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Protest proti neustálým teroristickým praktikám policie a trutnovské a
prokuratury proti rodině b'onkovýoh

hradecké

Jtčžuji si a důrazné protestuji j rotí tom,že orgány trutnovské
prokuratury, ^usti ční ch orgánu východočeského kraje vo spojení s podobnými živly na pražs
ké prokuratuře zahájili v roce 1921 trestní stihání proti mé osobě a cílem mě zastrašit

v mé cnaze odhalovat vrahy Pavla ’^опку a jejich naporjohače typu zouúkyna Larcely Horvátovú a prokurátorky b„išky rychlíkové*
2 výše uvedených důvodů podávám trestní oznámení na prokurátorku Ь* Kvhlí -ovou z OF
Trutnov , soudkyni 03 Trutnov tíaroelu Horvátovoujoki'eeního prokurátora írola,kterého záro
veň podezřívám z omezování slovního projevu,dále policejní složky ve Vrchlabí v čele s
inapcě.torem VI* Vac’:em*V^icl>ni Jsou ;^d zřeli,že zneužili .--ostavení veřejného činitele,
aby rozpoutali další mojí perzekuci* 0 tom,že to byla svévolná perzekuce svědčí i to,Že
celý případ převzal Výbor na obranu nes; mvedlivš gtlhaných0
hlavního ispektora *1» Vacka ve Vrchlabí dále obvinuji z hrubého zneužití veřejného čini
tele ,když ce prokazatelně podílel na perzekuci mého brntra,když zahájil vylhané a vykonstru
ovaná trestní я tikání dna 21'*1* 1906 pod za* ČVOi Vy ~ 473/ó>/ns tomto základě byl Favel
V»onka dokonce odsouzen. Jeho zásluhy,Jako i mnoha Jinýoh,které si vysloužili pronásledo
váním Pavla І'опку byly samozřejmě odměněny,pan Vaoek Je hlavním ispektorem,Je to výmšch
právu q Jeho podřízení mě,Jako za totality,v r* 1922 pronásledovali a snažili se zatknout,
Jedině můj útek do ile^lity zamezil dalšímu zločinu*
PÄlčí výtečník,bývalý předseda Vlastimil b tě pánek ,který зе postaral o stihání Pavla henky
pua známý dopia,kde P* Wo.ka Žádal odstranit obraz J.Ve btalina našel zastání u nynějšího
předsedy Krejčího J.,který mu umožnil po r« 1939 dodělat rok k^důchodu v© іяг& kenceláré*
Dokonce ho pochválil věřeJně Jako dobrého člověka®
O tom,že soudce Suchánek L,který odsoudil také nevinně Fevlc. »onku,a p* Formana v politirkéa procesu oaso udil za dovoz bible, dělal rehabilitaoe na 0$ káchod a zre habilitoval si
svůj rozsudek,že soudkyně Co Galcv£ z Ob hádHod,který se rovněž podílela na zločinech
proti ľ. fc’onkovi Je stále ve funkci, Je dr.rmo mluvit*
Zločiny se zde ve východočeské» kraji vyplácel^ , ni kdo není za nic stihán o kuo na tp
poukazuje Je trestně stiháno

febnitá totalitní morálka. byla nahrazena odésáokou,která se projevuje bezzájadovo3tí*
bezohledností & velkými projevy oynitmio U pokryteckými hsaly’tíe jsrw jako oni” přikryl
... to Ьаішо obrov akou plachtot*
l3Jento stav působí velmi depresivní na lid a to hlavné po atráhkýoh duohovníohřmr&.vníoh
ľa morálních .kde to Jde horer.ipúd<m\a kopce*
Jiří koňka
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PROHLÁŠENÍ
PŘEDSEDY ČESKOSLOVENSKÉHO S&WŽENÍ CECHlľ, SLOVÄK0 A PODKARPAT

SKÝCH RUSIn8

V KANADE K ZAjjfezDU SOUROZENC8 JELÍNKOVÝCH Z BRONTE,

ONT. NA MISTROVSTVÍ SVETA V ^RASOBRUSLSNI DO PRAHY,ČESKOSLOVENSKO.

Světový i kanadský denní ti«c se v poslední době zabýval případem
sourozenců Marie a Otto Jolínkovýfc, kteří j^ jeden z nejlenších k£inodakych lcr asobrualařských párů madí jet na mistrovství světa'v kraeobrusleni za Železnou oponu - do Pz*áhy, Jedná-.’.ee o Kanadary českosloven
ského původu, kteří v roce 1943 s rodiči upr&li z rodné vlasti, aby se
zbavili ú^xaku komunistických mocipánů Československa a v demokratickém
zapadnim svétě se zapojili do svobodného způsobu života, a v něm
svým
stavem - jako exulanti - svědčili b hrozícím ^nebezpečí pro celý svět od
mezinárodního komunistického spilcr^tí.
.

