První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí-
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"Kam l e z e š tv o r e n e v íta n ý *
n e s t y d a t o s t j ě tv ó u z b r a n í
~

Pavel Dostál v jistém fejetonu /esi/z
22.1.1993 uveřejněném v "Rudém právu" s
názvem "Kterak Nováková před spaním na
Villona, Shakespeara i Havla myslela",
kde se humorným perem šetrným způsobem
zaobírá časopisem jehož dřívější název
Zpěň vitriol a vápno nehašené,
"Ty Rudá Krávo" ho oslovoval daleko soukus ledku, síry, z arzeniku smrad,
družštěji. Poněvadž karikatura uvedená
svař na ni rtuť a smetí rozmělněné.
výše
; z "Borby" 8.9.90 se dá vyložit, že
lůj, smůlu, louh a nezapomeň dát
židovčí moč a pilně zakvedlat.
zkratka RP na novinách může značit jak
Pak v lázeň z nohy plné kuřích ok
"Rudé právo" tak "Res publica" /účelově
vraz zmijí krev a špetku hořkých
si teč"trošku"fandím/ s tím rozdílem,
drog,
že "Res publica" může otrávit jen 50 čte
pár škrpálů a vlčí chřtány lačné,
žluč lišek vced1, co chcíply na amok, nářů zatímco "Rudé právo" půl milionu.
a jazyky v tom udus pomlouvačně!
Ale i to je pokrok, vzpomenu-li si, že
„No, prosím!“ říkala si Nováková.
„A to František Villon nečetl noviny. jste otravovali atmosféru více než 4Clet
Ani cenzurované, ani necenzurované. milionovými náklady. Abychom si rozuměli
Takže být Václavem Havlem, nejspíše
jsem s vámi, protože bez vás, či jiných
si řeknu se Shakespearem: Slova, slova. slova!“ Až tato myšlenka přinesla krajně levicových či krajně pravicových
Novákové kýžené uklidnění, takže nad listů by naše demokracie byla čímsi jakc
ránem konečně usnula.
farmou zvířat. A s tím váš list v poch
(Verše F Villona přeložila
lebování samozvancům nikdo nepřekoná.
J. Loukolková.)
Nováková se ke čtení doporučované
tiskoviny formátu A 4 dostala díký
velkému prádlu a následnému žehlení
až dlouho po půlnoci. Po přečteni
článku doplněného další fotografií
Václava Havla se jí však přes pozdní
hodinu nechtělo spát. Našla si v kni
hovně Francoise Villona a jeho slavnou baladu o jazycích klevetníků:
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1. Josef V o 1 e ř í k: EXEMPLA TRAHUNT /Příklady táhndu/
2. Jiří Gruntorád: Členům společnosti "Libri
prohibiti” a příznivcům naší knihovny.
3. Vladimír Hajný: Dopis redakci týdeníku "Dikobraz"
že dne 27.května 1984.
4. Josef Voleřík:Fakt? Ale jdste! 5. Bez komentáře /RP/
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V Šumperku, dne 27.května 1984
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BRNO, Slovákovo 8

Redakce týdeníku
"Dikobraz"
Na Florenci 3
112 86 P r a h a

1

Vážená redakce!

Konspekt doporučeného dopisu, který
jsem odeslal na adresu časopisu jehož
vydavatelem bylo Rudé právo, což bylo
vydavatelství ÚV KSČ. Konspekt použí
vám ze dvou důvodu, jednak proto, že
kopii dopisu mám momentální na jiném
místě a jednak není od věci dokumento
vat v této souvislosti genealogii jis
tého dopisu, který se od originálu li
ší opravdu jen vynecháním vyškrtaných
slov. Mohl bych samozřejmá poučit i
mou bohatou korespondenci s redaktory
deníku "Rudé právo" Jiřím Jenoškovcem,
Jaroslavem Kojzarem, Milanem Mádrem a
jinými, ale uváděl jsem v ní jako dou
šky básně, které tak nevystihují cha
rakteristiku závěru článku Pavle Dos
tála. Uznávám, že ve Vašem kostele na
ÚV KSČ je takováto činnost milá i v
dnešních dnech.
V.H.

