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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Václav Hevel má právo suverénn* usednout na pět let na
presidentský stolec, zvolený mírnou většinou poslanců.Toto
vítězství je však legitimějsí než při 100% většině u prv
ních voleb za sametové revoluce, kdy byl takto zvolen komu
nistickými poslanci, pravda doplněnými o nakolik nezkompro
mitcvaných osob. Není to tak dávno cc mi paní Kerpelesová
na otázku jak se jí líbí můj časopis nenucen* odvětila:
"Když nám bylo 9 let, tak jsme si taky takhle hráli". Tref
n*jší kritiku na můj "první soukromý" jsem ještě neslyšel
a už jsem toho na* toto téma vyslechl hodn-*. Tím chci poně
kud oklikou naznačit, že i když něco děláme třeba 10 let ’
ještě to neznamená úspěch a. dokonce se to může leckomu z
přihlížejích zdát jako více či měn* vydařená hra. Po shlé
dnutí "Larga desoláta” si také myslím, že Václav Havel je
lepší president než dramatik. A co mu k tomu popřát?Třeba:
Slibujeme
^H.
že už nebudeme
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1. Josef V o 1 a ř í k: Dopis presidentu republiky.
2. Jiří V. Kotas: Jsem připraven proh-rát, ale v boji.
3. Prohlášení o rodovém původu včetně Poučení
§ 1 vládního nařízení č. 136/1940 Sb.
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Předpokl.cena: 1,- Kč

MIČ 47263

Náklad: 50 výtisků

vycházelo
1 9 7 3 - 1 9 7 5
198 7
ročník 10 číslo 10
obnoveno
--------.
, ,,, —. ......
Red. Josef Volařík
Vydává: Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk
rada:M.Zemanová,J.A.Varga

Uzávěrka: 7.3.93 •

Vážený pan
Václav Havel
prezident České republiky

V Šumperku dre 1

• března 1993

Praha

Excellence ,
jsme s Vámi bez výhrad, absolutně, jak nutně seznáte z dalšího
našeho vyslovení,
vesdílíme pocity, proslovy, řeči, texty telegramů, faxů, pří
pitky i osobní stisky rukou všech, kdož Vám projevili blahopřání
k vašemu třetímu zvolení na úřad nejvyšší. Přáli Vám, protože Vám

zřejmě nepřáli.

ResPUPLICA lituje, lamentuje, že jste odešel ze světa ducha
do světa smysluplného fvzického a materiálního bytí. Chceme, abyste
by io
se stal opět svobodným člověkem, přinejmenším v té míře, jako tomu
před listopadem 1989, kdy se Vaše hlasité myšlení stalo literou na
stránkách Vašich literárních děl - jež otřásla světem i námi a rozneslo se po celé této modré planetě zvané Země a na vlnách
zahraničních rozhlasů nepochybně občas i zalétlo za rranice n3ší

sluneční soustavy.
Dnem 17. listopadu 1939 byl Vá* duch smrtelně raněn, ač hovory
z Lán naznačují, že žije. I pípání je známkou nSáěje> života a mož
ností dalšího rozletu, ro letmém etymologickém rozboru však dospí
váme k vědomí, že Vaše neohraničené mvšlení bylo zredukováno
na pouhopouhou gramatickou spojku NICMÉNĚ, jak ukazuje pohled na

frekvenci nejpoužívajších slov, dnes už nejen u Vás, ale i z řečí
velké části naáich řečníků, n9 rěž se soustřeďují vybíravé TV kamery
a prostory jiných masmediantů.
Otřásáme se vizi, že by Váš duch mohl byt naáobro zmařen.

Bojoval jste přece vší svou vnitřní koncentrací za Slovo o slově
ještě, slovesnější. V tom prvním Slově jste se pravda nechtěně
nakonec trochu zamotal, ale druhé vydání Slova o slově to mohlo

zdárně rozmotat.

Exce1le nce ,
jsme s Vámi. Nepochybně jste tímto požral, že jsou ještě by
tosti, jež by Vás chtěly vysvobodit ze sevření míst nedaleké Dali
borky. ATechceme, abyste jako onen někdejší nepogák hrál n3 housličky,
čekáme však aspoň ng jedno loknutí čisté, dobré a láskou bez nená

visti svěcené vody z bezmezného džberu

Vašeho myšlení.
ResFUBLICA
Šumperk

Úřad
(ústav, podnik, iařftetí£)>

Prohlášení
o rodovém původu.

1. Jméno a příjmení
2. Služební (úřední) titul - funkce__

3. Bydliště
4- Náboženské vyznání (též dřívější)

Prohlašuji na svou čest a svědomí, že

žid ve smyslu § 1 vl. nař.

č. 136/1940 Sb., neboť.... .

Je mi známo, že vědomě nesprávné údaje budou stíhány podle §§ 30 a 31 uvedeného na
řízení a podle příslušných předpisů kázeňských (kárných), po případě okamžitým propuštěním

ze služby.

