uá o i k r o m ý týdeník
se samizdatovou tradici
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Oovodaserpente

Hadí vejce

Desenho de Wright, para o “Palm Beach Post”, Florida

/p erík PUBIICO 21.2.93

V Maňarsku se přijímá zákon v n8mž je na roveň postave
na otázka veřejného užívání hákového kříže a rudé hvszdy se
srpem a kladivem jakožto trestný čin. Abych se setkal se za
kukleným fašismem a bolševismem nemusím však obvyklou turitickou trasou navštěvovat jeden vysloven8 zkomírající balánský stát. Někteří pracovníci bývalé StB nalezli na Mini
sterstvo vnitra ČR o sobě prohlašují, že dnes už opět Z8se
je nad nimi pouze Pán Bůh. Jeden z nich,jak mi řekl můj zná
t

mýroztrušuje pomluvy o jednom poslanci za ODS,jako by byl
v minulosti deset let jeho řídícím orgánem. Umím si předsta
vit jek naši sametoví soudci spjatí tisícerými nitkami s
totalitní praxí budou zcela vážn8 tyto spravedlivé pracov
níky StB prošlými n8kolikaterými prověrkami, majících horo
ucí srdce a naprosto čisté ruce, brát za bernou minci v je
jich svědectvích. Jak je možné, že lustrační zákon,postihu
je všelijakého upoceného milicionáře a řídící pracovníky
StB, přesvědčené bolševiky nechá ohrožovat své spoluobčany
Uvnitř č í s 1 8 :
V.H.“

1.Ing.Vladimír Hajný: Stížnost na vyšetřovatele StB kpt
JUDr.Zdeňke Grulicha pro zenužití pravomoci.
2.Prof.Dr.Ing.Libor Brom: Sametová indoktrinace.
3.Sidcnia Dědinová: H a s t r o š nacionalismu. /NP/
4. Před 73 lety bylo Hlučínsko opět připojeno k ČSRd
5. Věrnost není přežitek ale nejlepší obrana proti AIDS.
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^Demokracie
zkrotila
krále,
šlechtu,
stát,
kněžstvo,
sou
kromého podni
katele. Nový úkol
jí nastal: zkrotit
typ samovládného politika.*
Ferdinand Peroutka

V Šurr.oer<u, dne 28.únore 1993

Vojenské obvodová prokuratuře
Náměstí Hrdinů
14C OC Prahe 4- Pankrác

Věc: Stížnost ne vyšetřovatele StB kpt.JUDr.zdeňks Gruličha pro zneužití pravomoci verejného činitele a z
toho vyplývající porušení zákona.
Podávám stížnostnna porušení zákone vyšetřovatelem
StB kpt.JUDr.Zdeňkem Grulichem pro zneužití pravomoci ve
řejného činitele. Toto porušení zákona se stalo dne 14.11.
1988, kdy jsem byl předvolán jako svědek k výslechu pro
trestný čin pobuřování skupinou osob Václsv Benda, Jiří
Kantůrek, Aleš Lederer, Pavel Neuman, Sadim lalouš, Jen
Stern, Václav Havel, Miroslav Štengl, Jaroslav šabata,
Tomáš Hradílek, Rudolf Battěk, Ivan Lamper, Láíislav Lis,
Alexandr Vondra, Miroslav Kusý, Ján Čsrnogurský a Milan
Šimečka.
Poněvsdž jsem odmítl svou svědeckou výpověá v této
trestní věci, uvedl jsem pana vyšetřovatele do stavu, kdy
mi nejen že napařil pořádkovou pokutu 5OO,- Kčs, ale pos
léze mi začal vyhrožovat slovy: "Kdybych byl svině, tak
vám dám nejen 5OC korun pokuty, ale jwště by vás mohli po
cestě do zaměstnání zmlátit!” Po urlíté dobý se znovu po
koušel mne zastrašovat slovy: "Kdyby si tu vaši výpověd
přečetl ten člověk, co vás už jednou zmlátil, tak vám na
řeže znovu.” Považuji tyto jeho výroky zcela zjevně za
trestný čin zaaužití pravomoci veřejného činitele i když
pení prokurátorka dr.Jitka Fuchsová, které jsem stížnost
o tomto jednání vyšetřovatele dne 26.11.1988 zaslal mi
ani neodpověděla.
Vzhledem k citované druhé větě pana vyšetřovatele
si dovoluji upozornit, že spiav vojenské prokuratury o
trestném činu mjr.JUD8.Zdeňka šípka byly postoupeny vojen
skému soudu již před rokem k prostudování a je možné, že
tento soud by spojitost mezi těmito dvěma osobami mohla
zajímat. Vždyi ani po roce studia těchto materiálů nemůže
rozhodnout o zahájení soudního přelíčení.