Je to už hodně dávno, kdy j?egr§í předplácel Váš časopis
a jenzcela výjimečně si ho zakoupím spíše abych tak řekl z
archi Mííw hlediska, óbjeví-li se tam zejména na první straně

nějaká perlička na př. v č. 18 kresba O.Štembery, který mi při
pomněl jiného zasloužilého kreslíře ze SSSR
imova, který
se za sí e"proslavil" velmi podobnými kresbami v nichž srovnával

maršla Josfipa Broze-Tita s Adolfem Hitlerem. Korunu všemu na
sadil v č. 21 Joíef Rant, kde v komentáři o neúčasti sportovců
na OH v Los Angele®, kste mimo věcnédnepřesnostž SSJšafisNBana pre
sidente Rcr.älda Reagan? Ž^j&š?ínfi8ršího než nacisté. Jako

archiválie je jeho článek velmi cenný a celkem dobře vystihuje
celkové ovzduší Bgxžssaáxdsky stereotypní jednostrannosti našehc

tisku, ale z hlediska širšího dopadu na n&ši společnost to za
mne nejlépe vystihne můj oblíbený teáxKÍk skotský básník Robert
B u r n s /1759 - 1796/ v básMxxfcVšix prvníma posledním odstavci
básně "VŠI kterou jsem spatřil v kostele na klobouku jedné dámy":

Kam lezeš,tvore nevítaný?
Tvá nestydatost je $vou zbraní,
však na krajky, tyl, presování
nechodí veš.
Tam frotva sousto k nasnídání
kdy nalezneš.
JUDR Ivana Janů
poslankyní ČNR
članka Rady Evropy

tng Jaroslav Cuhra
poslanec FS

Bylo by štěstím mnoha lidí
vidět se, jak nás jiní vidí.
Vždyí vnějšek oči neošidí.
Tot věru zlé,
co vše nás před bližními hyzdí
i v kostele!-

Ing Stanislav Bélehrádek
předseda českého úřadu pro
hospodářskou soutéž

Ing Jan Kasa)
místopředseda ČNR

Vladimír Hajný
Čs.armády č. 34, Šumperk

loc Ing Antonín Baudyí.CSc
nístopřwdssda Coská vlády

Celkem

Celkem
Zůstatek:

CO

110

55

C p l^ ta lo v a

245 424

Výdaje:

Nájem, inkaso, pojištění, tel. poplatky
Malíři, truhláři, zámečníci, zříz. telef.,
provoz a opravy kopírky
Množení, katalog
Nákup knih
Poštovné
Ostatní výdaje (kancel. potřeby atd.)

P raha

1

50 000
50 000
50 000
68 320
13 350
7 250
3 134
1 830
1 000
540

A 1'0 3

Úřad vlády ČR
Nadace OF
Nadace J. Husa
IISH
Čs. nadace Charty 77
členské příspěvky
anonymní dary
prof. Mastný
Igor Tharn
Kamil Moravec

Ú d o ln í 6,602 QO B rno

Příjmy:

Gutenberg by byl nadšen!...

Libri prohibiti - Hospodaření 1992 (v Kčs)

