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26. února 1993
PhDr.Bohumil Do
ležal, odvážný opo
nent totality s
nímž jsem trávil
nejednu hodinu na
vyšetřovně StB,
^zakladatel a orgalnizátor Dl i LDS
(stranu opustil asi
z racionálních po
hnutek 8však v do
bě pro LDS nejtěž
ší. I když se na
jeho články v "Če
ském deníku” vždy
těším, mám vždy
určité pochybnosti
o nezávislosti li
dí kolem Václava
Klause. Vím, že B.
Doležal je z jiné
ho těsta. Svou ne
závislost dokázal
hluboko v šedesá
tých letech. V.H.

Bohumil Doležal
poslanec Federálního shromáidéní
Narozen 1940 v Praze. Absolvent filosofické fakulty UK Re
daktor, literárni kritik. Po roce 1968 pracoval jako montér,
pozdéji programátor. Signatář Charty 77, zakládající účast
ník Demokratické iniciativy. Poslancem FS od ledna 1990,
člen zahraničního výboru FS.

Viktoria Hradská
místopředsedkyni vládního výboru ČR
pro zahraniční vztahy
:i

j Narozena v Budapešti. Absolventka FF UK, doktorka filo-

sofie. Překladatelka a spisovatelka, pracovala v Českoslo
venské akademii véd. Po listopadu 1989 pořádkyné premié
ra Pitharta, pozdéji převzala vedení mezinárodních vztahů
> České republiky.
i

"Cherzez la femme" jak nádherně to
přísloví sedí na paní Viktorii. PhDr.
Viktorie Hradská si asi přeje zahnat
naši stranu do ilegality. Myslí si, že
nás tam vyveze jako fůru smetí, ale k
tomu ji však chybí Leninova genialita.
To ostatní možná má i v srdci.
V.H.

Vážení přátelé,
Pražský liberální klub se rozhodl podpořit Liberálně demokratickou stranu v jejím zápase proti
násilnému pokusu o likvidaci. Soudní spor LDS se stal precedenčním případem ochrany ústavně
zaručených politických práv a svobod občanů. O jeho vývoji podají představitelé LDS aktuální
informace na veřejné diskusi Pražského liberálního klubu.
Diskuse se koná od 13.00 do 14.00 hodin dne 27. února 1993 (před besedou o knize
Čas Demokratické iniciativy) v červeném salónku Obecního domu.

Pozváni budou i novináři a představitelé politického života. K dispozici budou tiskové materiály
dokumentující „causu LDS“.

Srdečně Vás zveme.

za Pražský liberální klub při NDI
Hana Mahlerová
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SLADKÁ FaTJŽ.

s

medovou příchutí AIDS

Ie ^’CUVEL OBSERVATEUR přinesl velmi obsáhlý materiál o prostitu
ci, drogách, Homosexuálech, travestis, pasácích, policistech spolče
ných s tímto podsvětím a podobných včcech, o nichž se nehovoří na slav
nostních recepcích, koktejlech či dýchúnkách vysoké státní byrokracie.
lodle oficiálních údajů dosahuje finanční obrat z prostituce 20 22 miliard fracků r^čně, což je 1000 franků na každého dospělého Fran
couze ve věku od 20 - 64 let. Ve Francii "pracuje" na 12 - 13 000 pros
titutek /nemluvě o 5 - 7000 zabývajících se touto činností od případu
k případu/, Ma 5 - 6000 prostitutek pracuje jen v iaříži, zbytek v Mar
seilli, Modrem pobřeží, Toulounu, Bordeauxz, Lilie. Lyonu a jinde.
V.žude se podle NCUVÉL 0B3EáVATEUR odehrávají nelítostné krvavé boje
mezi pasjky a gangstery rejen francouzského původu, ale prakticky z
celého světa, nejvíce z Afriky /odkud téměř vřechny prostitutky přichá
zejí již s Al?S v krvi/, Jižní Ameriky a Dalekého Východu. Nekontro
lovatelně volný pohyb lidí tohoto druhu má za následek, že z Paříže,
syno.nymnč nazývané "ťetropolí hříchu", se st_;vá "Metropole strachu".
A Paří? bvía odjakživa vzorem pro stověžatou Prahu. Fražské prosti
tutky, pasáci a gangsteři se vznledem k informacím v NOliVEI. OBSER-VATEUR
mají čemu učit. Lze včak nqd(jně očekávat, že jejich učební doba nebude
pří lič zdlouhavá.

j d ě t e !
Z tabulky vvplývá, že tentokrát je to J. Stráský coby ^umero Uno, pokud
jde o důvěru mnoha dobrých českých lidí, dotazovaných úřadem pro podobné
zjištová^í. Starý a osvědčený slogan hollywoodských hereček /i herců/ zní:

