboť Hůbl řekl v otevřeném
slově velmi málo. Naše veřejnost
je také zvědavá, co dělal O. Šik
v spmových dnech minulého
roku v Jugoslávii, kdo ho jme
noval .ekonomickým radou' čs.
velvyslanectví v Bělehradě a proč
odešel do Švýcarska, když si už
vybral 12 tisíc korun na frak a
smoking z pokladnice minister
stva zahraničních věd. Nebo snad
dostal souhlas od ÚV KSČ před
nášet na buržoaznich universitách
ve Švýcarsku a Švédsku?
Mlroslov Opluštil, Brno

Bude nás stále víc
Časopis Zprávy čtu ze všech
nejraději. Nad jejich pravdivostí
a otevřeností vždycky pookřeji.
Když od nás odjížděli sovětští
vojáci měla jsem možnost se
s nimi rozloučit Budu na ně stále
vzpomínat i když toto loučení
bylo pro ně za podmínek ■ nedů- stojných. Zasloužili by si přiví
tání ještě lepší než v roce pětačtyřicátéin, protože nás osvobodili
podruhé. Tentokrát od těch, co si
nasazovali masku tváře lidského
socialismu. Jenomže oni ji nesun
dali a ještě víc ji vyrtíkují. O to
se nejvíce starají sdělovací pro' středky. -K tomu si í vybírají lidi.
Předem je pěkně připraví a pak
začne divadlo, že, pane Svějkovský? Neděláte to také tak.
že co chcete říct vy, dáte do úst
druhým, aby to působilo? Pani
Moučková, ío jste matka tří děti,
když jste v srpnových dnech
vyzývala posluchače: .Nedejte
jim ani kapku vody!' Komu?
Sovětským vojákům, aby nebylo
inýlky. Tak to je ta vaše lidská
tvář socialismu.
Ale nemyslete si, že těch, co to
myslí s naší stranou a lidem
' dobře, je nějak málo. A bude jich
ještě víc. Však ti vámi poma
tení brzy prokouknou, kdo měl
pravdu. A proto- místo ; těch
vašich pořadů jež'jitíŕf lidi’a kalí
jim rozhled byste se měli více
starat o výrobu, nabádat lidi
k tvořivé práci a ne pořád je
vhánět do demonstrací, zbyteč
ného schůzování a - sepisování
· proklamací aj. Vždyť víte, jaká
je všude pracovní morálka. Budeme-li takhle pokračovat, pak
místo kupředu půjdeme zpátky:
V. Nováková, Olomouc