Zpráva o Libri prohibiti
Vznik knihovny

Knihovna "zakázaných knih' vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit
širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z "bílých
míst" naší nedávné historie. Jsme přesvědčeni, že jedním z pilířů demokracie je právo občana
na přístup k informacím bez jakýchkoli překážek a snažíme se přispět k naplnění tohoto
práva. Abychom takovou službu mohli skutečné poskytovat, musí být knihovna soukromá
a nezávislá.
Po roce překonávání mnoha právnických, finančních, ubytovacích a jiných problémů se
nám podařilo knihovnu v říjnu 1990 otevřít v Podskalské ulici za finanční a technické porno-'
Čs. nadace Charty 77 a za účasti mnoha významných kulturních představitelů včetnč pi
denta republiky.
Pozdéjší činnost knihovny umožnila nezištná pomoc mnohých dalších. Vytvořila se tak
v Čechách naprosto ojedinélá a nezastupitelná knihovna, která zde dosud chvbčla.
Společnost Libri prohibiti
V dubnu 1991 jsme založili a na MV ČR zaregistrovali nevýdélečné činné sdružení občanů
- Společnost Libri prohibiti, jejímž hlavním cílem je podpora a pomoc při zajišténí a dobu
dování naší knihovny. Ve společnosti jsou sdruženi samizdatoví i exiloví vydavatelé, publi
cisté, přátelé knihovny. Členské příspévky jsou dobrovolné. Mezi zakládajícími členy
společnosti jsou mj. spisovatelé Václav Havel, Eva Kantůrková, Ivan Klíma, Hana Ponická,
Zdenék Urbánek, Ludvík Vaculík a Jan Vladislav. Dále rektor UK v Praze Radim Palouš, rek
tor Masarykovy univerzity v Brně Milan Jelínek, ředitel Ústavu pro soudobé déjiny AV ČR
Vilém Prečan, exilový publicista a vydavatel Svédectví Pavel Tigrid a významný katolický
pedagog a vydavatel Oto Mádr. Členy jsou také spisovatelé Karel Pecka, Jiří Gruša, Alexandr
Kliment a více než sto dalších přátel naší knihovny z České republiky, Slovenska i zahraničí.
Do Společnosti Libri prohibiti zveme všechny zájemce o Členství, kteří mohou a chtějí
knihovné jakkoliv pomoci.
Stav fondů knihovny
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12 390
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2 415
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2 500
166 928

245 424
- 166 928
78 496

Zůstatek 78 496 Kčs zahrnuje částku 39 000 Kčs určenou na katalog.

REALIZACE NAŠEHO VOLEBNÍHO PROGRAMU ZÁLEŽÍ NA VAŠÍ
PODPOŘE VE VOLBÁCH

Naše sbírky se od vzniku knihovny rozšířily více než dvojnásobné, vděčíme za to mnoha
příznivcům doma i v cizině, členům a přes ně zprostředkovaně i nečlenům naší společnosti.
Dnes máme ve fondu 220 titulů Českých samizdatových periodik (např. Informace
o Chartě 77, Revolver revue, Vokno, Kritický sborník. Střední Evropa atd.), přes 3 000
samizdatových knih - jak z edicí (např. Expedice, Petlice, Popelnice, Kvart, Kde domov můj
atd.), tak i publikací mimoedičních - a jiných samizdatových tiskovin a pomůcek. Druhou část
fondu tvoří téměř 2 000 publikací poúnorového i válečného exilu a zahraničních bohemik.
Snažíme se získávat nové tituly a kompletovat časopisy a knižní edice, i málo známé a dávno
zaniklé.
Máme již přes 230 titulů exilových periodik, z toho jsou kompletní ročníky časopisů
Svědectví, Listy, Proměny, 150000 slov, Paternostcr a další. Kompletní jsou zde knihy z na
kladatelství Rozmluvy, Opus bonům, Arkýř, Edice satiry, Moravian library, atd.
Předmětem našeho zájmu jsou i letáky, publikace slovenské, polské, ruské apod. Fondy
doplňujeme kromě darů také koupí a výměnou.
Část sbírek tvoří dokumenty o porušování lidských a občanských práv, shromážděné
Chartou 77 a Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných.
Provoz knihovny

Dnešní sídlo knihovny a čítárny Libri prohibiti najdete na Gorkého náměstí č. 2 v Praze 1.
Otevřeno máme od pondělí do čtvrtka mezi 13. a 17. hodinou. Fondy jsou k dispozici
čtenářům z široké veřejnosti bezplatně, převážně prezenčně v naší čítárně. Potřebné články
i celé publikace zájemcům kopírujeme za dobrovolný peněžní příspěvek.
Ve spolupráci s Národní knihovnou postupně počítačově katalogizujeme veškeré fondy
naší knihovny v systému 1SIS/MAKS, kompatibilním s Národní knihovnou v Praze, Ústavem
pro českou literaturu a Dokumentačním střediskem v Scheinfeldu.
Máme již kompletně zpracovány katalogy našich samizdatových i exilových periodik.
Kopie katalogů poskytujeme institucím, s kterými spolupracujeme.
Dílčí bibliografie samizdatových edic a časopisů uveřejňujeme v Kritickém sborníku.

