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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

V souvislosti s rozpadem našeho státu ještě více vzroste
význam našeho* hlawiího města, nejsme oroti tomu,aby se toto
projevilo i ve státoprávním uspořádání. Dozrál čas, aby se
vstupem do evropských integračních struktur jsme nabídli i
jiné kandidáty na presidenta vedle neotřesitelné Dozice Vá
clava Havla. I když se po Václavu Havlovi svezly i některé
pochybné zákony přijaté Federálním shromážděním za které
nemůže, myslím, že nastal čas poohlédnout se po jiném nezkopromitovaném politikovi z doby totality /kterými zrovna
'ODS nehýří/ a objevit pro tuto funkci Václava Bendu.
Předseda KDS nezaváhal v případech, když šlo o restituční a
rehabilitační zákony to jest o spravedlnost věcí v této ze
mi. Věřím, Že třetí muž disentu je tím pravým kandidátem .H.
Uvnitř čísla: —————

1. Václav Jiří Vostřez: 0 neblahých zkušenostech s fir
mou Kompas Tourism, Praha a jejích praktikách.
2. Václav Janoše k:0 moravské věrnosti k českému
lvu a o sobeckých představitelích ryzé českosti. 7,
3. "Der Spiegel": Eurooa - vision der Regionen.
4. "Bunte": Zajímavosti kolem Helmuta Kohla a jeho zájmy
5» Co by řekl Karel Marx na sametovou revoluci?
.Předpokl.cena: 1,- Kčs
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Náklad: 50 výtisků
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I když se jedjjá o soukromý
dopis, uveřejňuji jej, nebot se z větší části týká
veřejné problematiky, kte
ré dá se říci fandím. V.H.

Vrbice ,24»rrpna 1992

Milý příteli Vladimíre!

Moc srdečně Tě zdravím a posílám Ti některé moje "bojůvky",
kterými jsem chtěl vyjádřit svůj názor na velice ožehavé
problémy v naší společnosti.Na všechny mé příspěvky jsem dostal

odpovědi,ve kterých vládní kanceláře mi sdčlily,že:"je potěšil
můj příspč-věk,že mají radost,když se zajímám o věci veřejné a
že materiály jsou předány jednotlivým komisím a mají přispět

také jako podnět při jednáních jednotlivých komisí,které budou
určitý problém řešit.Z Federálního shromáždění mi třeba zaslali
celý spis/tisk/,které dostávají poslanci před jednáním.Jednalo se
o -Novomlýnskou přehradu,kde mě sdělili,že vypouštění přehrady

byle již zastaveno.

Nevím,má-li to smysl psát na naše státní orgány,ale myslím si,
že i když to nespôsobí nic převratného,tak vidím,že přece jen
se -< nim dostáné i názor,který se třeba určitým vládním orgánům
moc nozamlc-uvá.A tak píši vždycky,když mě něco st?šně nazlobí,
nebo v tom vidím opravdu "kocourkovské počínání"·Jako třeba
s tou Novomlýnskou přehradou,nebo jak nezodpovědně se stavela
vláda a parlament k zákonu o pudě a jak sobecky se tvářili p.

Pithsrt a paní Eurešová,než ze sebe ”vykoktali”strašně sobeckou
odpověd^řed televizní obrazZkoujkdyž se jednalo o spolkové zřízení
v naší republice.Možná,že opravdu ti Češi mají strach,že již
nebudou moci nikomu vládnout!
Tak tolik k tě& materiálům ,které Ti posílám.
Jinak mě zdraví celkem slouží.Nejvíce se teu věnuji vysázenému sac
a virici,které ku podivu mají slušné přírůstky.Na všechno mám
odpovídajíí mechanizaci,takže práce není nijak moc namáhavá*

Vladimíre pozdravuj všechny naše známé.Já sám si často vzpomí

nám na Suchdol a Suchdoláky.Vladimíre, pamatuješ se na "hovory HJ?

To už je moc dávno,ale stále vzpomínám!Prahu mám hrozně rád,ale
pražáci nesmí být sobečtí vůči MoravěVTa moravská orlice byla
vždycky věrnou družkou českého lva".a tak doufám,že některé
suchdoláky moje názory "nepobouří"

Srdečně zdraví

Václav

J a n o š e Je
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Václav J. Voatřez, 18 AiWtree Court,
Hanil to , Ontario, LÓK 4R9, Ca ad a.

Hsnilton, 30. IX. 1993.