...1940/' .

^'vlastnoruční čitelný podjýsť^

Z

(Viz poučení na poslední straně.)-

(Vyplňte i 2. příp. 3. stranu.)

6. ski. 184/1 č.

/ /

Druckerel des Protektoratea Bdhman und Mähren in Prag.-•
Tiskárna Protektorátu Cechy a Morava v Praze. ~
ľ:--’*/

;

..

_

'^.ň
'
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V důsledku-komunistického chorobného utajování spojeným s nezanedbatel
ňou nenávistí k Židům, -myslím, že málokdo z mladší generace mál možnost se
s takovýmto dokumentem seznámit. I když komunistická moc tuto nenávist ha
lila do hávu sympatii s 'chudým a utlačovaným arabským svátém, lze 3ednodu
še dokázat na příkladečh^istých publicistů,' že ••Volkischer-ýB^b^chter . pim .
býl..yszorém. .Myslím,:?ž.é;;t^iidem^Kbi ^-Amprtová jsem s i/yté-t^sůVuv i s os 1

" Re s publica"
č. 10/93

Poučení.
§ 1 vládního nařízení č. 136/1940 Sb. zní:

"

Je možné, že zlo nakonec přece jen zvítězí, ale nedopusť, aby zvítězilo skrze
tvou osobu a s tvou pomocí."
A. Solženicyn

„žid ve smyslu tohoto nařízení jest:

a) kdo pochází od nejméně tří podlé rasy úplně židovských prarodičů. Za úplně židovského
se považuje prarodič bez dalších předpokladů, jestliže přísluší nebo příslušel k židovské nábo
ženské společnosti;
- •
b) za žida se též považuje-židovský míšenec, pocházející od dvou úplně židovských pra
rodičů,
-

1. který dne 16. září 1935 náležel k židovské náboženské společnosti nebo po tomto dni do
ní jest přijat,
?
1

2. který dne 16. září 1935 byl v manželství se židem nebo s ním po tomto dni do manželství
vstoupí,
#
- -

3. který pochází z manželství se židem [písm. a)] uzavřeného po dni 17. září 1935, •_
4. který pochází z nemanželského styku se židem [písm. a)] a byl narozen jako neman
želský po dni 31. července 1936.“
.
.

Prarodiči se v tomto ustanovení rozumějí děd a bába se strany otcovy i matčiny.
V prohlášení (str. 1) uveďte stručně, ale výstižně skutečnosti rozhodné pro posouzení, zda
jste či nejste žid, na př. „nejsem žid..._.._.....
, neboť žádný z mých prarodičů nebyl žid“, nebo
„nejsem žid.._............... , neboť dva z mých prarodičů sice byli židé, ale nejsou u mne dány pod
mínky § 1, písm. b), č. 1 až 4“, anebo naopak „jsem žid, neboť dva z mých prarodičů byli židé
a já jsem dne 16. září 1935 náležel k židovské náboženské společnosti; po tomto dni jsem byl
do ní přijat“.
Na str. 2, pokud se týče na str. 3, tohoto prohlášení svědomitě uveďte jednotlivé požado
vané údaje. Mimo to připojte k prohlášení buď

křestní (rodný) list svůj a křestní (rodné) listy svých rodičů a prarodičů, pokud se týče
svůj oddací list, křestní (rodný) list své manželky (svého manžela) a křestní (rodné) listy
jejích (jeho) rodičů a prarodičů nebo
'

osvědčení o nežidovském (židovském) původu, vydané podle § 2 vl. nař. č. 136/1940 Sb.
*

Nesprávné údaje se trestájí. podle §§ 30 a 31 nařízení pokutou do 100.000 K nebo vězením
do 6 měsíců.

Pokračovatelé
nedokončeného díla
se vždy- najdou a
netýká se to jen •
vzdálených orientá
lních zemí. Časopis
"Politika”, jehož.
redaktoři Tomáš-a'
Voříšek mns byli
sympatičtí vydává
ním deníku "Mladá'
demokracie" se po ”
.osamostatnění vrh
li, beze sporu'ne
•. antisemt-i skou notu*
ťomožná dů^hed^ďk^kého
ného zastavení kri
tické "Mladé demok
racie" , tehdy vládě
dost nepohodlné.Ale
přejít uraženě do
tábora genocidní id
eologie, to se nedě
lá ani v případech s
mnohem horším vycho
váním
V.H.

prohlásil kandidát na český prezidentský stolec J. V. Kotas
To by šlo. Ale to by se nesměl náš velkej hrdina pokakat
už před bopem. J.V. Kotas to své hrdinství už před bonem
statečně vzdal,
A cojkdyby rámbůh dopustil a J.V. Kotas se preziden
tem opravdu stal? To by pak mohlo dojít k novelizaci
ústavy a vselidovým hlasováním nahradit republiku krá
lovstvím, případně císařstvím, teda mocnářstvím a J.V.
Kotase oslovovat Jeho Veličenstvo Kotas. Our congratulations, His Majesty.
ResFUBLICA, 1993

