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tento List signatáře vzniklý přibližně před nokem, zřejmě
nenalezl příliš zájemců, pamatuji se jak jsem pokládal na
váhu své neúčasti a zaslání přihlášky tomuto výboru IMDC veílmi pragmatické konstatování, ze jednak bez Slovenska mám
^záruku vlády slespoň jisté ptákostrany, která ze všech levi
cových stojí nejvíce vpravo. Nemýlil jsem se v ní v tom, že
pehsoilitace a restituce Dostižených komunistickým režimem
a další křivdy občanů budou řešeny podle receptu poražené
ho ve volbách OH. Zkrátka ... Na ptáky jsme krátký, na ptá
ky jsme malý páky .... Ale o to ted nejde. A jednak, že bez
Slovenska odvrhneme ekomonickou zátěž jež po desetiletí anejen za. I.republiky, ale zejména za. totality odčerpávala
naše hospodářské přebytky na posílení a ekonomické zrovno
právnění našeho slabšího partnera. Oili bezpochyby jsem se
choval jako vyčůrený čecháček. Začínám mít takový pocit,že
ani po ročním zpoždění nebude až tak pozdě, když se svou
přihláškou budu spěchat do New Yorku. Normálně bych to udě
lal na pražské adrese, ale proč chodit za kováříčkem, když
kovářem je pravaděpodobně profZelený. A .navíc vlastně
ani nevím, jestli tento "Výbor” neskončil v Praze svůj jeni
Uvnitř čísle: ------- čí život---------------------¥1й’
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Jára M e c ů: Ze posledním 26. říjnem. Svědomí
Programové prohlášení "Česko-Slovenského výboru".
Ing.Dr.Bohumil Kobliha: Znovu, opět a zase.
Jára M e c ů: D e g e n e r e c e mozků.
Kancléř Kohl a jeho přátelé, úspěchy, krize, odpůrci
a 10 žen, které nejvíce obdivuje. Bunte

Předookl.cena: 1,- Kč

vycházelo

obnoveno

Vydává: Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk

Mlč 47263
197 3

Náklad: 50 výtisků

-1975

1987 ročník 10 číslo 42
Reď. Marta Zemanová
řade: Julius A.Varga

Uzávěrka: 17.10. 1993

I

HEZÁV!.~,:.É
INFORMAČNÍ A TKzfíVĚ CENTRUM
demokratiek',' 'iniciativ
se sídlom v Bmě - oď -dní oddělení ■ 1
602 00BFWO, : ovýikovaS

MAGAZÍN

Taverny. Sedlčany navázaly družbu
s Taverny, Val ďOise. Město Taverny
uvítalo českou delegaci 20. - 22. května,
u příležitosti oslav této družby. *■

Ve výročí 28.října si od nynějška už asi nanorad
budeme muset vzpomenout nejen do nebytí zapomenutou
Podkarpatskou Hus, аіе^оо ní následovalo do nebytí
i Československo, i se svými Čechoslováky.
V.H.

Internaíional Movement for Democratic Czechoslovakia
Cesko-Slovenský výbor
Osadní 13, 170 00 Pralia 7, telýfax: 02-804-089