P.T. Budget and Union Rent a Car Ltd.,
Střešovická 49, 16200 Praha 6,
Head office: o/o Kompas Touriam, pí,Ivana Reindlová,
/Vá rodní 17, Prague 1, C3FR.

par avion
via air mail

Paní Reindlová l

Dne 10. VIII,92 jsem Vám poslal doporučený dopis jako odpověd na Váš
doporučený dopis z JO. VII.92. V něm jawa Vás žádal a varoval Vás, abyste
neposílali bance k proplacení neoprávněně vyplněnou Viaa kartu, nebot by
se tak pokus o podvod stal skutečným podvodem.Va to jsem cd Vás až dosud
neobdržel odpověd. Ústředí VISA v Toronto, Ont., ml zatím poslalo účet od
Vás na částku Caa/$ 293.55 k zaplacení nejpozději do 4.IX.92. A/eměl jsem
vyhnutí a abych uchránil svou dobrou obchodní pověst v Kanadě, zaplatil
Jsem tuto částku dne 27. VIII.92 poukazem od má banky Canadlan Imperiál
Bank of Commeroe.
Minulý týdenjsme byli v Chicago, I11,,U.S. A. ha krajanakám shromáždě»
ní, při kterém Jeden známý veřejně oznámil, že 81 u Váží firmy najal outo
v Ruzyni a účtovali jste mu též 14$ daně z obratu, ačkoliv vše zaplatil
tři měsíce předem v USa, tedy ještě před zavedením tfto dpjjě v ČSFR. Bude
prý Žádat vrácení peněz právním řízením a Vose nepřípustné obchodní prakti
ky oznámí U.S. kongresníľíúm a senátorům. Je Jeho záležitostí, j aký způsob
si zvolí. Je zde však nebezpečí, že se řídíte určitým p atomem, Já též od
Vás žádám nápravu a veřejně vystoupím, když jí nebude do Baženo ř

Při výpůjček i odevzdání aut u Vašeho kiosku v Ruzyni byli vždy pří
tomni 1 další svědkové. Vouohers byly předem v Kanedě zaplaceny, včetně
všech poplatků a prémií za pojištění, 3 datem ještě před zavedením 12 />
daně z obratu v ČSFR. přes to kancelář ”Red 3aal Tourh" v Toronto poslala
Invoico z l.V.92^, kde dodatečně Žádala zaplacení daně z obratu 12 $ :
US $ 166.08 (z částky US $ 1/.384.-) při 1.výpůjčce a US $ 36.36 (z částky
US 4 XJ.-) při druhé výpůjčce, Vaše cestovní kancelář Globál Ibcpeditions
tyto částky zaplatila, protože bylo nebezpečí z prodlení, s tím, že vrácení
peněz bude požadováno později. Proto Jsem v Ruzyni 31. V.92 žádal vašeho zá
stupce o ujištění, že
transakce hepodléhá této dani, Ještě před podepsáním smlouvy (podrobnosti jsou svedeny v předcházejícím dopise z 10.VIII,92).

Mi Vouchers bylo poznačeno, že premie za pojištění Jsou též zaplaoeny
po celou dobu vypůjčeni sut, před převzetím auta 31.V.92 Jsam uvedl, že
od 15. VI. do 25. VI.9 2 odjedeme na návštěvu do Polska. Váš zástupce prohlá
sil, že ^auz^áváte pojištění pro Polsko. Pak žádal, abych už Jím přidělené
auto f,0PdL, zn. ABB 4Ó-77" vrátil a přidělil Jihé “VW-R ABBIT, zn. aPÍ-66-85".
Toto mělo číslo Jen na bílé tabulce, jako Jiná soukromá auta v ČSFR. Měli
Jsme nepohodlí v Polsku u vědomí, že síto není pojištěné, když-při denním
parkování vždy jeden z hás musel hlídat u auta a v hoci Jsem musel zvlást
platit za hlídaná parkoviště^ či v soukromí za garáže se zámkem. Vaše firma
nenabídla komparaci za pojistovaoí prémii, kterou ^©honorovala.
Při odevzdání auta 3. VII.92 našel je váš zástupce bez úhony aha pře
dem podepsané Visa kartě vypsal doplatek U3 i 43.- (t.j.CSK 1186.80) za
extra Joden de>x, Tehdy slíbil, že zase dostanu dobropis za dva předplacené,
ale nevyčerpané dny při druhé výpůjčce. Kurs (za US <>) byl 3. VII.92
CSK 27,60 a dne 18.VII,92 C8K 27.24,