Dnes je podvodná koexietenční politická linie vedena Chruščevem
nejen k,oklamání svobodných národť^pro snazŠ^rpronikání a rozvrácení je
jich způsobu života, ale také k zastrašení vnitřního odporu národů Úpi
cích pod komunistickou diktaturou J uvádí je 'téměř do beznaděje když
Komunistické noviny Jsou zaplaveny .‘fotografiejil, na kterých si státníci,
spodarsti 1 kulturní kapitáni ôvťppodného světa, po dávají ruce a komu
nistickými hromadnými vrahy.
ľ
;
•ti
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~ /Někteří zpozdilí činitelé v ^ašem prostředí, zapomínajíce nebo
chteuíce zapomínají na^konečné cíl^ bezbožnéhÓ marxismu, jeho militant
ní charakter v přípravě rozvratných, revolucí jedoucích k nastolení svě
tové diktatury proletariátu, doporlféují užší politickou i hospodářskou
spolupráci в komunistickými vládami^ kulturníí-výměnu a nyní Ještě líbi
vé přátelské sportovní styky. Z toljrto hlediska se mi jeví zájezd souro
zenců Jelínkových
uprchlíků před komunismem-v- do Prahy Jako nebezpeč
ny apatny veřejný příklad, když dnejjs dostávajř od komunistické vlády
byt i vynucené záruky pro účast na.'«rvětovém mistrovství a po něm možnost
volného odjezdu z Československa. Veřejné mínění svobodného světa tím
muze.být uspáno v ostražitosti a olámáno, jako by se komunisté stával 1
lidštějšími, nebo v zájmu neatrannqáti snortu, bpouštěli své politické
cíle a mstu. Proto pokládám za svdji novinnoít, abych jako mluvčí Kanadanů československého původu, t.j* Cechů, S]*pváků a Podkarpatských Rusinů, tímto verejným prohlášením vyjádřil naš*. stanovisko, které má při
spět k objasnění pravdy a také má dokumentoval zájem velké většiny ka
nadských občanů našeho původu o praj^řý proepěch;-Kanady 1 svobodného svě
ta, a o návrat svobody ujařmeným národům, ve kterých stály naše kolébky:
Komunisté se obávají významu iřje svobodné^ světě žijících svědků
své hrůzovlády nad národy - skutečnech exulantů a proto nikdy nepřestali
в pokusy je diskreditovat, zastrašovat, případně 1 vábivými sliby Je
získávat. K tomu zajisté vyniká příálaď správného postoje světoznámého
Čechoslováka Rafaela Kubelíka, kdy&roku 195ó:.zaslal České filharmonii
tento telegram: 'Lituji, ale nemohu^řijmout vise pozvání dirigovat v
Praze, dokud bude nutno goďobná poznání provázet ujištěním, že můj ná
vrat, do Londýna je samozrejmý. Až pttnžská vláda toto normální právo při
zná každému^Čechoslováku. . ., přljedířrád a nen£ nic, na co bych se te
šil víc, než na shledání з vámi, drmí přátelé^ Srdečně vás pozdravuje
Rafael Kubelík."
"T

Marie a Otto Jelínek jednali opačně než Rafael Kubelík v r. 1956 a
p”ý na radu kanadské krasobruslařské associace požádali Československé
zastupitelské úřady v Kanadě, aby byli formálně zproštěni čsl.občanství
a tak si zajistili diplomatickou ochranu kanadského velvyslanectví v
Praze. Také Světová krasobruslařská federace v Davosu ve Švýcarsku zar
kročila u čsl.vlády, aby Jelínkovým zajistila účast na světovém mistrov
ství v Praze a po něm svobodný odjezd z Prahy. Pan George^Hasler,Jednatel této mezinárodní organ!sace prohlásil: "V případě,Že čsl.vláda není
ochotna takovou záruku poskytnout, budou se mistrovství světa v krasobruslení konat jinde. Světový championát musí být přístupný všem uchívzečům o mistrovský titul. Nemůže být řeči o světovém mistrovství, když,
se někteří sportovci nemohou závodů zúčastnit,protože se obávají osobní
persekuce." Na to odnoveděl csl. mluvci p.František Kroutil. Prohlásil
mimo Jiné toto: "Mohu dále prohlásit, že Jakmile jim vydáme výjezdní viзит, Jelínkovi budou moci naši zemi bez obtíží opustit. Vždyť chceme,
aby se mistrovství v Praze zúčastnili nejlepsí krasobruslaři světa.
Konečně prošla v denním tisku zpráva, že dne 24. ledna 1961 Českosloven
sko formálně zprostilo svého občanství Marii a Ottu Jelínkovi a komuni
stická vláda 'uznala plnost jejich kanadského občanství.
„ Je to tragická záměna hierarchie hodnot, tolik příznačná naší pře
vážně materialistické době, když team sestry a bratra z Bronte,Ont. se
má vrátit do téhož komunistického Československa, odkudpéčí rodičů v
roce 1948 ve stáří osmi a šesti let šťastně unikli. Mají se,vrátit k účasti - na sportovním soutěžení. Výše Jsem rozvedl nebezpečí veřejného
špatného příkladu takového jednání, ohrožující mravní výši lidí svobod
ného 3věta. Co tomu však řeknou nešťastní poddaní z komunistického "rá
je", kterým se útěk na svobodu nepodařil a žijí v prostředí strachu,Či
ve vězení? Kde zůstal respekt k významu obětí štvanců policejních psů
a padlých na minových polích pod palbou kulometů při nezdařeném pokusu
o překročení Železné opony? Ne, komunističtí mocipáni Československa
se za dvanáct roků nezměnili, ale musel se změnit charakter některých
navrátilců pro takovou příčinu a charakter veřejného mínění svobodného
světa, když by k podobnému jednání bylo ještě ochotno aplaudovat.