Naším cílem je pořídit co nejúplnější a nejkvalimější sbírku knih, časopisů a dalších pro
duktů včetně audiovizuálních, které byly vytvořeny českým a slovenským exilem, a všech
dostupných produktů naší domácí opozice, tedy tzv. samizdatu. Tyto fondy chceme kom
pletně počítačově zkatalogizovat a výsledky zpřístupnit dalšímu bádání.
>. tedy třeba:
- dokončit počítačovou katalogizaci knižního fondu
- zahájit budování audiovizuálního projektu, což jsou hlavně samizdatové kazety s hudebními
nahrávkami, produkce exilových hudebních vydavatelství (např. Šafrán), videomaga zín y a
další snímky, pořízené exilovými i domácími publicisty
- dokončit úpravy interiéru knihovny alespoň natolik, aby bylo možno zabezpečit fondy proti
vnějším vlivům a našim čtenářům připravit kulturní prostředí. K tomu nám také zatím schází
finanční prostředky a technické vybavení
Poděkování

Náš dík si zaslouží Vzdělávací nadace Jana Husa v Brně, která platí práce na katalogu.
Mezinárodní institut sociální historie v Amsterdamu, který nám po dobu tří let bude platit
polovinu nájemného, a také Obvodní úřad v Praze 1, který nám toto nájemné stanovil
mimořádně nízké. Dále děkujeme již zmíněné Čs. nadaci Charty 77, Nadaci Charty 77 ve
Stockholmu, Úřadu viády ČR, Nadaci Občanského fóra, kteří přispěli na náš provoz. Děku
jeme i mluvčím Charty 77, našim vídeňským krajanům a Českému literárnímu fondu, jejichž
podpora mi umožnila věnovat se knihovně. Děkujeme také firmě Běhm. která nám darovala
kopírku a fax. a všem dalším přispěvatelům, které zde nelze vyjmenovat. Bez jejich hmotné
podpory by existence a činnost naší knihovny a studovny nebyla možná. To platí také o ne
zištné pracovní pomoci mnoha jednotlivců.
Další nemenší dík patří také všem dárcům, kteří nám pomáhají rozšiřovat naše fondy - za
všechny jmenujme alespoň Zdeňka Mastníka z Londýna, Václava Horu z Frankfurtu, Viléma
Prečana ze Scheinfeldu, Milana Jelínka z Brna. Vojtěcha Nevluda z Fairfaxu, Viléma Brzoráda z New Yorku, Jaroslava Boučka z Ottawy a Gerdu Švehlovou z Perth Amboy.
Bez finanční podpory by bylo pokračování činnosti knihovny nemožné. Uvítáme
.akoukoli pomoc. U České spořitelny v Praze 1, Vodičkova 9 máme účet číslo 3019555018/0800 s názvem Libri prohibid. Dotazy vyřizujeme i telefonicky na čísle (02) 2368530,
které platí i pro fax.

Únor 1993

Jiří

Gruntorád

c

Cíle knihovny

chce jakýmkoli způsobem činnost knihovny Libri prohibiti podporovat. Na požádání
zašleme každému zájemci kopii stanov společnosti i další informace. Upozorňujeme
živnostníky, kteří platí daň z příjmu obyvatel, že mohou odečíst až 30 /c z daňového
základu a tuto částku věnovat na podporu naší knihovny.
Potěší nás. stanete-li se i Vy členem společnosti Libri prohibiti.
Pomůžete tak dobré věci.