Tng.Vladimír Hajný
Bažantní 697
165 OC- Praha 6- Suchdol

Přílohy: 1.Výzva k zsplacení pořádkové pokuty
2.Stížnost Městské prokuratuře v Praze
ze dne 26.11.1988

»Věříme-li v něco falešného, je naše víra spíše a
trestuhodná, než záslužná, byť bychom v to fa-1
?šné věřili sebepevněji.«
Ferdinand Peroutka

Motto: »Nebuďte lidé hluší a nastavte uši, nechceme na
mou duši nic víc než varovat.«
V+ W
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vc ju op;, xovár se pravdou stát
má. Je lo zglajchšaltování lidí za
jednotným symbolem jako hakenkrojcem, anebo srpem a kladi
vem, anebo jiným kusem hadru,
třeba ze sametu. Je to vtloukání
ideologie do hlav téch, kteří ne
smějí samostatně myslil.
Sametová indoktrinace je pak
takové jakoby demokratické vnu
cování lží, že ani nepociťujete, jak
jste vlastně fackováni. Tak se děje
právě nyní Lidem v Českosloven
sku za panství komunistů, "býva
lých komunistů" a jejich spřeženců.
Jaké jsou hlavní lži, které sa
metová indokrinace vnucuje? Jsou
v podstatě tři:
Lež č. 1: Komunizmem jsou
vinni všichni!

Tato sametová these je opako
vána všemi komunisty, "bývalými
komunisty" a jejich spřeženci, kte
ří se dostali k vládní, zákonodár
né, soudní, správní, hospodářské
a diplomatické moci - od nejnižších desítkám až po nejvyšší hrad
ní pány. Podle nich všichni nyní
musíme zpytovat své svědomí' a
smýt si s ru’.ou špínu a krev.
Všichni nyní musíme si navzájem
prominout své přestupky, zločiny
a velezločiny. Všichni nyní musí
me jeden druhému děkovat za to,
že se nám všem nedoslalo toho,
co si všichni zasloužíme, totiž
trestu. A všichni musíme být
vděčni také za to, že i ti nejhorší
hrdlořezové mezi námi jsou za
chováni při životě a pobírají dů
stojné pense. Neboť všichni do
jednoho jsme propadli "kolektivní
vině" a všichni jsme komunizmem
vinni. Všichni - ať jsme již v té
hrozne komunistické tyranii ztrati
li rodiče, bratry, sestry, přátelé,
vzdělání, povolání a majetky, ať
jsme byli týráni tělesně i duševně,
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"Ees publica"
č.15/93

Sametová indoktrinace
PROF. DR. ING. LIBOR BROM

ať jsme po desítiletí živořili na
pokraji existence a skončili na
popravišti - všichni jsme vinni
vším. Všichni nyní musíme být ta
ké až do konce svých životů vděč
ni za to, že nás nová garda komu
nistů, "bývalých komunistů" a je
jich spřeženců spasila a nyní zase
vede. Jak bychom mohli my - po
liticky nevzdělaní, vládní mocí
nezkušení a strašným životem zbí
dačeni - bez komunistů takých či
onakých vůbec existovat?
Lež č. 2: Všichni jsme prohráli
válku a proto všichni musíme ny
ní za tu porážku platit svou bí
dou.