Pri odevzdání druhého mi t a "CORSA A8A-74-OÓ" dne 18. VII.92.
zástupkyně zazncfnenala v konečném vyúčtování, že TOTAL QHaRGEu
U3
215.-, proti vámi přijatému VOUCHhJl (dne 15. Vil.92) na UD v
Vypočítala a zaznam®hala* že těchto US (? 215.- činí GSK 5.856.60
bila, že mi přes banku bude vrácen rozdíl, t. J. US .J 88.-;

vaáe
jo
505.-.
a slí

Je zcela neomluvitelná, že jste tuto částku GSK 5.856.60 vypsali
do prázdneho místa mnou předem podepsané Vlna karty (podmínka k vydání
auta) a pak postoupili bance k proplacení. Vy sama Jste uvedla v dopise
50.VII.92, v bodě 2.: "Chybně účtovanou částku CSK 5.856 . 60 na Visa kar
tu Vám vraoímex zpět při následujících opravách: odečítáme omvlen ne
účtovanou 12/ daň z obratu:" (následuje Vaše chybná kalkulace.). Jak
můžete po druhé účtovat daň z obratu, když 1 to první účtování neoylo
v legálním čase? Cynicky zní 1 Váä bod č.1.(tentýž dopis): "Dobropis za
dva předplacené, ale nevyčerpané dny při V asi druhé výpůjčce si vyžádejte
u organizace, ktorá Vám vystavovala voucher." Vy jste si přece ponechali
původní voucher na US $ 505.-, včetně 12/ daně z obratu za 7 dni 1

CSK:

"klVM TĽDY o VRÁOEWÍ:

Po druhé Vámi účtovanou 12/ daň z obratu (GSK 421.65 jote vrátili): 5.454.95
Credit za dva dny při druhé výpůjčce (US (í 88.-):...................................
12 / daň z obratu za tyto dva dny (zaplaceno v Kanadě

2.597.12

předem):....

187.65

Credit při ohybném jednání přímo v Praze:............................................ 8.119.82

Dále žádám vrácení 12/ daně z obratu, před časně účtovanou v Kanadě:
I. výpůjčka axta-(U5 ( 166.08)..............................................................

4.585.80

2. výpůjčka auta kUS (| 56.56, t.J. CSK 990.45 bez CSK £87.65
za dvr^ vrácené dny).....................................................

702.80

CELKOVÁ ČÁSTKA :............................................................................................c3K 15.406.42
xxxxxxxxxxxxx
bádáni o urychlenou odpověd na tento dopis. Jinak zahé.Jím příslušné
nápravné jednání" a současně rozešlu zprávu světové veřejnosti o vašich
obchodních praktikáoh.
yyQprípU štnýck

Znamenám se svým podpisom
I'M SICK ABOUT IT,
BUT IT LOOKS LIKE

COMMUNISM IG
DEAD IN TWE
SOVIET UNION...

BUT THERE ARE
SOME BRIGHT
SPOTS'. CHINA,
NO. KOREA,
CUBA...

HARVARD SQUARE,
BERKELEY...

AND YORK UNIVERSITY
TORONTO...
(E.T.P.)
and in velvet
Czech conditions!

/ V. H . /
MARXS

Jsem smutný, komuni
smus už je mrtvý i v
Sovětském svazu...

MARX

MARX J

avšak jsou ještě světlá
místa! Čína, Severní Korea,
Kuba....

a v sametových
českých poměrech!
/V.w./

x

t,

kancléř Koni môže vejít do dějin jako sjednotitel Evropy. rokud vydrží ve funkci ještě pět
let překoná rekord Kondráda Adenauera v délce v.v
kono této dôležité funkce v Německu. ŽivijólV.H.

PRESSE

VORSICHT!
KOHL
SCHIESST
SCHÄRF

Wen er mag
und wen nicht

Das macht
ihm Spaß
Auch der Kanzler kann
lachen - sogar über sich
selbst (er liebt Kohl-Witze)
Fußball. Kaiserslautern, Waldhof
1 Mannheim.
Früher „Läufer“

1
2
3
4
5
1

Johannes Gross („Kapital“). Bewunderung
wechselseitig wg. Macht (Geist und Politik).

Nina Grunenberg (DIE ZEIT). Seitenlange
Kanzler-Reportagen, objektiv, nie Polemik.

Hugo Müller-Vogg (FAZ). Kanzler-nah. Stu
dierte in Mannheim bei Oggersheim.
Peter Voß (ZDF). Soll neuer Intendant von
Kanzler-Sender Südwestfunk werden.
Ernst Cramer (Herausgeber „WamS"). Kon
servativer Fels im linken Modejournalismus.

i Lothar Spath. Wollte Kohl als CDU-Chef stürzen.
I stürzte selbst als Ministerpräsident.

2
3
4

Wolfgang Herles CDU-Mann. Fehler kritisierte
Kohl. Mußte ZDF-StudiG Bonn räumen.
Philipp Jenninger Stolperte über KristallnachtRede. Rücktritt als ßundestagspräsident.
Lotharde Maiziere. Nützlich als Regierungschef
(Osti. Von Kohl überrollt, heute ohne Ämter.