Kromě Národiu knihovny spolupracujeme také s Britskou knihovnou v Londýně, Čs. do
kumentačním střediskem v Scheinfeldu a dalšími. •>
Našich služeb využívají nejrůznější instituce doma i v zahraničí (napr. Ústav pro českou a
světovou literaturu AV CR. Muzeum České literatury, Patočkův archiv pří Filosofickém ústa
vu AV ČR, Instirut východní a střední Evropy pri Amsterdamské umversité aj.), védečtí pra
covníci, studenti středních a vysokých škol a další zájemci. Umožňujeme též praxi studentům
2. a 3. ročníku katedry vědeckých informací a knihovnictví filosofické fakulty Univerzity
Karlovy.

Milí přátelé.
V přiloženém informačním materiálu se můžete dočíst o nezávisle knihovně a čitárne
Lihri prohibiti. 22 října /99/ oslavila první vyioci svého \„niku. Její e.\istcnc( jc
spojena s překonáváním stálých problému, zejména finančních. V dubnu 1991 založila
skupina přátel knihovny společnost Libni prohibiti, jejímž cílem je m.j. vytvoření co
nejlepší a nejrozsáhlejší kolekce produktu nezávislé české a slovenské kultury. Proto
se obracíme nejen na samizdatové a exilové autory a publicisty, vydavatele a naklada
tele, ale i na všechny příznivce nezávislé kultury, aby podle svých možností pomohli
rozšířit naše sbírky o chybějící exempláře samizdatové a exilové literatury, a také aby
přispěli, pokud to je možné, i finančně. Rádi v naší společnosti uvítáme každého, kdo

Příloha

Rozpočet na rok 1993 (v Kč)
•

VÝDAJE

J iří Gruntorád

Za Libri prohibiti:

I. Nutné vydaje

1. Stálé poplatky:
a) nájemné
inkaso (plyn, elektřina, telefon)
pojišťovna
b) mzdy (knihovník, administrativa, účty, úklid)
c) nákup knih
d) údržba přístrojů (kopírka, íax, počítače)
e) drobné výdaje (poštovné, papír, úklidové potřeby, kancelářské potřeby atd.)
2. Jednorázové náklady
opravy oken a dveří (tésnéní. nátéry atd.)
3. Nepředvídané výdaje (10 % ze součtu nákladů)
celkem

69 000
20 000
3 000
150 000
50 000
40 000
15000

150 000
50 000
547 000

II. Projekty na rozáireni a zkvalitnění služeb

celkem

226 000

2. Výdaje na zleplení služeb knihovny:
mzdy za práci na katalogu a kopírování

120 000

3 Výdaje na ochranu fondů - klimatizace:
zřízení klimatizace depozitáře
Celkové plánované výdaje

123 000

1 016 000

Rozpočet je v cenových relacích roku 1992 bez přihlédnutí k inflaci a zvyšování cen.

PŘÍJMY - Předpokládané
členské příspěvky
anonymní a j. příspěvky
International Institute of Sociál History
Four Oaks Foundaúon New York
zůstatek z r. 1992

12 000
4 000
34 000
80 000
78 000

celkem

208 000

Na výdaje Libri prohibiti v roce 1993 chybí:

č . 9 /9 3

"R es p u b lic e "

Listopad 1991

1. Kozpoiet na audiovizuální projekt:
1 zesilovač, reprobedny
15 000
1 gramofon
5000
2 kazetové magnetofony
30000
1 cívkový magnetofon
15000
1 videorekordér VHS (Mono)
18000
1 videorekordér Beta
18000
1 videorekordér 8 stereo
30000
magnetofonové kazety
40000
videokazety
30000
1 barevný monitor k videu________________________________________________ 25 000

1) Na nutné výdaje:
547 000 (nutné výdaje viz I.)
- 208 000 (předpokládané příjmy)

339 000
2) Na výdaje celkem:
339 0Ó0 (chybí na nutné výdaje)
469 000 (chybí na projekty)

808 000

JUOR Miloslav Výborný

plodsedá Ústavné právního výboru ČNR

Členům
a

Vážení přátelé,
jistě jste ocenili,

m
\
O'

volby do

Společnosti
příznivcům

LIBRI

naší

PROHIBITI

knihovny

že naše společnost nepořádá valné hromady,

nejrůznějšleh orgánů,

předsednictev a podobně.