Tato sametová these je vtlouká
na do hlav našim Údem všemi ko
munisty, bývalými komunisty" a
jejich spřeženci, kteří se doslali k
moci. Všichni jsme prý po desíti
letí žili pro socializmus a bojovaU
proti kapitalizmu a všichni jsme tu
válku prohráli. Všichni jsme tedy
prý zodpovědní za hospodářský
krach, duševní zmatek a duchovní
nicotu všech. Všichni do jednoho
jsme prý vsadili na vehký východ
ní leninský pokrok a prohráli svůj
útok na západní dekadentní bur
žoázni reakci. "Prohráli jsme vál
ku!", křičí nadpis na první stránce
Literárních novin. "Jsme poražený
národ", duje do nás nejvyšší same
tový vzdělavatel, ministr školství
jménem Vopénka, který ze svých
akademických výšin říká toto:
"Vážení občané, myslím, že je
3

Vychází dvakrát měsíčně
♦ * ♦
Redakce a. podepsané články
nenese zodpovědnost
a nemusí se s jejich obsahem
ztotožňovat

. i * »

♦ Samota je snesitelná jen tehdy,
je-li dobrovolná
♦ Ne každá výnosná cesta nahoru
zaplatí cestu dolů

nejvyšší čas, aby někdo řekl na
prosto bez příkras, jak na tom
vlastně jsme... prohráli jsme vál
ku... a důsledky musí nést každý z
nás." Ne tedy komunisté, "bývalí
komunisté" a jejich spřeženci, ale
prostě my všichni - ti, kteří hrůz
né pélačtyřicetileié barbarství
komunistů a "bývalých komunistů"
právě přežih. Nyní prý musíme
všichni znovu přijmout jejich nové
vedení, podroboval se jejich no
vým nařízením, platit jejich nové
daně a udržoval jejich nová kory
ta ve třech vládách, třech parla
mentech a nesčíselných hospodář
ských a diplomatických mocen
ských pozicích. Nyní prý musíme
se znovu všichni pokorně smířit s
pokračováním své bídy coby pod
daní zbohatlých parazitních ko
munistů, "bývalých komunistů" a
jejich spřeženců, poněvadž všichni
jsme přece prohráli válku,
Lež č. 3: Ve vládě jsou nejlepší
lidé.
v

Tato sametová these je vtlouká
na do hlav našim národům komu
nisty, "bývalými komunisty" a je
jich spřeženci, kteří se doslali k
moci. Tito mocipáni nám stále sa
mi dotvrzují, kterak jsou těmi ne
kompetentnějšími a nejmravnější
mi bytostmi. Zatímco my všichni
jsme vinni vším, o nich samých na
mimořádném tříhodinovém zase
dání vlády ze dne 10. června to
hoto roku za přítomnosti samot
ného prezidenta Václava Havla
♦ Přátelské služby jsou někdy
účtovány s velkou přirážkou
♦ Mladí nazývají otálením trpě
livost starých
Nevyžádané rukopisy

(

se nevracejí

;ylo úředně
.
nich není ve své funkci mrav.,
odborně a lidsky zpochybněn." Ja
kou to jedinečnou sametovou vlá
du mají čeští a slovenští poddaní v
komunistech, "bývalých komunis
tech" a jejich spřežencích! Navíc
sám předseda KSČM Jiří Svoboda
nám zdůraznil její demokratičnost
tím, že vznesl požadavek, aby
"představitele státní správy, stran
a politických hnutí, kteří v minu
losti byli členy komunistické stra
ny, nebyli (více) zváni komunisty,
neboť nepochybné změnili své
přesvědčení a nemají s komunis
tickou politikou nic společného."
Jakou to nádhernou jistotu dává
nám sametová indoktrinace! Teď
si můžeme být opravdu jisti tím,
že nebudeme podvedeni jako v
únoru 1948! Bývalí komunisté ne
jsou už komunisté! Sám předseda
Komunistické strany nám to po
tvrdil!
A poněvadž, jak bylo sameto
vou vládou usneseno, ve vládě
jsou toliko nádherní, naprosto "neznepochybněnf' lidé, pak všichni
ostatní, kteří jsou proti takové
vládě, musí být rozenými nenávistníky, pomlouvači, pletichán,
výstředníky, výtržníky, násilníky,
jinými slovy fašisty, zdůrazňuje
sametová indokrinace. A lakových
výstředních individuí je kolem prý
plno. Sám rektor Karlovy univer
sity Radim Palouš dosvědčil 10.
června, že "extremních tendencí
jsme takřka denně svědky" a vy
jmenoval je takto: "brutalita, ra
sismus, znevažování kulturních
hodnot, excesy demagogů nejrozmanitějších ražení." K tomu vše
mu prý na povrch politického ži
vota vylézají také pravicové stra
ny, zakázané Národní frontou ko
munistů a jejich spřeženců již před
únorem 1948 - ať již je to Radi
kální republikánská strana pod ve
dením MUDr. Miroslava Beni,
ĺ