Jára Mečů
su, jak sám sebe pan Josef Píchá
Ne nelekejme se silných slov
nazývá, píše:
svědčí li o pravdě. Ten titulek
Afiázn 71 roků a tak uŽ jsem пе
jsem zvolil záměrně. Nelekej] ne
со zažil! I americkou demokracii!
se lží, které tak mnozí z ni z
Ta je jenom pro pány a nikoliv pro
takovou vehemenci po dvaačtyři
ty, kteří musejí každé ráno v pět
cet let tleskali, lekejme se lží ež
hodin vstávat a jít do práce! Divím
zůstala v hlavách osvobozených li
se, že jste v ČR zahodili to, co
dí! Tato lež ještě stále triumf íje
vám celý svět záviděl. Ano závi
nad člověkem a dělá z něj nemy
děl! I my v Americe. Můžete na to
slícího tvora - tvora bez logicy.
odpovědět ve špíglu?"
Bez schopností hh i triích, samost atNuže, pane Pícho v dalekém
ných úvah, bez schopností via* tni
Texasu. Když pan šéfredaktor
analýzy našich současných vn třFroněk nebo jiný pan Šéfredaktor
ních problémů!
jiných listů dovolí výměnu názorů,
Po celá desetiletí vkládal na<:isrád odpovím. Sám jsem žil v té
ticko-fašistický rudy systém stani"zlé" Americe přes dvacet let. Bez
lionové částky dr > nejobludn :jší
ohledu na váš názor cesta přistě
kampaně lží a desinformací. bikhovalců, vyhnanců a chuďasů do
do z poddaných a 'vědecky' tero
této země nikdy nezarostla! Je to
rizovaných obyvatel "socialis iccesta všech ras a národů, pane z
kého tábora", čili lágru nebyl
Texasu. Šel jste po ní i vy. (Proč
ušetřen onoho pov- siného "vyi tyasi?) Amerika je a dá Bůh, že i
vání mozků". Všechny tyto mo tky
nadále zůstane majákem víry, na
pulsují dái a v ne by valé míře отаděje a blahobytu! Až někdy uvidí
vují náš život zaměřený k oč stě
te pracujícího Člověka prchat z
myšlenek, k obrození tolik let x>USA někde za lepším žitím, dejte
robené lidské společnosti. Znovu
a znovu nám někteří z nich se vími vědět.) V té zemi kterou ha
nobíte, jezdí každé ráno do práce
rují lží jež do meh infikoval ridý
fašismus! Přináší li některé redak
i páni. A zaměstnanci těch pánů
jezdili do práce ve stejných vo
ce tento jejich jed na stráiky
zech jako oni. A kolik mých přáosvobozeného tisku, pak by trělo
býti samozřejmí».tí otisknout i j> tel, bývalých nádeníků zběhnuv
ších ze socialismu brázdilo se
ohlasy na tyto z marxistů kosvými čluny vlny Mexického záli
leninské líhně publikované cezvu! Jejich residence na Floridě
informace. Dnešní velkohubí kri
stejně jako v Califomii nebo v
tikové, většinou anonymové pitrně tenkrát patřili k llesktjící
Arizoně nesvědčí o bídě! A věřte
mi, že na rozdíl od vás všichni
"mlčící většině. Nuž přečtěte si
jejich názory třeba ze Špíglu ze
raději vstávají do práce v USA
než v Čechách!
dne 5. ledna 1993' Děda z T< xa-

Na čí straně vlastně stojíte,
pane z Texasu? Naše národy, naší
lidé se po dvaačtyřiceti létech
zbavili okovů komunistického te
roru, ale vy píšete:
'Proč jste všechny výhody, které
vám dali komunisté, zahodili?’
Tou otázkou vlastně přiznáváte
svůj "světový názor". Už Daší dě
dové nás učili - Chceš-li rozumět
prítomnosti, uČ se poznávat mi
nulost! A minulost nám říká, že i

po porážce nacizmu (Naaonájně
Socialistická dělnická strana Ně
mecka - NSDAP) nacisté i jejich
prisluhovači plakali, Že jim to
zničení kapitalistů - (rozuměj
demokracií) nevyšlo! Stejný osud
potkal i rudé osvoboditele lidstva
- komunismus. Ale vy tam v Te
xasu neplačte. Lepší vyhrává!
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Bvl jsem
/ědken mnoha oříoadů, kdy v diskuzi v sou
kromí, ale i n? stránkách novin snad ještě s větší in
tensitou
: v t. zv. porevoluční dooě, se zdůvodňovalo

Programové prohlášení
Společné soužití našich národů a národností v rámci Československa vytvořilo za uplynulých 74 let velmi
prospěšné vzájemné vazby, které jsou dnes záměrně ručeny a rozbíjeny. Rozdělení společného státu je jak
neúctou k historickým tradicím, tak i projevem neschoponosti vládnoucích stran hledat vzájemně přijatelná
řešení. Zánik ČSFR dále prohloubí naši ekonomickou, sociální, politickou i morální krizi, která vznikla v
důsledku politiky stejně primitivní, jakou realizoval režim před listopadem 1989.
Zhroucení našeho státu je důsledkem úpadku morálky a nedostatečné vzdělanosti vládnoucích politických
skupin. Upadla vážnost k demokracii a humanitě, jež se projevují úctou k jedinci, k jeho právům a
zdravotnímu i sociálnímu zabezpečení. Hlavní příčinou našich problémů je vznik korupčních zájmových
skupin, vedených politiky s diktátorskými sklony, kteří dále prohlubují celkovou demoralizaci.
Této skutečnosti čelí mnoho čestných občanů z Čech, Moravy a Slovenska, jejich iniciativy a řada
rozumných politiků. Vládnoucí koalice si zvykla na pohrdání ústavností a demokracii. Svědčí o lom jejich
odmítavý vztah k referendu.
Vzhledem k těmto neutěšeným perspektivám. Výbor připravuje kroky, jejichž cílem je opětné sjednocení:
vznik nového, moderního Česko-slovenska, důstojného účastníka celoevropských integračních procesů.
Připravujeme předložení pozitivního programu ekonomických a sociálních změn, odpovídajících nejlepším
současným zahraničiam zkušenostem.
Tento program přesahuje úzce stranické či jiné partikulární zájmy. Z důvodů nesouhlasu s rozdělením
společného státu se ustavil Česko-Slovenský výbor, z podnětu Občanské iniciativy za prosperující
Československo.
Prostřednictvím Česko-Slovenského výboru se budeme snažit o prosazování otevřené politiky. Chceme
nahradit současnou destrukční koncepa vlád alternativami, které Čechy, Moravu a Slovensko přiblíží vyspělé
Evropě a umožní jim vstup do Evropské ume.
Uvědomujeme si, že okamžité obnovení Československa je nerealistické. Oba následnické státy budou
muset projít řadou bolestných zkušeností, aby si uvědomily hodnotu soužití ve společném státě. V tomto
období chceme svými soukromými silami přispívat k tlumení zbytečných konfliktů a napomáhat spolupráci
České a Slovenské republiky.
Naším cílem však zůstává reintegrace, umožňující takové formy soužití, v nichž by bývali Českoslovenští
občané vedle sebe nežili jako cizinci.
Praha, 2. 12. 1992