Je

to

prostě tím, že žádné předsednictvo, funkcionáře a dokonce ani za
městnance nemáme. Pokud je třeba, scházíme se neformálně přímo v
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knihovně, nebo se na Vás obracím dopisem - jako v tomto případě.

V příloze dostáváte rozpočet knihovny na letošní rok, zprávu o
činnosti a přehled o našem hospodaření v minulém roce.
Z těchto příloh je zřejmé, jak se zvětšuje rozsah naší práce -
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především rozšiřujeme fondy,

stoupá.

také zájem o služby knihovny rychle

Bohužel rostou i ceny,

zatímco naše příjmy spíše klesají.

Současný neutěšený finanční stav knihovny se pokouším řešit jed

náním s potencionálními dárci,

zatím však bez uspokojivého výsled

ku. (O podporu jsem v říjnu minulého roku žádal také ministerstvo
kultury ČR,

žádost zůstává dosud bez odpovědi. Neoficiálně jsem se

však dozvěděl,

že nic nedostaneme, protože na nás „není kolonka")

Rozpočet na rok 1993 je přitom vyšší mimo jiné také proto,
skončila podpora, kterou jsme dostávali od mluvčích Charty 77,

že

a já

nadále nemohu (tak jako v předchozích dvou letech) pracovat v kni
hovně

na

plný

úvazek

bez

sebemenšího

platu

(Bezplatně přitom

pomáhá celá řada z vás - za všechny připomínám alespoň čestného
pokladníka Michala Holečka a Zdeňku Gruntorádovou,
nezištně jako účetní, sekretářka,

Nepodaří-li

se

nám

opatřit

která pracuje

uklízečka i manažerka.)

nutné

finanční

pravděpodobně nucen knihovnu uzavřít.

prostředky,

budu

Prosím proto všechny naše

příznivce a především členy Společnosti, aby se podle svých možnos
tí pokusili pomoci - třeba „jen" nalezením sponzora nebo i výší do-

orovolného členského příspěvku. Číslo našeho účtu u České spořitel
ny je

3 019 5 5 5 -018/0300, příspěvky lze poslat také složenkou na

adresu knihovny.
V

Praze

dne

20.února

1993
Ji.ŕí

Přihlašuji se za člena společnosti LIBRI PROHIBITI:
Jméno a příjmení:

.................................... ..................................................................

Ulice:

................................ '................................................................................

Obec:

.........................................................................................................................

PSČ:

.........................................................................................................................

telefon: domů: ..............................................................................................................
do zaměstnání:

fax:

...............................................................................................

................................................................................................................

podpis

Grúntorád

'zkroiiia
králce
šlechtu,
stát,
kněžstvo,
sou
kromého podni!e. Nový úkol
jí nastal: zkrotit
typ sámovládné-.

Fakt?
Ale
jděte!
'Tení málem periodika, jež b.y nemělo v
podtitulku zvýraznění:"Vezávislé noviny"
atd. Jde stoprocentně o tiskoviny zá-"
vislé
sv. ch sno^orech, úřadech, -ebo
závislé na psgrí o vraždách /mnozí čtená
ři mají r>di, když teče krev. Ale cizí/,
sexu, pornu, hrubém násilí, jež se v hojné
míře stává instruktáží pro mladé čtenáře.
Dnes jsou naše úřady doslova zapleveleny
tzv. tiskovými mluvčími, většina z nich'
jsou i členy Syndikátu ^ovi^ár’. ČR.
Tiskoví mluvčí ~eplní absolutně ne jiré- bcstálpávei:
věk: 49 leť
r.o, neg funkci cenzora,
režisér, dramatik;
Necenzurované ^ovi^y? recenzurcvané
postanecFS
dopisy? Tiskoviny mnohdy rády přetisknou
motto: »Nebátsé
i anonym, ale jen v tom případě, že jim
a nekrást*
on” ngdávky anonyma vyhovují.
J.V.