'?■
xko.
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ov
ni t
repu ku, Republi
kánská strana pod vedením PhDr.
Miroslava Sládka, která volá po
druhé pražské defenestraci a sme
tení sametové vlády do Vltavy,
anebo Kolegium pravicových
stran, které volá po všeobecné
mimoparlamentní opozici proti
vládě.

Sametová indoktrinace - pro
lhaná a prohnaná manipulace lid
skou myslí a srdcem • má jeden
cíl: zajistit další panství soudruhů
a soudružek, kteří svou stávající Či
bývalou činností pro vlastizrádnou
a tedy zločinnou komunistickou
stranu prokázali nad veškeré po
chyby, že se nekvalifikují pro ve
řejnou práci v politické demokra
cii a samostatné republice. Zajistit
panství oportunistů a parazitů,
kteří svou komunistickou minulostí
a kolaborací prokázali nade vší
pochyby, že jejich činnost vede k
tyranii a že tedy - kdyby mělii
vůbec ještě kapku slušnoti ve
svém těle - sami by se vzdali jaké
koliv veřejné činnosti netrvali na
vedení a zastupování nové České
a slovenské federatívni republiky.
Sametová indoktrinace je uráž
kou našich národů.
1. Vinni komunizmem nejsme

•. -■
.■
'
k. unsité, \
zalí komums
i jejich spřeženci. Jejich přestupky, zločiny a
velezločiny nemohou být odpuš
těny. Oni musí být postaveni před
soud!
2. Válku s kapitalismem jsme
neprohráli my všichni, ale jen ko
munisté, "bývalí komunisté" a je
jich spřeženci. Jejich válka je ne
odpustitelná. Oni musí nyní za
způsobenou nám bídu zaplatil!
3. Ve vedení našich národních
věcí nejsou nejlepší lidé, neboť
komunisté, "bývalí komunisté" a
jejich spřeženci nikdy nemohou
být nejlepšími lidmi. Oni musí být
z našich vládních a zastupitelských
úřadů odstraněni!
Sametová indoktrinace nedojde
úspěchu! Mysli našich lidí nebu
dou zmateny! Srdce našich Udí
nebudou umrtvena! Nastupující
nová vzdělaná generace českých a
slovenských vlastenců vidí šalbu
komunistů, "bývalých komunsitů"
a jejich spřeženců zcela jasně!
Je jen otázka času, kdy celá
komunistická mafie bude našimi
národy po zásluze bezohledně zli
kvidována!
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Hastros na.
Sidonia Dědinová
Myšlenka je stejně hmotná jako ruka; proto je zapotřebí dávat pozor na
to, co si myslíme. Co mám dnes na mysli, to zítra udělám. Z jakého úhlu se
na věci dívám, z takového na ně působím — anebo je ze stejného důvodu
přenechám osudu.
V tom ohledu lze občany, čtenáře, posluchače, členy stran a grémií i v
zdánlivě demokratickém ovzduší snadno manipulovat. Většina lidí prostě
nemá čas jít každému problému na kořen. Nejlehčí cestou manipulování
jsou falešné etikety: nálepku SUL dát na dózu s cukrem nebo octem, nálep
ku VÍNO na terpentýn, anebo opačně: chybné úsudky, mylné vlastnosti,
nevhodné skladování i upotřebení vyplynou z takové záměny logicky a bez
námahy pro manipulátora.
Nejvíc mě v poslední době znepokoju statnou zahraničně obchodní politiku —
je, jak rychle si noví tahatelé drátků při a někdejší „bavorský král“ Franz Josef
svojili slovo „nacionalismus“ pro každé Strauss by se o podobné věci s nikým z