Pro lepší objasnění uvedu alespoň jeden příklad: Úspěšnému hockeyovému střednímu útočníku Chicago Black Hawks Stan Mlkltovi dne 14.led
na 1961 v Toronto chyběl jen jeden gól k vyrovnání rekordu Mauřice Ri
charda (vstřelení gólu v každém z devíti po sobě jdoucích zápasů). Byl
tehdy v přestávce hostem reportéra před televisní kamerou a odpovídal
na otázky sportovního i soukromého rázu. Řekl, že se narodil v Česko
slovensku, později byl adoptován od rodiny krajanů v Kanadě a loni byl
navštívit první rodiče na Slovensku v Československu. Každému pozorova
teli televisního programu bylo tedy jasno, že Stan Miklta, ,dnes 20 roků
starý, dostal povolení legálně opustit Československo, není politický
uprchl ík a Je mu dovoleno rodnou vlast navštěvovat a vracet se zpět. ~
Není třeba pátrat po politickém zaměření jeho pěstouaů v Kanadě, když
získali takovou mimořádnou výsadu, že Jim vláda chlapce uvolnila; ani
proč se komunistický režim nesnaží vymáhat na svém mužském občanovi
příslušných let povinnost vojenské služby. Pravděpodobněme to komu
nistům vynlatí, když známý sportovec ve svobodném sv.ětě říká, že může
volně do Československa jezdit a tak se smáze^přehlédne, že taková svo
boda platí jen pro někoho. Stan Miklta sám může být nevinen a Jeho prí
pad se týká Jen Jeho osoby. - Naproti tomu sourozenci Jelínkovi jsou z
rodiny politických uprchlíků a Jen proto vznikla celá zápletka s vlá
dou Československa. Jelínkovi sami zdůrazňují tuto skutečnost, o čemž
např. svědčí referát uveřejněný dne 12.ledna 1961 v The Hamilton Spectator od redaktora p. Gary Lautens po Jeho návštěvě v rodině u Jelínků.

Tento referát uvádí mnohé detaily o jejich dřívějším životě v Českoslo
vensku a o přechodu hranic v cestě za svobodou. Nikoliv, tento případ
rodiny p. H. Jelínka z Bronte není jen jejich soukromou záležitostí, ale
hluboko zasahuje do zájmů široké veřejnosti.
Setkáváme ae někdy в nedomyšleným názorem, který se pokouší tvrdit,
že sportovní činnost Je neodvislá od ostatní činnosti a že" další otázky
lidské společnosti se sportu netýkají. Což provozování sportu není také
součástí lidské činnosti? Je přípustné, aby některý úsek našeho života
ae řídil jinou morálkou? "Když bychom připustili dvojí morálku, jednu
platící pro kluziště, jpolitlku a obchod, a druhou odlišnou pro Život v
rodině, v kostele, na ulici, v dílně a úřadovně, pak naše společnost by
zajisté byla na šikmé ploše,před pádem.

Je obtížno si představit otupělost svědomí toho člověka ve svobod
ném světě, který sedě u plné mísy zapomíná, že druhá polovina lidstva
bez vlastní viny trpí v otroctví. Je nepochopitelné, ze зе ho
nedotý
ká, když Jeho vláda diplomatickými a obchodními styky (viz vývoz pšenice
z Kanady) podporuje vlády otrokářů v sedle proti utlačeným národům, a
když se nepozastaví nad tím, že takový špatný program berou do své ochra
ny jinak demokratické politické strany a stává se součástí jejich voleb
ního programu (např. uvedení rudé Cíny do Spojených národů). Nevěřím
však, že ani to nejotrlejší svědomí se neozve při předložení tohoto kon
krétního případu:
Po oznámení komunistické vlády Československa, citovaného v kanad
ském tisku, mají nyní Marie a Otto Jelínkovi práva, vyplývající z uznání
plnosti Jejich kanadského občanství. To tedy znamená, Že jsou ještě Ji
ní občané Kanady, nemající nárok na všechna lidská práva. Je tomu sku
tečně tak! Tisíce čestných kanadských občanů žijí po desetiletí nucené
odděleni od svých manželek a dětí. Nemohou manželkám pomoci,když jsou
nevinně vězněny, nemohou se starati o své děti a Jejich výchovu, když
jim režim odmítl studium na školách, a jen v duchu mohou dát poslední
S Bohem umírající matce a otci, ale nemohou stát u Jejich 'úmrtního lože.
Nepatří toto mezi základní lidská práva? Proč kanadský tisk bez poznám
ky cituje komunistickou zprávu o uznání plnosti kanadského občanství ?
Je dvojí občanství Kanady, či nemá zde každý občan nárok na stejná prá
va? Platí Jiná morálka pro tisíce uvedených občanů Kanady jenom proto,
že neumí tak dokonale bruslit?