VOLÍME PROSPERITU!

Občané Klaus, Kondr, Komárek, Ze
man. Benda, Malý, Devátý, Desátý,
Dvacátý atd. se v zájmu morálky roz
hodli vrátit společnosti studijní ná
klady, jež na né na nátlak totality
vynaložila.
(jv)

Bez komentáre
V, MEClAR, RP 15. I. 1993:
„Chtěli jsme, aby ofčoová odluka
trvala nejméně šest rM-síců. Ale te
lefonoval jsem s Klausem a z roz
hovoru vyplynulo, že oddělení mě
ny se uskuteční do měsíce."
K. POSPÍŠILOVÁ, tisková
mluvčí V. Klause, RP 16. 1.
1993: Klaus mluvil s Mečiarem
„o dělení majetku a o podepsáni
patřičné' dohody, nikoli o rozdě
leni společně měny".
V. KLAUS, RP 18. 1. 1993:
„Z. vnitroekonomického důvodu
nevzniká zatím žádný důvod
k tomu, aby docházelo k rychlé
odluce české a slovenské měny. “
V. KLAUS, MS č. 7: „To byl
samozřejmě taktický manévr,
když jsem zdůrazňoval, že unie
bude trvat poměrně dlouho...
Ministr financí nebo předseda
vlády nesmí lhát, ale může a mu
sí lhát v otázkách spojených
s měnovou reformou, odlukou či
devalvací..."
V. KLAUS. Deník plus 18. 2.
1993: „Politik prostě musí mlu
vit pravdu a musí říkat pravdu,
byť bezohlednou, a musí si za
tou pravdou stát. A jestli to pla
tilo pro Rašína při utváření na
šeho státu před 70 léty, neméně,
neméně to platí dnes při zrození
státu českého. “

Kdo lže, ten i
občas nekrade.

Nepatřím k tém ehm, vydavatelům, kteří by ani za nic
nepřetiskli něco ze "špíglu", eventuelně z "Rudého prá
va", domnívajíce se, že tím prokazují dostatečné svůj
antikomunistický postoj. I když dnes již stojím na ji
ném břehu než moji bývalí soukmnenovci, držím se úzko
stlivě zásad velikého Erasma a Volteire. Fakt.
V.H

EXEMF 1A TRAHUTT
/Fříkladv táhnou/
věkteří raší Čtenáři si možná vzpomenou na miripovídku, ktercu jsme

otiskli v ječné z našich dřívějších ResFublik a kterou přetiskla některá
celostátní periodika /viz xerokopic nahoře/.

rříklad občanů vy jme nováných nebo vtěsnanjch do zkratky atd. se set
kal s obrovským ohlasem. V zájmu morálních důvodů to už jsou statisíce
lidí s akademickými tituly, kteří vystudovali za totality a nyní považují
za svou n.ejvritřnější potřebu odvrhrout vše, co je svazovalo s totalitní
výukou. Jsou si vědomi znoubnosti viru komunistické školy a odhodláni vyo
perovat ze svého myšlení a konání oren zhoubný vřed jedině účinným "chi
rurgickým zákrokem" spočívajícím v tom, že poté, co se zřekli titulů, hod
lají začít se vzděláním, v němž nezůstane r.ic, čím je marxismus-leninismus
nakazil. Mnozí, ač věkem pokročilejší se dávají houfně zapisovat do prvrích tříd základní školy, která je, jak známo, povinná a tedy bezplatná,
a poté už ra vlastní útraty studovat na školách středrích, případně vy
sokých. Usoudili, že to moc potřebují. Že je na trhu nedostatek školáckých

tašek /na zada/, svědčí o tom, že proces debolševice v tom nejzákladnějším zdárně a plošně započal.
J.V.