Za Česko-Slovenský výbor-.
M. Zeman, V. Pavle, J. Bílý. L OlejAr

Vážená paní, vážený pane,
přečetli jste vstupní dokument Česko-Slovenského výboru, který byl ustaven v Praze dne 26. listopadu
1992. Bylo by nám ctí, kdyby jste se stali signatáři Programového prohlášení Česko-Slovenského výboru a
účastnili se tak jeho činnosti a dalších akcí.
V případě souhlasu, prosím podepište přiložený List signatáře a zašlete na adresu Česko-Slovenského
výboru v Praze: Česko-Slovenský výbor, Osadní 13, 170 00 Praha 7, Czech Republic
(tel./fax: + 42-2-804-089), anebo na IMDC v New Yorku.
Děkujeme.

o stošest proč зе už jednou nrovždv musíme ne Podkar
patskou Ukrajinu vvkaŠlat. A vide měli Ti diskutéři
pravdu nakonec jsme se vykašle Li-.i ne celé Českoslove
nsko. Tak tomu se říká pragmatismus jako bejk.
V.H.

"Не s publica” č. 41/'і З

Jára Mecú
Už víckrát nezazní
tak slavné přísaha
jak nad Tvým praporem zalknutým v katafalku.
Jsme Tvoje armáda,
Tvůj lid jenž neváhá
srazit jak srazils Ty,
šíj nepřítele k špalku!

28. říjen a kalné ráno 14. září!
Tato dvé data patřila k sobě v
dobrých i zlých časech národů
Československa. Jedno symboli
zovalo vskříšení-druhé smrt! Smrt
toho, který vzkřísil. A vzkříšení
bylo záztakem po staletích tmy ve
které pro naše národy nebylo nadéje ani svélla. Byli jen silní je
dinci. Křesači jisker pro budoucí
světlonoše naší svobody a naších
práv. "Z bouřného času jsine se
narodili" ... a v bouřných mrač
nech, bouřným krokem šli. A silní
jediná - naší buditelé nás burco
vali, zvedali a stmělovalí do po
doby národa, který ví co chce i
proč to nechce. Byla to dlouhá,
trpká i krutá cesta staletími o kte
ré ve "stínu České lípy" psaly ge
nerace velkých synů i dcer "Matky
ze mé".

"Jmde-li slunce je
u nás je snili.
Jmde-li vánek jen bouře nás ztřásá.
Zvoni li po celém světě jen smích
zoufalá bolest nám srdce
až drásá!"

I tyto verše Jana Nerudy ještě

doznívají v rozdrásaných srdcích
poslední generace Čechoslováků.
Byli poraženi ve chvíli kdy se to
ho nejméně nadáli - Na prahu
svobody! Zapomněli, nebo blaho

sklonné ignorovali skutečnost, že
právě a je dutě příslušníci KSČ,
tím, že po únoru 1948 vstoupili do
služeb cizí velmod-zradili Česko
slovensko!

Nepřítel Československa mluvil
perfektně česky i slovensky a pro
to se mu na rozdíl od nacistů da
řilo při infikování falešných před
stav a desmlormad. Byli to, jako
jediní právě komunisté, kteří do
brovolné a v zájmu svých kariér
se dali do služeb Kremlu o jehož
postoji k demokracii, svobodě a
nezávislostí národů nebylo po
chyb! Těmto marxistům z nichž se
stali intemaoonalisté nemohla být
vzorem demokratická republika z
roku 1918, které v jejich hantýrce
říkali buržoázni. Jejich mocné ve
lebným vzorem byl barbarismus
sovětů! Nejkrvavější i nejbestiálnější diktatura našeho století s
jejíž pomocí degradovali od nacis
mu osvobozený československý
stát na kolonii azbuků a národy v
něm žijící na bezprávné otroky v
pitvomé roli jakýchsi "socialis
tických občanů". Nástup příslušní
ků poúnorového protidemokratic
kého puče do čela listopadové
handlířské wottice byl prvním
hřebem do rakve zvenčí osvobo
zeného Československa. Toho
Československa, které ironii Osu