Při^této příležitosti se chci vyrovnat s námitkou, že občané Ka
nady, Jcteří prošli komunistickým peklem, nedokáží bez zaujetí posuzovat
nynější světové události. Odpovídám otázkou: Kdo je vlastně zaujatý ?
Není to ta část kanadské veřejnosti, která odmítá věřit pravdě podlože
né doklady a předkládané zkrušenými osobami? Pomůže Jí útek před nepří
jemnou skutečností tím, že зі dá na oči klapky, aby nevidela do J ale
hluboké propasti se k vlastní záhubě řítí?
Sourozenci Jelínkovi Jsou v r. 1961 mistry Kanady ve své krasobruslařské disciplině a odborníci předpovídají, že při mistrovství svě
ta v Praze mají naději zÍ3kat titul. V tomto mém prohlášení Jsou uvede
ny vážné důvody mluvící proti jejich cestě do Prahy, což může Kanadu
připravit o prvenství. Sportovní veřejnost by зе mohla mylné domnívat,
že toto přehlížím a nebo že mi neleží na srdci prospěch kanadského spor
tu. Proto Jsem nucen v závěru uvést odborný sportovní náhled, k čemuž
se cítím býti povolán vzhledem k své minulé sportovní činnosti a k ny
nější několikaleté péči v systematickém sledování vývoje našeho kanad
ského sportu. Mnohým je také známa moje jednatalská funkce v tělocvičné
organisaci Orel se sídlem v Chicago, I11.,U.S.A.