Rudolf Augstein („Spiegel“). Montags-Prü·
gel für den Kanzler. Liest er nicht.
Wilfried
Scharnagl
(„Bayernkurier“).
Sprachrohr der CSU, sorgt immer wieder für
Koalitionskrach.

Klaus Bednarz („Monitor"). Griesgrämi
ger Dauernörgler. „Kohl ist unfähig.“

Heiner Geißler Stürzte als Generalsekreta- wg.
zu großer Nähe zu SPD und FDP.

Franz Alt CDU. Ex-..Report' -Moderator, nervte
mit Nachrüstungskritik. Weg vom Bildschirm.

Rita Süßmuth. Ex-Familienministerin, jetzt Bun
1 destagspräsidentin
Gefährlich.
Kurt Biedenkopf. Ex-CDU-Chef in
8 Sachsen-Fürst.
Kritiker. Verbannt.

NRW. jetzt

Alice Schwarzer(„Emma“). Frauen wie sie für Kohl ein Greuel (siehe „liebste Frauen").

Windelen. Minister Innerdeutsches.
9 Heinrich
Kumpel, aus Kabinett gekegelt. Vergessen

Theo Sommer (DIE ZEIT). Gibt gern kluge
Ratschläge von außen. Kohl haßt das.

W

Waldemar Schreckenberger, gen. ..Schrekki'. Ex-Kanzleramtschef. Zuwenig Übersicht.

bei Phoenix Ludwigshafen.
Lesen. Am liebsten Geschichts
bücher, aber auch Joyce und Kafka.

3

Zierfische. Im Büro im Kanzleramt
blubbert ein Aquarium zur Beruhigung.
Er füttert selbst.

4

Witze über sich
und Genscher.

VORBILDER.
WEN ER BEWUNDERT
Die Menschen, die aus Koh]den Kanzler machten: Gründer

väter, ein Rebell, ein Papst — und seine Mutter

Rasieren. Mehrmals täglich wegen
starkem Bartwuchs. Inzwischen
lockere Entspannungsübungen.

6
7
8

Musik hören. Vivaldi,
Bach. Auch im Auto.

Hausmusik. Mit Hanne
lore an der Heimorgel.

Adenauer,
14 Jahre
Kanzler

Kurt
Schumacher,
SPD-Legende

Otto v. Bis
marck, der
Eiserne

Telefonieren. Immer und wegen jeder
Kleinigkeit ohne Dienstweg. Verwirrt
die Mitarbeiter.

. Fotografieren. Im
Urlaub verwackelt.

9
W

Spazierenge
hen, z. B. im Zoo.

Johannes
XXIII., Re
form-Papst

Churchill,
britischer
Premier

v. Stauffen
berg, HitlerAttentäter

Cäcilie
KanzlerMutter

BITTE WEITERSPRINGEN

"Bunte" č.41/92

Q Island

Q Norwegen
gj Schweden
jjj Finnland
Q Dänemark
Q Schottland
Q Irland

Q Northumbnen
Q Lancaster
gJQ Wales
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DES Ostanglien
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m Wessex
Kent

HollandSeeland

IJsselland

Rändern

Hennegau
SchleswigHolstein
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Hannover

Sachsen
Westfalen
Nordrheinland

Thüringen
RheinMoselland
Frankenland

Bayern
BadenWürttemberg
]4ß

EU
Ile-de-France co
co
Burgund
Neustrien
G3
El
Aquitanien
C3
El

Apulien

El
E2
El
El

BosnienHerzegowina

PicardieNormandie

Brandenburg

na

Auvergne

Provence
GalicienAsturien

Sizilien

Ungam
Kroatien
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E3
EJ
E3

Katalonien

Schlesien

Valencia

Danzig

Andalusien

Warschau

Portugal

Galizien

Schweiz

Böhmen

Piemont

Mähren

Lombardei

Slowakei

Venetien

Albanien

Österreich

Toskana

Trans
sylvanien

Norikum

Umbrien

Serbien

Kastilien
NavarraAragon

Posen

Neapel

Evropa regionů, ano tato:
Moldawe dnes opět vzkříšená vize evWalachei rooských
národů se .již asi
Bulgarien uskuteční.
Jen lidé, kteří
nechápou
Doučení
historie se
Skopje
snaží
o
všelijaké
regiony,
Griechen!;
které
nenají
s
evropskými
Zypern
(nicht ab dějinami
nic společného. Ti,
gebildet)
kteří
ve
svých zbožných přá
Monaco
ních vlastně pokračují v noLiechtenst
votnovském ladění našich my
slí směrem k centristickému
rozhodování, úplně zapomněli »
že Morava tu byla několik set
let před Čechy jako stát.V.H.
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