li

du přežilo nacismus i mnohaletý
vražedný komunismus, ale nepře
žilo jeho pozůstalé. Jen málo z
hlav vymytých dvaačtyřicetiletou
protidemokratickou kampani si při
odevzdávání volebního lístku po
ložilo základní otázku:
Kolík z těchto převlečených
pánů kandidátů usilovalo o ná
vrat ke svobodě a nezávislosti
československého státu? A byly

další otázky.
Může být při zrodu demokracie
pdUtíčkou váženou osobností člo
věk jenž právě demokracií pomá
hal pohřbívat a po "vítězném
únoru" celých dvacet let s mar
xistickým zápalem po ní dupal?!

Má být reprezentantem zvenčí
osvobozeného Československa a
vzácnou osobností právé ten, kdo
téch prvních dvacet let nejhoršího
teroru na obyvatelstvu dělal kari
éru a radostně tleskal při popra
vách bojovníků za
koslovenska? Vždyť k tomu bylo

tenkrát zapotřebí otrlostí gang
sterů!
Jejich vítězný boj o koryta v
nových, tentokrát "demokratic
kých" podmínkách dnes vysoce
přesahuje jejich tehdejší otrlost!
Neměli to těžké přesedlat. Vče
rejší cvičené poddané nebylo tře
ba cvičit! Jejich apolitičnosl čili

blbství se ukázalo byt zárukou ka
binetní politiky, politiky zavřených
dveří, politiky klik a čachrů. A tak
zkušení manipulátoři, experti na
manipulování mas i mas-médn,

tito ve světě proslulí "inženýři
lidských duší" opět třídí a o nás
bez nás určují v čem a jak bude
me žít. S neomylností včerejších
neomylných funkcionářů poučují
nevědomé masy pracujícího lidu
kdo je budovatelem nového dobra
a kdo nepřítelem pokroku a no
vých vymožeností. Lidé, jimž po
dvaačtyřicet let zakazovali svo
bodně myslet se i v nových pod
mínkách často chovají jako nemy
slící.
Osobnosti si mnou spokojeně
ruce zatím co jimi informovaný lid
kamenuje neochočenou Republi
kánskou stranu Československa.
Osobnosti si připíjejí na zdraví při
vymázavání Československa z ma
py Evropy a jimi informovaný
"československý" lid zatracuje Dr.
Sládka, který nezobe z ruček osví
cených osobností a nadále brání
československou státnost. Nové
demokratické Československo má
tragický málo demokratických
vůdců. Byli systematicky vybíjeni.
Nejdříve německými nacisty pak
česky a slovensky mluvícími ko
munisty. Mnozí pomreli nebo ze
stárli v exilu, jiní v kriminálech
na rodné hroudě. Pokolení sluhů
vypěstované pod bičem totality a
tolik let jásající v průvodech pod
tríljunou s politbyrem dnes budu
je demokracii svou lhostejností!

Osobnosti z bývalých kádrů
strany začali budování rozbitím
státu. Zánikem Československa
samozřejmé zaniknou i sympatie i
solidarita, kterou cítili k poro
benému státu Čechů a Slováků ví
tězné západní demokracie. Na
osudu nových začínajících státečků
nemá žádná z velmocí vážný zá
jem a v záplavě všedních diplo
matických zdvořilostí a nezávaz
ných příslibů vyčkávají jaká podo
ba se z nás vyklube.
V době kdy u naší západní hra
nice se už po mnono let formuje a

Otok legionářů u Zborová

dnes definitivně ukazuje svou sílu
největší hospodářské i politické
společenství svobodného světa s
330 milióny občanů různých ev
ropských národů spojených v je
den evropský útvar, je naše počí
nání více než směšné! Je anachronismem svědčícím o politické
nezralosti naších kariéristů hra
jících si na politiky. Na štěstí pro
nás a pro všechny apolitičnosti
trpící bezmocné prosťáčky, kteří
naprosto nechápou dobu v níž

žijí není Evropa roku 1992 to
tožná z Evropou roku 1938!
Na počátku dvacátého století
jsme ještě byli poddaní říše Rakousko-Uherské. Když Bůh dá,
lak na počátku jednadvacátého
století budeme občany Spojených
států evropských! Naší potomci
budou se Slováky mluvit anglicky
a o naších obětech o naších zma
řených životech pro "jakési" Čes
koslovensko budou mluvit jako o
zbytečně ztracených létech bláz
nů. škoda, že budu už pod dr
nem. Že nebudu jim moci říci ja
ký to byl krásný život žít pro ideál
svobodného, nezávislého a demo
kratického Československa! Po12