Na loňské olympiádě v Římě
sáhli Kanadané minimálních výsledků.
Před tím také ztratili jjjfl. e trov etv£ v ledním hockey. Od té doby ti,kteří
to s naším kanadským ejfijrtem dobřa-.myslí, se zvýšenou měrou zabývají
příčinami neúspěchů. JeSftejvyšší gás se vážně zamyslet, proč Jsou dnes
mrtvé kluby, které v minulosti šílely slávu Javorového listu v našem
národním sportu: Belle^ýLle McFar^snds, Whitby Dunlop6, Pentlcton V'3
a další. Oproti materialisticky smýšlejícím navrhovatelům zlepšení, po
mocí finančních přispěyxjl od státům nebo ze zisků profesionálního spor
tu, tvrdím opak: Tím hladší bude újpadek! To je základna "sportu" v ze
mích, ve kterých vládnegldeologie*Д1 alektického materialismu a kde je
dovolena sportovní činnťíet jen potjúd, pokud slouží Ideologii a její pro
pagandě. Vstoupíme-li
plně na^tuto základnu, která nám, svobodným
lidem, není vlastní, tnú&íme prohrát. Maurice (Rocket) Richard dne 9.led
na 1961 v Gananoque, On#., prohlásil, že do dvou až tří let hockeyoví
hráči rudého RuBka а Се.'йоslovenský budou dost dobří pro utkání s kanad
skými profesionálními táíamy.
šg
Sportovní a tělocvičná činndAt má velké poslání v národě. Nezname
ná jen zdravé vybití třesné energie, zábavu a rekreaci, ale při správ
ném systému šlechtí těl'<&-i duši Člověka. Na vynikajícího sportovce, se
dívám jako na člena lidttké společxípsti s mimořádnými schopnostmi a ukázněnou vůlí, podobně -^ko na nadaného umělce, tvořícího sochu či obraz,
nebo básníka opěvajícíhftf'krásy Bozjř přírody. Tak j ako básník neipůŽe do
konale tvořit jen podle^říkazů dAjrtať.or akého režimu a za peníze/'Btejne
tak ani sportovec, je-1Ж vydán v xteomezenou moc rublu - či dolaru. To
není záležitost jen spoJ&ovců samýěh, ale celého přijatého systému a pu
blika. Proto mají velik&fc odpovědrfbst činitelé, řídící sportovní činr.o3t
jako funkcionáři, a novináři arepgrrteři, kteří ovlivňují veřejné mínění.
Příklad: Když loni kanadský krasoo^uslařský pár z Toronto, Robert Paul
a Barbara Wagner, získajä. prvenst^ na zimní olympiádě a v zápětí na to
ve Vancouver, В. C., světě.Ťý mistrovský titul, přestoupili k profesionálům.
To jim nevy týkám. Ale kijcadští spc&tovní redaktoři se dopustili neodpu
stitelné chyby, když to>jčomentovai£ jako vrchol sportovního snažení a že
Paul a Wagnerová uz stehně nemohouůvíce dosáhnout od amatérského sportu.
Jako by všechen předchájásjící namáhavý tréning a celé sportování byly
Jen^pro ty metály! Takovou veřejncrtí degradaci sportu by st dotyční reda
ktoři mohli ^dovolit JenAr málokterý národě a také jen málokteré publi
kum by to přešlo mlčenílfe
Nejvíce snad vyniká nezdravý;ízásah materialismu do sportu v tenisu.
Kdekoliv ve světě se obiví nový talentovaný tenista, už musí čelit svo
dům a finančním nabídkáffliíod Jack Kfcamera. Myslíte, že to tenisu a celému
sportu prospívá? Tyto šjjitné cíle jtemohou býti zakryty ani poslední: ma
névrem, směřujícím k dir^reditován^ soutěže o Davis Cup. - Naproti tomu
в hrdostí stavím příklad^-Jaroslavajprobného, bývalého středního útočníka
hockeyového národního miSJstva Československa a předního světového te
nistu. Jako oxulant zůstal ve svobodném světě a Jistě neměl na růžích
ustláno. Ргез to pod ocářanou Djypřta a nyní Velké Britanie se dopracoval
najlepších výsledků. Stíú; se téz vítězem Wimbledonu, ala nepřestoupil
k profesionálům. Športoví Svět sij^nohl uvědomit sílu pravého sportov
ního ducha, když v proséci 1960 v^Australii, v soutěži o Davis Cup,
nooČekávané prohráli repyesentantťyU.S.A. a vítězný team Itálie byl bez
platně řízen coachem Jaroslavem Drbbným, a když pak tento po návratu
do Londýna v lednu 1961 zňieváhal-vťjzájmu ochrany čistoty sportu, зе po
stavit proti návrhům JaÄ Kramera..?.'
Není správné chtei&ve sportujzvítěžit za každou cenu. To nepřiná
ší ve světě uznání, čes^’ ani dobr^ Jméno Kanady. Jen poznámkou připo
mínám incident, který dl» ó.února J961 v G-aovle ve Švédsku zažili kéunadětí representanti ТгіфЦ Srr.oke Efeíters,a taméjsí reakci veřejného mínění
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dále únosné finanční prostředky
na Slovensko převádět, což Slová 
ci nesli velmi nelibě.
Současný režim se jen sporadic 
ky zmiňoval o finančních převo 
dech na Slovensko s poukazem, že
nejsou dostatečné podklady pro
průkazné závěry. Slováci, místo
aby Cechům a Moravanům podě 
kovali, stupňovali i po roce 1989
svoje požadavky.
V dramatickém roce 1992, kdy
už nebylo možné udržet společný
stát, bylo nutné uvažovat i o roz
dělení společného majetku. Pama
tujeme si, s jakými nehoráznými
požadavky Slováci přicházeli. Na
še vláda trvale ustupovala. Fede
rální statistický úřaď vypočítal, že
dělení majetku by se mělo usku
tečnit v poměru 2 V ž ; 1, Federální
vláda vsak odhlasovala, s výjim 
kou jednoho hlasu (p. Baudyš) po
měr dělení 2:1. Tí m ožebračila čes 
ký národ o značný majetek. Stano 
vený poměr znamenal například
pro železnici, že nemáme dostatek
vlastních vagonů pro dopravu
uhlí.
V letošním roce rozhodla vláda
(ne však s hlasy ODA), že 19 mld. Kč
akcií z kupónové privatizace bude
rozdáno na Slovensko. To zname
KAREL DVOŘÁK, Praha 5

ná, že bude převedeno na Slovensko až 50 mld. korun v tržních ce 
nách a každoročně zhruba 900 mil,
Kč jako dividendy. Očekává se, že
česká vláda se zfekne i 24.7 mld.
korun, které dluží Slovensko České
státní bance. A tak by bylo možné
pokračovat dál ve výčtu rozdávání
státních prostředků.
Kdokoli žádá od vlády finanční
prostředky, dostane odpověď, že
prostředky nejsou. Prostředky chy 
bí ve zdravotnictví, ve školství,
u českých drah apod. Místo toho,
aby vláda zabezpečila řádné vybí
rání daní, prověřovala jejich úro
veň, daně snižuje.
Aby se neteklo, tak důchodcům
zvýší důchody o pár stovek a vzá 
pětí zvýší nájemné z bytů. To, co
dělali předchůdci, odehrává se
i v současné době.
Inflace je na pochodu. Úspory
důchodců se rok od roku znehod 
nocují. Jejich mnohdy celoživotní
snažení, aby přežili konec svého
života důstojně, se rozplynulo.
Aby si politická moc nemohla
jen tak pohrávat s trpělivostí dů 
chodců. kterých je snad okolo tří
milionů, bude zapotřebí, aby se
sjednotili a úspěšně vystoupili
v nastávajících volbách. Musí se
však distancovat od radikálních
postojů, jak se to projevilo při
oslavě Dne seniorů na Václavském
náměstí.