Nepřestávejte o m^ě mluvit at už dobře, rebo špatně. Jen nepřestávejte!
Vzpomeňme na počáteční dny a týdny sametová revoluce. *’a čelných místech

se suveré^e ocital ekonomicko-politický pra^ostyk pan Veltr Komárek. Dnes se
už neobjevuje ani *a konci dvacítky lidí, jimž se možná omylem říká osobnosti
Personalita se dá totiž vyrobit. Byly d*y, kdy se pan Komárek objevil během

jediného čke sedm, možná až desetkrát ^a TV obrazovce. Dnes nepochybně eko
nomicky slušně etablovaný ani o to nestojí. TV a fotokamery o něj ani neza
vadí. To je té* důvod, proč nefiguruje ani na posledcích místech dvacítky
"personalit”. Třeba říci, že Valtr Komárek tím, čemu se říká personalita
skutečně je. Kdo z oné dvacítky tak skvěle prosia lomová 1 všemi režimy, bou
řemi, zvraty, čistkami, očistci, funkcemi, výsluními jako on? Nikdo. Valtr
Komárek je personalita. Je* si povšimněme lidí na prvních místech. Sotva

přestanou v TV, rozhlase a tisku s propagací vyhlédnutá osoby, padnou jejich
jméno t imidže n9 dno tabulky a sestup do druhé, třetí ligy ^ebo i divize

je peaiire.
J.Stráský nepřesáhl svou personalitou latku běžného vzdělaného státního

úředníka s poměrně dobrou dikcí, se smyslem pro věcnost atd. Ale v nedávném
období porcování, rozseknutí poměrně velmi dobrého státního útvaru zvaného
ČSFR se objevoval na TV obrazovce a ve sdělovacích masmeditacích častěji než

jiní /co se občas exhibovali znalostí nějakého cizího slova a v synonymních
překladech se jím hned ukájeli/. Proto ta popularita, obměnou řečeno - důvěra
Skutečností však zůstalo, že J. Stráský je jedním z "hrobníků” ČSFR jako
jedrolitého státu, ale pro hlasující ve výzkumu veřejného mínění to určitě
bylo zcela podružné.
Spíše než výzkumem veřejného mínění by byl praktičtěji "účet" sdělova
cích prostředků, kolik minut /hodin či dnů/, novinového prostoru ten Či onen
chlapík či dívka zabral. TV a fotokamery, mikrofony a litery si totiž oředem
vyberou, *a koho rejprve zacílí svou pozornost a jiného třeba jen parafrá
zují mluveným komentářem.
j y
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Zakládajícím členům a všem předlistopadovým
stoupencům hnutí demokratická iniciativa

Vážení přátelé,

Co jsme si vždy přáli vědět o ...

Pražský liberální klub pořádá v 3obotu 27. února t.r. v Čajovně
pražského Obecního domu besedu o knize Čas Demokratické iniciativy,
obsahující dokumenty o činnosti Dl v době od r. 1987 do 31. ledna
1990, kdy byla DT zaregistrována jako politická strana#
Jak vyplývá z přiložené pozvánky, zve Pražský liberální klub
ná tuto besedu srdečně všechny předlistopadové členy a stoupence hnu
tí Dl. Já pak jménem výkonného výboru LDS připojuji i pozvání na před
chozí krátkou veřejnou diskusi o průběhu soudního sporu LDS proti
Dr. V. Hradské a straně ODA.

Pro informaci těch, kteří snad přesně nevědí, oč jde, připomínám,
že Dr. Hradská a ODA se pokusily násilím /tzv. integrační smlouvou/
zlikvidovat LDS; řízení ve <věci naší Žaloby však Obvodní soud pro Pra
hu 1 se zjevnou předpojatostí zastavil. LDS se odvolává, apeluje na
úřady, politické strany i sdělovací prostředky a žádá veřejnost o pod
poru.
V tomto sporu nejde jen o práva a majetek LDS. Jde o dodržování
ústavou i zákonem zaručených práv občanů na sdružování v politických
stranách, práva, které je významnou součástí naší politické svobody.
Budeme vděčni všem našim bývalým i současným stoupencům, přijdou-li nás podpořit. V každém případě se rádi uvidíme s přáteli, s nimiž
již delší dobu nejsme ve styku.
NABÍDKA KNIŽNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU ČSAD SEVERNÍ MORAVA

V Praze dne 1 0. 2. 1993

PR0

platnost

1993/94 I

Za výkonný výbor LDS
V objednávce uveďte

počet kusů
přesnou adresu
bankovní spojení
způsob expedice (vlastní odběr,dobírkou)
Přibližná cena 1 ks cca 80,- až 85,-Kčs (DPH).
Uzávěrka objednávek do 22.ledna 1993.

ČÍSLO 49 ROČNÍK 3 • TÝDENÍK HUMORU A SATIRY • 2. PROSINCE 1992 • CENA 5 KCS

Jen při letmém, pohedu na tento hezký
obrázek je hned kakému zřejmé, jak
se Václavu Klau
sovi nepokrytě
nadržuje. Ne,
že by( neoplý
val lepší fysiognomii
než sladký
Vladko,ale
| přece
jen se
karikatuista domfnívá, že
náš Václav
Klaus potře
buje na sobe
vylepšit.
Bruno
Kreisky
\by z ti
kové
ikaritatury
r\OS’
němě
V.E

A co tržní hodnota těch dvou?
Santa Claus ze 18, čert za 20 bez dvo