Budova ve Štěpánské ulici neměla dlouho příležitost získat nový kabát. Nyní, po roce stavebních úprav, se české veřejnosti otvírá zcela renovovaný institut. Vychází sice ze staré tradice, ale vytváří
dnes moderní, mnohostranný a přívětivý obraz francouzského působení v Praze.

vědět jim, jací to byli nádherní
lidé, kteří pro tento ideál riskovali
popravišté, dlouholeté žaláře і
vyhnanství! Že do konce mého ži
vota jsem byl hrdý, že i já svým
dvanáctiletým žalářem a dvaceti
letým exilem jsem patřil mezi né!
Bratři a sestry, kamarádi mrt
ví i živí, nežili jsme zbytečné ži-

rozhodné na naše území nepřišel
s praotcem Čechem.

Eurlng. Dr. Bohumil Kobliha

Stalo se.

te se škatule" na dr. Jiřího Háj
ka, vytrvalého komunistického
idealistu, Dr. Františka Janoucha

zetě Amošta Kolmana, obrmarxisty, velezrádce Zdeňka Mlynáře
co podepsal okupaci, Pávku Ko
houta lyrika "sluníčka" Stalina ...
a tak dále. Nemohlo se od nich
očekávat nic jiného než další
velezrada. Leč exilová Rada svo
bodného Československa s "před
staviteli lidu" v Čele, o komunis
tickém popředí i pozadí Charty 77
"nevěděla" a napsala v listopadu
1986 neslavnou Petici o uznání
Charty 77. Je dnes lhostejné zda
k tomu dala popud CIA, KGB,
"svobodní" zednáři či jen génius
pana prof. Mojmíra Povolného.
Je mi trapně jmenovat ty, kteří se
k Petici připojili, ale v exilu je
všichni známe. Jsou pro historii
zapsáni na stranách exilových no
vin "Mukla" a "Denního hlasate

le". Ti co podepsali, většinou do

7.H .

stali nedávno za svojí mouřenín
skou službu vyznamenání a vysoké
šarže od prezidenta Havla, a exhibidonovali se na Hradě pražském.
Václav Havel byl do funkce
zvolen velezrádným komunistic
kým "parlamentem". Hned od po
čátku chránil komunisty' a nás začai urážet svým způsobem "prezi
dentováni" a svými "Ahoj". O dal
ším bohémském jednání nemluvě.
Žádný jiný vyspělý národ by to
nepřijal, ale Češi jásali. Dovede
si někdo představit, že by anglická
královna oslovila své poddané ně
jakým cquivalentem onoho Ahoj?
Třeba: "Čau čau folks!" a vystu
povala jako klátivý klaun? To by
byl konec monarchii!!!
Jenomže to co spolkli rádoby
světoví Češi, nespolkli Slováci.
Samotného mne polévai stud,
když pan "první občan" Častoval
bratry Slováky svým "Ahoj" a dal
šími malinovkami. Čechy okou
zlovala jeho chlapecká nešikov
nost. Slováky ne! Kdo četl "Ana
lýzu 17. listopadu* Miroslava Do
lejšího, ví, že nešlo o žádnou
osobní "nešikovnost", ale o odjinud řízený záměr, kterému Ha
vel sloužil. Slováci museli být
pobuřování a stavěDi proti Če
chům. (To konečně už začai vyvo
lenec Hitler.) Vše aby Českoslo
vensko mohlo být snadněji rozbi
to. Rozbito proto, aby náš prostor
mohl sloužit někomu jinému, kdo

to re ?

Co dělal exil?

Informovanější a poctivější část
československého exilu bránila ná
rod, ale druhá část včetně někte
rých "představitelů lidu" už zase
připravovala další velezradu.
Mnoho nás varovalo a psalo o ne
bezpečí komunistické Charty TI.
Počínaje »vídeňskými Svobodný
mi listy* a konče Komínkovými
»Našimi Hlasy* v Torontě a
Kučerovým » Denním Hlasatelem*
v Chicagu. Jen namátkou: »Demokracie v Exilu« z října 1987
upozorňujeme ve článku "Hejhej

E u rin g .D r.B o h u m il K o b lih a p í£ e
Z 8jím 8vé č lá n k y , e le což ta k 
h le bez tě c h z a s tře n ý c h a n t i 
se m itsk ý c h a a n tiz e d n á řs k ý c h
výroků by to n e š lo nane dok 