Kyjevu zbyly jen jaderné hlavice
a rakety. Snaží se s nimi licitovat,
jině třikrát dražší komunální služ avšak to naráží na nepochopení
všech, od Aljašky až po Pyrenejský
by a dopravu, dvojnásobně vzrost
tyčeny chleba, dětské výživy a lé poloostrov. Tato karta nic moc ne
ků. To vše prý kvůli nárůstu cen přinese, a pokud ano, tak spíše od
energetických zdrojů. Nyní bude pro pláč a z ostudy kabát jaksi na
tedy občan Ukrajiny moci propálit víc, jak ze začarovaného kruhu?
75 kilowatthodin za >normální< Jak uživit přes padesát milionů lidí,
cenu 180 karbovanců při minimál povznést hospodářství na žádoud
ním měsíčním vládou stanoveném úroveň a neztratit přitom kontakt
se světem a v prvé řadě s Evropou?
platu šedesát tisíc. Pokud bude sví
lit a topit víc, zaplatí dvojnásobek Toť otázka! Již mnoho měsíců se
ceny. Kdyby se chtěl ohřát v do , na ni marně pokoušejí v Kyjevě na
pravních prostředcích, neušetří, jít odpověď.
Zahraniční experti tvrdí, že po
cena přepravného stoupla pětiná
sobně. Za minimální mzdu přitom tíže se daly předvídat, že přílišné
lze zakoupit kilogram nekvalitních a proklamativní. nacionálně laděné
párků či deset malých limonád... nošení hlaw hrdě vztyčené stálo
Oblíbené uzené maso, husy či ryby příliš mnofio, aby to dnes nebylo
jsou již pro naprostou většinu oby víc než hmatatelné v podobě zdra
žování. Navíc ukrajinský venkov
vatel takřka nedostupné.
Takový vývoj situace si před lety skřípe zuby, občas hladoví a vůbec
představoval jen málokdo. >Za vil- se mu nechce orat, sít a sklízet, což
nu Ukrajinu* - za svobodnou Ukra je zřejmě nepříjemné zjištěni. Rusí-’
jinu - znělo ještě nedávno praktic ni na západě země stále hlasitěji
ky na každém, kyjevském nároží. hovoří o odtržení, na východě je
Jak to všechno dopadne, neměli li zase převaha Rusů, navíc v oblas
dé ani tušení. Ukrajina se ocitla sku tech odedávna osídlených Rusy,
tečně na pokraji hospodářské ka kteří svá území považují za ruské
tastrofy. Navíc se přidal jakýsi >rus- historické země a svůj současný
ký syndrome v Kyjevě dospélřáfcpo- úděl za nepřiměřený. Inu, přetěž
znání, že pomoci si mohou jen a jen ko je nyní v metropoli nad Dně

29. LISTOPADU 1993
Alexandr KOPEČKU

prem...

sami, velké národy nikdo neuživí.

Za důstojné stáří

Ukrajinská vláda podléhá
v poslední dobé jakémusi se avšak radami, experty, nikoliv f
beklamu. Mysli si totiž, že zvy nančné. Mýty o tom, že llkrajiošováním cen zastaví hrozivou . svého času (před revolucí) monja
inflaci. Za deset měsíců letoš nakrmit půl Evropy, se už také n^
ního roku se zvýšily ceny jeví jako reálné.
Časy se mění. Všechno svádět
oproti loňsku ledenžctKraF
Avšak inflační spirála stoupá na Rusy nelze. Ti však, na rozdíl qd
dál, zatímco nálada občanů po svých menších slovanských bratrů,
klesla na bod mrazu. Ne však mají energetické zdroje, suroviny.
přičiněním počasí...
Od Mikuláše totiž mají na Ukra

Naše nejstarší generace prošla za
svůj život několika obtížnými ob 
dobími. Přečkala 1. světovou válku
a nelehké období po ní. Byla svěd 
kem pohnutých zářijových dní
v roce 1933 a březnových v roce
1939.
Radost z osvobození v roce 1945
netrvala dlouho. Bylo nutné roz
vrácenou ekonomiku postavit na
nohy. Prvním krokem k tomu bylo
vázání některých vkladů, které již
nikdy nikdo nespatřil. Všichni
jsme začali od nuly až na malé vý 
jimky. Vláda, aby si získala obyva 
telstvo. zejména dělníky a státní
úředníky, zvyšovala mzdy a platy
a tiskla peníze, které nebyly ničím
podloženy, a tak se v roce 1953
provedla měnová reforma, takže
isme neměli prakticky zase nic.
Přepočet staré měny k méně nové
l:5Qudělal z některých důchodců
žebráky, kteří byli odkázáni na mi
lodary od národních výborů.
Pětileté plány podporovaly od
samého počátku rychlejší rozvoj
Slovenska. Odhaduje se. že od ro
ku 1948 až do roku 1989 byl pře
veden na Slovensko z českých ze 
mí zhruba 1 bil ion korun.
V roce ÍSB8 se již v českých ze 
mích ozývaly hlasy, že už není na