hnutí nekonformity, pro každý dech svo Bonnu ani nebavil. Naopak, jeho pole
body. Děsí mě i to, jak potřeba svobody miky s bonnskými špičkovými politiky
hned v prvních týdnech a měsících revo se staly pověstnými, a jeho výtky a odliš
luce vadí novým velitelům. Pro ně je po né postoje byly důležitým korektivem
revoluci.
pro spolkovou politiku vcelku. Kdyby se
Brno se bouří; chce být znovu uznáno mu někdo byl odvážil vytknout „bavor
tím, čím odedávna bylo a je — totiž hlav ský nacionalismus“, byl by takového člo
ním městem Moravy. Pro „Prahu“ je to věka vykázal do patřičných mezí — a měl
přinejlepším „krajská záležitost“, přinej by celé Bavorsko za sebou.
horším „nacionalismus“.
V podobném smyslu funguje západoSlovensko se bouří; pro „Prahu“ je to německé hospodářství, média, podniky,
přinejlepším „nevděčnost“ a přinejhor spolky, atd. Prostě — zdejší blahobyt a
ším slovenský „separatismus“ a „nacio prosperita stojí na mnoha nohou a opěnalismus“.
rách, vychází z mnoha hlav a skládá se z
Mimopražská Občanská fóra zápolí o tisíců dohod, leckdy i neshod, kooperací
to, aby vůbec pojmenovala a vyslovila po a spojitostí. Československo by si mělo
třeby svých občanů, svého kraje, svého vzít z těchto struktur příklad. Kritizujiměsta nebo podniku — pro usurpující li dnes „Prahu“ pro její centralismus, pak
manipulátory v KC OF Praha jsou to jen nejde o město samo; Prahu miluji, dnes
zbojníci, které je potřeba zakřiknout, znovu jako dřív. Je to město královské a
ukázat jim, jak jsou malí a vytknout jim nádherné.
všechno od neschopnosti, neinformova
Kritizuji však vládnouc kliky, které se
nosti, až po ten dnes už zneužívaný „na zdají opět v tomto městě pohodlně uhnízcionalismus“.
dovat, křičíce na každého, s kým by se
Uvažuji-li o požadavcích krajů, ok měly dělit o rozhodování, cosi o nacioresů, zemí, ba i rovnoprávné slovenské nalistech.
republiky, po větším podílu samosprávy,
Kritizuji aroganci nových šéfů, kteří
financování, rozhodování, spolupůso
sotva
co vyšli na světlo boží z kotelen,
bení ve věcech vlastních i státních, vždy
znovu se mi vybavuje paralela občansko věznic, úklidových jednotek a maringo
právního uspořádání tolik obdivované tek na měření vody — nabrali dechu a
Spolkové republiky Německo, kde mám jednají s těmi „mimo Prahu“ s hranou
tu čest žít a pracovat už víc než 20 let. pravomocí mnohaletého generálního ře
Tato zaviděníhodně bohatá země žije od ditele minimálně od Siemense nebo Mersvého prvopočátku na přísných zásadách cedes-Benz. Aroganci, s níž blokují ty
rozdělení moci do všech zemí, krajů, méně pohodlné spoluobčany, a konečně
měst, ba vesniček. Ministerský předseda je nechávají padnout. Tato moje otevře
Bádenska-'X'iirtemberska, pan Lothar ná kritika platí od KC OF Praha po úřa
Spáth, by se vysmál kancléři Kohlovi, dy a ministerstva, až na Hrad.
Mocí se lze opít. Avšak moc v demo
kdyby se mu ten pokusil vytknout samokracii je dočasná květina, žádná trvalka.
Píšeme rok 1990. Mocenský dosah klik
bude brzy rozrušen pluralitou hospo
dářských struktur. Nelze opakovat „las
kavě darovanou demokracii“ z r. 1968.