Když prezident Beneš přijal
Mnichovský diktát, zradil svoji
přísahu "Věrni zůstaneme". Nepo
slechl národ volající "Ani picl" a
"Dejte nám zbraně, dali jsme si
na ně". Někteří naši generálové ho
chtěli zastřelit jako velezrádce.
Neudělali tak. Nehájili jsme celi
stvost státu.
Když se prezident Beneš objevil
v anglickém exilu, naši letci ho
vypískali a chtěli ho odstranit.
Nestalo se. Naopak náš válečný
politický exil se nechal znovu vést
velezrádce m.
Druhá kapitulace Beneše komu
nistům byla jen činem stejného
zrna. Zkorumpovaní a zcela zrád
ní "Poslanci" odhlasovali předání
Podkarpatské Rusi velikému bra
trskému Sovětskému svazu. Nedě
lali jsme svoji svátou povinnost a
nehájili jsme celistvost své země.
"Představitelé Lidu* v parlamen
tě dali opět šanci velezráda Bene
šovi. Ten mohi pokračovat ve
svém "díle* až nás spolehlivě do
vedl do druhé katastrofy. Po Be
nešovi následovala plejáda komum
.dt velezrádců a darilo se
a Hradě po dvacet let dobře.
Přišel velký komunistický ob
rodný proces a jaro 1968 a po
nérn invase slavnou Rudou armá
dou. Naši velezrádci podepsali
okupaci. Ti co je vystřídali seděli
dalších dvacet let na Hradě praž
ském a v podhradí, a dařilo se jim
dobře.

Mělo se Slovensko nechat dále
naplánovaným a naprogramova
ným prezidentem, vůdcem mlha
vých představ či zničit účelnickýui
gétuem pana Klause? Mělo se ne
chat dovést k národní genoddé
ekonomickými prostředky podolv
ně jako Češi? Tonoucí se stébla
chytá!
Československo bylo rozbito
opět velezrádci československých
zájmů. Prezident Havel stejně ja
ko kadoš Beneš slibuje "Věrni zů
staneme"! Ale komu zůstávají ná

U/bitov padlých iegtonárů u Zborová

rodní velezrádci vénu?

Dne 26. ledna 1993 byl znovu
vyvolenec Havel poslední prezi
dent Republiky Československé,
odhlasován 109 zkorumpovanými
poslanci (a poslankyněmi) jako
první prezident České republiky.
Na jak dlouho? Než bude nařízen
odkudsi rozpad ČR na Euro-regióny? Ani zahraniční tisk mu (a
samozřejmě ani nám) už tentokrát
netleskal!

My Češi, jsme nedokázali uhá
jit celistvost svého českosloven

ského státu. Náš pád začíná v ro
ce 1938. Plačme tedy především
nad sebou. Nesvádějme nic na
Slováky.
Stali jsme se prvním státem,
kde se velezrada vyplácí, deko
ruj e a dobře honoruj e, zatímco
věrná služba národu se přeěasto
odměňuje kulkou do hlavy. Kéž

by mohli promluvit likvidování
generálové Pika, Medek, Gibiš,
Gajda, Klecanda, Petřík, Záhalka
a všichni ti další!
Jsme schopni naše prokletí
změnit?
Jak? Půjde to bez nezměrného
utrpení, změny srdce a skutečné
revoluce?
Odpověz si každý sám.

Ach zemi krásnou, zemi milovanou
kolíbku mou i hrob můj, matku mou,
vlast jedinou i dčdictví mi danou,
lirou tu zemi, zemi jediooul
(КЛ. Mácha - Máj)

Hluboce zarmouceni oznamujeme všem přátelům
a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustila
naše drahá a milovaná

REPUBLIKA
ČESKOSLOVENSKÁ
Zemřela po dlouhodobé zákeřné nemoci
v požehnaném věku 74 let.

S naší drahou zesnulou jsme se rozloučili
dne 31. prosince 1992 ve 24.00 hodin
ve všech prostorách této země.
Prosíme o tichou vzpomínku a modlitbu.

15,000.000 pozůstalých
Autobus pro smuteční hosty do Evropy
odjede z Prahy a z Bratislavy v nedohlednu.

Loridýn, 28. 1. 1993
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Annie Girardotová v Praze. Herci Annie Girardotová

a Carlos budou v Praze natáčet v říjnu francouzský televizní
seriál. Rakouský režisér Axel Corti zde bude natáčet v r.
1994 film s -Jean-Louisern Trintignanem.

Německý kancléř Kohl se ve 41 čísle z r.1992 týdeníku"Bunte" vyjadřuje
i ke svým přátelům k nimž ne pátém místě zařazuje Michaila Gorbečove .a čavé tím ns jevo,
Že moc dobře
ví, když ho stevi ještě
ř e d presidenta
Mitterranda,
komu má b/t nejen E v r o o e ,
ale celv svět
vděčný. Pan kancléř je ssi dobrý doč-,
tář kdvž chápe
na rozdíl od
těch, Kteří dnes počítá ji
dokonce i na pr
stech jedné ruky, kdy by se i bez Gorbačova komunistický systém v Rusku znemožnil sám.VE.