| ZVÝŠENI CEN OBYVATELE UKRAJINY NEPOTĚŠILA

O tto a M arie J e lín k o v i by ee n em ěli s n a ž it z ís k a t sp o rto v n í t i t u l
z a každou cenu . aby p ro ň p rá v ě oni m u seli j e t do k o m u n istick éh o Česko 
slo v e n sk a . Po o b d rž e n í záru k od. k o m u n istick é v lád y by tím v íc e v y n ik la
je jic h s ta te č n o s t v dobrovolném z ře k n u tí sc výhod v zájm u v y š š íc h zásad .
Celý s v ě t by se s obdivem d ív a l n a kanadský B port a tím by за v íc e p ř i 
sp ělo dobrém u Jménu K anady, n ež získ án ím m istro v sk éh o t i t u l u v P ra z e .
v n itř n í sp o rto v n í ž iv o t v Kanadě by to b y la p o tře b n á zách ran n á
in je k c e . - S o u ro zen ci J e lín k o v i ž i j í v b la h o b y tu a n e tr p í nedostatkom

Pro

to

Jako k d y si AJa V rzáňová, když z ís k a la v a v řín y , k te ré p ře d lé ty zd o b ily
č e lo p o p u lá rn í Kanadanký B a rb a ra
S c o tt. Po z ís k á n í světového m istro v 
ského t i t u l u se do k o m u n istick éh o Č esk o slo v en sk a už n e v r á tila a zůstčvv e x ilu . P ro č n d š nadČ Jný kanadský p á r má Je d n a t opačně?!

la

Oba s p o rto v c i z B ro n te n e js o u J e š tě p ln o le tí a Jso u J e š tě málo
zk u šen í v ž iv o tn íc h o tá z k á c h . P ro to se tím to otevřeným p ro h lášen ím
v čas obracím zejm éna n a je jic h ro d ič e s p ro sb o u , aby c e lý p říp a d z á je z 
du svých d ě tí do Č esk o slo v en sk a znova d ů k lad n ě u v á ž ili. P ř e ji Jim a nám
všem aby d o š li k ro z h o d n u tí v zb u zu jícím u všeobecnou ú c tu a u zn án í. Bu
du š ť a s te n , když k tom u k la d n ě p ř is p ě je můj ro z b o r, u rčen ý Jim 1 všem
lid em dobré v ů le v K anadě a ve svobodném s v ě tě .
H am llto n , O n t., dne 9. ú n o ra 1961.
Dáno v

V áclav Vc>
,
18 O n ta rio A ve. ,
H am llto n , O nt.
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nenese zodpovědnost
* nemusí se i jejich obsahem
ztotažitavat.

Nevyžádané rukopisy
se nevracejí.

Konsolidace komunistické
vojenské sily?

Madona Žarošická
Jsou vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic,
Tebe vidy provází poutníků na tisíc,
když v slavném průvodu na trůnu nese Té
jako svou Vládkyni na čestné lafetě
v záplavě barevných výšivek na kroji
věrný lid Slovácka, který se nebojí
projevit lásku Ti v chrámu i na cestě
jak ženich blažený své milé nevěstě.
Madono z Žarošic.

Komunisté a kolaboranti, kteří
jsou nyní u moci v bývalé sovětské
říši - to je v takzvaném Společen
ství »nezávislých« států a v »postkomunistických« státech východní
Evropy, včetně rozbité Českoslo
venské republiky - disponuji zcela
volně vším národním majetkem. A
jejich takzvané národní shromáž
dění se na hospodářském plýtvání
a politickém oportunismu jen po
dílejí a nakonec se vším souhlasí.
Tento vývoj nabývá postupem času
opravdu osudných rozměrů.
Ukrajinský komunista Leonid
Kravčuk a ruský komunista Boris
Jelcin, oba presidenti »nezávislých«
»demokratických« států, se právě
»dohodli« na tom, že Ukrajina pře
dá všechny své atomické zbraně a
čemomořská vojenská plavidla
Rusku! Představte si to! Ukrajina
vše dobrovolně předá Rusku - své
mu dějinnému úhlavnímu nepříteli
a tvrdošíjnému okupantu, který pá
chal na ukrajinském lidu po staletí
ohromná násiinictví a soustavné
ničil ukrajinskou národnost! Rusku,
které ani dnes nedává a nemůže dá
vat žádnou záruku, že pod vedením
»bývalých« komunistů a kolabo
rantů se stalo náhle a provždy - na
víc nyní se všemi zbraněmi po ruce
- mírovým beránkem!
Ukrajinský komunista Kravčuk
«odůvodnil převod všech ukrajin
ských atomických zbraní a čemomořských vojenských lodí Moskvě,
která od bolševické revoluce ne
zákonně Ukrajinou vládla, bezo
hledně ji vykořisťovala a cynicky

Jsou vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic,
jak ruka dárce, když rozjasní znovu líc
chudáka, který už nevěděl kudy kam,
jak Srdce Boží, jež stále se dává nám,
jak náruč matky, k níž syn se zas vrací zpět,
když prožil v cizině předlouhou řadu let,
jak rodný kraj, jenž tě po letech vítá zas.
jak zvonů hlahol, když k modlitbě volá nás.
Madono z Žarošic.