sti. vzpamatovala a stala se středisky
svých zemí, krajů a okresů?
Nevidím nijaký nacionalismus v tom,
jestliže Slovensko chce rozhodovat o
svých věcech, podobně jako Litva. Jeho
krása a bohatství může vykvést jen z jeho
vlastních zdrojů. Pokládám přímo za ne
zákonné, jestliže vládnoucí kliky v Praze
drží na svých kontech peníze — např.
KC OF a jiné — a tím udržují ve strachu
a poslušnosti místní složky v Chrudimi,
Prievidze, Ostravě, Brně a jinde.
Hovořím výslovně o vládnoucích kli
kách. Protože nadvládu si neusurpuji Pra
žané: ti se starají o své. Ale právě pražští
občané by se mohli a měli distancovat od
nově se utvořivších klik a solidárně usi
lovat o decentralizaci moci po celé dvojrepublice. Neboť jen rozdělením moci
vzniká stabilita a bohatství pro všechny.
I pro Pražany. Pražané se nemusí obávat
hastroše „nacionalismu“, který jako faleš
nou etiketu nalepují vládnoucí kliky na
láhve naplněné demokracií.
Totalitního myšlení se jednotlivec i
skupiny občanů mohou zbavit jen přes
nou analýzou problémů a skutečností. V
komunistickém režimu byla Praha „hla
vou bez tělíčka“, a ostatní části našeho
státu byly opuštěným „tělíčkem bez hla
vy“ (viz Karel Jaromír Erben). Nový stát
si musí vytknout za cíl organické spojení
hlavy a těla. A všechny manipulátory,
kteří by tyto dvě organické části chtěli i
nadále oddělovat strašákem „nacionalis
mu“, odhalit jako manipulátory — anebo
jako nemyslící lidi, kteří o fungování
demokratického státu nemají ponětí.

Připomínka z historie

Jednou malou historickou připomín
kou, kterou jsme si zvykli již dávno pře
hlížet, je Hlučínsko. Kdo si dnes ještě při
pomíná, že tato část opavského okresu
byla před 70 lety připojena znovu k čes
kým zemím. Po 178 letech pruské oku
pace bylo Hlučínsko tehdy připojeno k
Praha je nádherné město. Není však Československu a jeho obyvatelé se stali
moc z tohoto města vládnoucích klik občany nového státu.
(SE)
zřejmá už z toho, jak je toto město krás
né, a jak naproti tomu jsou oprýskaná a
zanedbaná města ostatní, Brno, Plzeň,
Kdybychom se nechtěli vynášet, mno
Klatovy, desítky dalších? Není snad legi ho bychom toho nenamluvili.
timní jejich požadavek, aby se i tato měFrancois de la Rochefoucauld
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MUMIO,

AN I LEGENDA. AN I ZÁZRAK

"R«s publica"
č.15/93

P.F.9O

„Mumio zostřuje smysly, upevňuje žaludek, usnadňuje
dýchání. Je nejdokonaleji složeným lékem. ’’
A vi cen na

tři tisíce let. I A ristoteles popi
soval jeho zázračné účinky. Bylo vždy obklopeno aureolou slávy a legend.
Dodnes se udrželo v lidovém lékařství Střední Asie - Íránu. Afghánistánu.
••
jív Indii. V současné dobé jsou vlastnosti mumia, jeho původ, fyziolo..<e a léčivé účinky středem pozorosti mnoha odborníku. Ze speciálních
lékařských publikací se zprávy o něm dostaly do novin a časopisu, kde vzbu 
dily velkou pozornost veřejnosti.

AIDS

V orientálním lékařství je m um io používáno už

VĚRNOS1 NENÍ PŘEŽITEK,
NEJLEPŠÍ OBRANA PROTI