FREUNDE
Ein Ex-FuBballer, ein Pfarrer,
viele Politiker und ein dankbares Reitervolk im fernen Asien

Brack

GERO 3ACHER
Mit-Wanderer am Wolfgangsee,
ORF-Generalintendant. VerpaBte
Kohl '76 neue Frisur und Brille.

Kohl wird zum neuen Bundeskanzler
gewählt und vereidigt (1.10. 1982).

I
2
3

Händchenhalten mit Mitterrand aut
dem Schlachtfeld Verdun (22. 9. 84).

HANřIS-MARTIN SCHLEYER
Arbeitgeberpräsident, von der
RAF entfOhrt und erschossen (1977). Tränen
bei derTodesnachricht.

5

I

Erster Regierungsskandal: die Affäre
um Generál KieSling. Em Zv/ielicht: Verteidlgungsminíster Wómer (5.1.84).

Verungl0ckter Isrsel-Besuch mit dem
Spruch von der „Gnade der späten Geburt“ (24. 1.84).

2

Koh!s erster Minister muB gehen: Graf
Lambsdorřf wegen der Flick-Spendenaffäre (26. 6. 84).

3
Männerfreunde: Kohl und Gorbi

Hunderttausende jubeln „Helmut,
Helmut“ und „Deutschland, einig Vaterland“ in Dresden (19.12. 89).

6

Kohl verhilft CDU zu 40,9% bei ersten
freien Wahlen im Osten (18. 3. 90).

7
8
9

Kohl und Gorbi beim „StrickjackenGipfel“ im Kaukasus (14. 7. 90).
Einheitsfeier in Berlin. 1 Mio. Menschen jubeln Kohl zu (3. 10. 90).

10
10

Moskau liefert Honecker aus. Kohl
hat sich durchgesetzt (29. 7. 92).

BUNTE

4
5
6

Kohl und Reagan besuchen die SSGräber von Bitburg (5.5. 85).
їп „Newsweek“ vergleicht Kohl Gorbatschow mit Goebbels (15. 10. 86).

Staatsempfang filr Honecker in Bonn.
Peinliche Erinnerungsfotos mit dem
Diktátor (7. 9. 87).

Kohl verspricht im Wahlkampf bluhende Landschaften im Osten (14. 11.90).

7
8
9

Ankúndigung eines Solidarzuschlags:
„Die Steuerluge“ (27. 2. 91).

Sohn Peter, 27, verungliickt mit seinem Auto in Monza (Italien), schwerverletzt ins Krankenhaus (30. 10.91).

10

H -O. Genscher, Kohls belíebtester
M
ter, tritt zuriick (17. 5. 92).

ROIIALD REAGAN
Oggersheim meets Hollywood.
Kohl schwer beeindruckt. Er nennt
ihn „Ron“. Gemeinsamer Abslurz
in Bitburg (siehe links).

MICHAIL GORBATSCHOW
Der Mann, dem Kohl die Einheit verdankt. Trotzpeinlichem Goebbels-Vergleich
Freunde auf Lebenszeit.
FRANCOIS MITTERRAND
Zwei wie Pal und Patachon.
Fúr „Elmut“ kaut Frangois
sogar am Saumagen und kommt
nach Oggersheim.

ECKISEE3ER
Kohls Chauffeur seit 30 Jahren.
WeiB mehr 3ls der KGB,
hort jedeš Geheimgespräch
im Auto. Schweigt.
DIE TATAP.E.'I
AusTat3stan (RuBland). Wahlten
Kohl zum ,,Besten Mann
auf der ganzen Welt 1991".
JULIANE WEBER
Die Lady im Vorzimmer.
Entscheidet. wer durchkommt
oder nicht. Wahre Machl.

АР.

Die Mauer ist weg, Kohl zaubert 10Punkte-Programm zur deutschen Einheit aus der Tasche (28.11.89)

Pelnlich: mit Reagan in Bitburg

;'

Abstimmungssieg uber Späth, GeiBler
und Co., die Kohl auf Bremer Parteitag
stiirzen wollten (13. 9. 89).

В
2
|
=.
1;

J? ’ '??. V ri? Pres s

Grundung des ersten Umweltministeriums, Walter Wallrnann wird erster
Umweltminister (3. 6. 86).

4

ERICH RAiMSTETTER
Pfarrer von St. Joseph in Ludwigshafen, Seelsorger seit Kohls Kindheit. Taufte seine Sohne Walter
und Peter.

W\ . Wlorúz.