Jsou vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic,
jak tichý v trávě kout ve stínu borovic,
jak úsměv stařenky, jež čeká na Pána,
až pro ni přijde si večer či zrána,
aby ji za lásku, za věrnost odměnil,
když už ji ubývá pozvolna slabých sil,
jak vinný sklep v stráni, který tě uvítá
lahodným vínem, v němž pravda je ukryta,
jak stromy, které se k nebi pnou - Tobě vstříc.
Rozjasni nad námi svou krásnou, vlídnou líc,
Madono z Žarošic!

Pro vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic,
pro věrný lid, který od Tebe nechce víc,
než soucit matky a stálou Tvou ochranu,
přehojnou milost, již vyprosíš na Pánu,
pro zbožné Slovácko, které se nebojí
v záplavě barevných výšivek na kroji
projevit lásku Ti veřejně na cestě
jak ženich blažený své milé nevěstě,
když v slavném průvodu na trůnu nese Tě
jako svou Vládkyni na čestné lafetě,
pro náruč matky, k níž syn se zas vrací zpět,
jenž prožil v cizině předlouhou řadu let,
pro rodný kraj, jenž tě po letech vítá zas
hlaholem zvonů a přírodou, plnou krás,
pro úsměv stařenky, jež čeká na pána,
až ji v ráj přijme zas, z nějž byla vyhnána,
pro vinný sklep v stráni, který tě uvitá
lahodným vínem, v němž pravda je ukryta,
zvedáme společně oči své Tobě vstříc:
"Rozjasni nad naší zemí svou vlídnou líc,
Madono z Žarošic!"

Libor Koval

Prof. Dr. Ing. Libor Brom

vyvražďovala! Je zadlužena Mos
kvě, která jen v zimě 1932-33
vyvraždila na pět milionů Ukra
jinců. Moskvě, jejíž ohromne dlu
hy samotné Ukrajině - na krvi a
majetku - nebude možno nikdy
ani odpočítat! Jak dlouho bude
ukrajinský lid snášet komunisty a
kolaboranty u moci na Ukrajině?
Převod všech atomických zbraní
a čemomořských vojenských lodí
dává Moskvě zpět její atomický
monopol ve východní Evropě a
zpět její ohromnou námořní sílu,
která bude moci nadále soupeřit s
americkou šestou flotilou ve Stře
dozemním moři. Dává Moskvě zpět
status vojenské velmoci a moskev
ským komunistům zpět jejich vyděračskou mocenskou páku při jedná
ní se Západem.
Je zřejmé, že komunisté, dnešní
či včerejší, zavilí nepřátelé míru,
překupují své mocenské síly a při
pravují se krok za krokem na bu
doucí nástup proti vojensky demobilisovanému, finančně vyčerpané
mu a mravně rozloženému Západu.
V tomto smyslu důležitým cílem
komunistů a kolaborantů je ovšem
infiltrace a rozklad severoatlantické
obranné organisace NATO.
Do tohoto plánu na rozklad
NATO plně zapadá také vnitřní a
zahraniční politika Václava Havla,
protektora českých komunistů.

ku své presidentské kariéry propa
guje »sbiížení« východoevropských
»postkomunistických« režimů s
NATO, to je infiltraci západní
obrany východními komunisty a
kolaboranty. A Havlovi kolaboranti
propagují totéž. Václav Klaus prá
vě prohlásil, že "NATO se do jisté
míry vyžila" a že namísto NATO se
nabízejí jiné "alternativy". A před
několika dny ve Stockholmu Klaus
dokonce drze vmetl do tváře západ
ním politikům, že při řešení "této
véci" očekává od nich "více
odvahy " V tentýž den také Havlův
soudruh-president Mečiar vyhlásil,
že Slovensko chce do NATO.
Je to všechno náhoda? Jistě že
ne! Komunisté a kolaboranti mají
vše promýšleno a propočítáno.
Ano, jejich konečný nástup bude
jednou záviset na existenci a síle
NATO.
Musíme tedu zůstat velmi silní a
nedát se. Musíme nadále burácet ve
svém okolí a uvědomovat svobod
ný svět o tom, Žt komunisté a ko
laboranti konsoliduji své síly a
chystají v budoucnu nový, daleko
záludnější útok.
Drazí přátelé, ať jsme kdekoliv
ve světě, musíme nadále bojovat.
Jiné cesty není.

Je to Havel, který od počát6
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