Hovory

z

Lán

je

záhodno

"zešpíglovat"

Tv prv^í hovory, v nichž pan prezident Havel oůsobil jako prezident ČSFR

znamenaly oro každého, kdo se štoura v etymologii něco páko skvost, dlouhá
šňůra perel v podobě gramatické spojky vICFÉrŽ a člověk s chutí počítal,

kolikrát se '’ICLľEFH? v hovorech z lán objeví.
A ořijde-li člověk z jakýchkoli důvodů o hovory z Lán v podání prezi
denta už jako prezidenta ČR, pak si v duchu řekne, že ve skutečnosti o nic
nepřišel a z automatického zvyku si rak v Lv přečte "vycuc". V nynějších
hovorech z Lán lze zaznamenat návrat výrazů páko ?e "identita , ’K0r<_inuita ,
"integrita" i "smvslupiny", výraz, při jenož uslyšení jeden muj známý jazy—
kozpytec vyskakuje radostí z letošky.
Jozcruhodné je č^sté opakování výrazu "zreflektovat”, "reflexe" a její
další tvary. Už z toho jediného novinářského důvodu, že ne^í radno mnohá
slova ani v oslí úvaze opakovat /moc rádi v ResIUBTTCE/ doporučujeme použít
místo zreflektovat ono češtejší "zešpíglovat", což je totéž. Špígl-Spiege1
Se totéž co reflexe. Der Spiegel je vynikající německy týdeník a Špígl je

r>áš deník, který pan prezident občas čte, jak se kdesi vyslovil. A totéž
co deník Spígl je náš týdeník Reflex.
vo a máme to.
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T. Masaryk

(1850-1937).
aoG£® viour

M. Štefánik
(1880-1919).

La défaite m i li t a i re de
ľAutriche-Hongrie, dont les Tchěques
et les Slovaques faisaient partie sans
jamais avoir été unis, provoque la
création. ä ľinitiative du Tchěque
Masaryk et du Slovaque Štefánik, de
la Tchécoslovaquie (28 octobre
1918). Ses frontiěres sont consacrées
par le traité de Trianon (4 juin 1920).
1938. Cette démocratie exemplaire va
céder sous une double pression : ä
ľextérieur. celie de l’Allemagne hitlérienne, qui fait accepter le dépeqage du
pays á Munich (1938), avant ďenvahir
la Bohéme-Moravie (1939) ; et, ä 1’intérieur, celie du nationalisme slovaque,
incarné par Mgr Jozef Tiso, auquel
Hitler accorde alors ľindépendance de
la Slovaquie.
1948. Dans la Tchécoslovaquie

reconstituée, les communistes (Gott
wald, Novotný) confisquent le pouvoir
au démocrate Edvard Beneš lors du
« coup de Prague - (25 février 1948),
sous la pression de 1’URSS, laquelle
écrasera dans le sang la premiére tentative ďassouplissement du régime,
dite Printemps de Prague. incarné par
le Slovaque Alexander Dubček (21 aoút
1968). Suivra la « normalisation »,
sous la conduite ďun autre Slovaque,
Gustav Husák.
1989. II faudra la chute du mur de
Berlin et le double engagement de la
Charte 77 (Vaclav Havel) et de l'Eglise catholique (Mgr Tomasek) pour
que la « révolution de velours » renverse le régime (novembre 1989) et
déclenche le processus de séparation
pacifique du pays.

A. Dubček
(1921-1992).
KlPA

V. Havel

(né en 1936).

t

POLONAIS

UKRAINIENS

HONGROIS

REPUBUQUE TCHEQUE : 79 000 km2.
10 400 000 hab. (dont 314 000 Slovaques,
70 000 Polonais, 40 000 Allemands).
Capitale : Prague (1 200 000 hab.).
Religions: catholique (majoritaire),
protestante (hussites, luthériens).

SLOVAQUIE : 49 000 km2.
5 000 000 hab. (don* 600 000 Hongrois,
130 000 Tsiganes, 60 000 Tchěques)
Capitale : Bratislava (430 000 hab.).
Religion : forte majorite catholique.

I REPUBUQUE
TCHÉQUE

CHflMAGE (en %)

PIB (en milliards de $)

1HVEST1SSEMENTS ETRANGERS

DETTE (en milliards de $)

SLOVAQUIE

(en millions de $)

PAGES RĚALISÉES PAR JEAN-PAUL RIBES. AVEC

FLORENCE MENDEL, JEAN ZĚBOU LON

ET BER NARD Ľ E C O M T E

Takže srdečné přejeme

4* Bláznivou zábavu
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