Seine zehn
groBten Krišen

1

Seine zehn
groBten Siege

FRITZ WALTER
Pfälzer wie Kohl FuOball-WMHeld von 1954, Kohls Sport-ldol.
Dauergast bei Kanzler-Felen.

E^G m erner (2 ). a clio n p re ss (6). Schneider P ress.dpa (3). A lpha,C ortrast Press, M Ebncr. A S lrobel,E . Herbst. UniversalPress. Ullstein Siná
A rgům .K onrád R. M ullcr. Snowdon. G Somozza. M S eyrnour.Thnm as 4 T t^ ^ a a . Kóvesdi: Jllristralinn-1 >■№<» . .r>a 11___
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an der neuen deurnungsbild sowie seine
schen
Wirklichkeit.
Kieidung geben nicht
die nichr mehr Traum
den ganzen und wahist und so anders ausren Kohl. Was ar,dere
sieht
ais
erhofft?
an Brillanz besitzen,
Schon schwebt liber al- Kohl: Packt er’s noch mai?
machr er durch Beharlem das Gerticht einer groBen Koalition in
rungsvermogen, realistisches Kalkul und
Bonn. Der Kanzler, tuschelt man, packt es
Nuchternheit wett. Sein Weltbild ist ohne
nicht mehr allein. Er habe sich abgekapZweifel festgefugt. Wer sind seine Freunselt. stiinde einsam an der Spitze. Woner
de. .wer seine Feinde? Welche Vorbilder
bezieht Kohl in solchen Situationen, die
haben ihn zu dem werden lassen, derer ist?
immer wieder „einmalig“ genannf werden,
BUNTE liifret das Phänomen Kohl, schilseine Kraft, seine Anregungen und seine
dert seine Siege und Niederlagen, Starken
Wirkung? Die Oberflache, sein Erscheiund Schwächen.

Popularita Kancléře však nabírá ve
mi oovéžlivv trend. ”ení tedv divu, ž
v nřadvolebním klání bere v úvahu i
sudetské Němce. ’ase oběti II.světové
vélkv se spláchnou jakvmsi odškodnéním. 7vl ášt. kdvž dVča ien o žijící
nošKožené . VH.

Nauurlich der Eierwerfer, aber
auch ein arroganter Hamburger
und ein roter Rathaus-Chef

Chefredakteu:. Titanic' Das
Satire-Magazir. September-Titel: .Ker' in Sarajevo erschossen. Weitkrieg?"

Roter Rathaus-Chef íSPDi in Kohls
Heimatst3dt ludwigshafen. Ausgerechnet. Erzleinde sei! den 60er
Jahren.
HELMUT SCHMIDT
Hamburger Arroganz gegen Pfälzer
Gemutlichkeit. Schmidt stellte
Kohí gern ais Provinztóipel dar.
Ein Irrtum.
MARGARETTHATCHER
Englands Eiserne Lady, keine
Angst vor King Kohl. Europa-Gegnerin gegen Europa-Macher.
ERICH hOUECKER
Raubte Millionen Deutschen
40 Jahre Leben, heute
selbst im Gefangnis. Kohl liefi
ihn aus Moskau holen.

MATTHIAS SCHIPKE
Der Eierwerfer von Halte (Mai '91).
Kohl Hippt aus,
schlägt zuriick. Fast ein Sieg.

DAS EWIGE AU
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J ' b i&OlEFRAUEN:
BLICKINS KANZLERHERZ
Hannelore auf Platz 1. Dahinter eine Fiirsrin, ein Geigen-Genie, eine
Ordensfrau. Undfilrwen Hehnut sonst noch schwarint. . .

SUSSIGKEITEN
Geliebler Feind. Kohl mag alles:
NegerkiiBe, Torte, Gummibärchen.
Siehe auch „Gewicht“ und
„Leibgerichte“.
WAAGEN
Immer schlechtes Gewissen, wenn
ereine sieht, z. B. im Hotel.
Gute-Laune-Verderber.

Hannetore
(58). Seit ’6O
Frau Kohl

Käthe Kollwitz (t 1945)
wg. Kunst

Steffi Graf
(23) wg.
Vorhand

Katharine
Wepburn (82)
wg. schon

Gloria T & T
(32) wg.
Fower

Marlene Dietrich (t 1992)
wg. Beinen

Maria Schell
(66) wg.
mutterlich

Anne-Sophie
Mutter (23)
wg. Geige

Ediíh Stein
(t 1942)
wg. Geist

Gertrud
Hohler (£
wg. klug

0П0 SCHILY
Ex-RAF-Anwalt, SPD. Zeigte
Kohl wg. Falschaussage im Flicř-AusschuB an.
Ermittlungen eingestellt.

FRANZSCHONHUBER
REP-Chef. Konnte Kohl 1994
zur groBen Koalition mit SPD zwingen.
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