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Kresba Miroslav I

Panebože, jakou já mám chuť poručit větru, dešti!!

Zatím co jsme doma p o ro u čeli

v ě tru d e š ti o s to š e s t, ve svě
tě právě p ro b íh a la rev o lu ce
ve sd ělo v ací te c h n ic e !
VH .
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1. Řez přináší pohled na optická
vlákna a běžný kabel. Dva svazky
optických vláken dokážou přenést
víc telefonních hovorů než
měděný kabel tlustý jako zápěstí.
2. Pozoruhodným nástrojem revo
luce v přenosu informací jsou
optická vlákna, svazek vláken ze
skla nebo plastu, tenkých a oheb
ných jako lidský vlas. Tato vlákna
přenášejí slaboučké impulsy nebo
záblesky laserových paprsků
s frekvencí stovek miliónů impulsů
za vteřinu. Během jedné sekundy
dokáže vláknová optika přenést
písmeno za písmenem obsah 200
knih nebo zprostředkovat sou
časně 10 tisíc telefonních hovorů
či vyslat za zlomek vteřiny
obrovské množství pokynů třeba
pro chod továrny.
3. Propojení počítačů nesmírně
urychlilo rezervaci hotelových
pokojů a půjčování aut. Zaměst
nanci leteckých společností po
celé zemi jsou v přímém styku a
objednat lístky do divadla, potvrdit
objednávku a vytisknout vstu-
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čísla:

penky je dílem okamžiku.
Podobný systém se dnes již
používá pro ověřování úvěrových
kartiček a fakturaci.
4. Počítače a družice jsou neoce
nitelnými pomocníky amerických
zpravodajských organizací; pomá
hají shromažďovat a třídit zprávy
doposud nevídanou rychlostí. Tisk
listu Herald, vycházejícího ve
španělštině v Miami na Floridě, je
úplně zautomatizovaný. Zásluhou
této techniky se výrobní kapacita
novin značně zvýšila. Elektronika
ovládá všechny přípravné práce a
samotný tisk.
5. Rychlý rozvoj zónového
bezdrátového rádia umožní
občanům být v neustálém kon
taktu s ostatními a obejdou se
přitom bez celostátní telekomuni
kační sítě. Výrobci už předvedli
přenosný telefon, který se vejde
do kapsy nebo do kabelky. Nový
vynález dovolí účastníkům mít
jedno určité telefonní číslo po celý
život a být vždy na dosah, af se
nacházejí kdekoliv.

Ohromující svět sdělovací techniky. Výstava USA 1986
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• ••••aserové paprsky, vláknová optika,
družice, mikročipy, zónové rádio — to je
pouze pár ukázek nového technického vý
voje, objevů, které byly před několika desít
kami let naprosto neznámé. Praktické vy
užití nové techniky změnilo život miliónů lidí
ve Spojených státech i na celém světě.
Podle časopisu U.S.News and World Re
port by se průměrný spotřebitel mohl do
konce tohoto století dočkat dalších vymo
žeností (toto tvrzení není nijak přehnané,
když uvážíme, co všechno bylo za po
sledních 15 let uvedeno do praxe):
I
„Většině lidí bude stačit jeden počítačový
terminál — běžný telefonní přístroj. Text a
obraz zprostředkuje obrazovka připojená
k telefonu a další údaje budou přenášeny
elektronicky v syntetizované formě. Již d nes
dokážou mnohé počítače mluvit a automa
ticky přijímat telefonické vzkazy. Majitelé te
lefonů budou mít navíc možnost vidět vo-'
lající osobu dřív než zvednou sluchátko.

Základní vybavení automobilů budou tvořit
nejen telefony, ale také družicové navigační
zařízení, které určí polohu vozidla a dovede
řidiče k požadovanému cíli.

Spojením laserové optiky s počítačem
vzniknou trojrozměrné holografické obrazy,
které zprostředkují televizní přenos fotbalo
vých zápasů či politických diskusís takovou
jasností, která se nebude příliš lišit od sku
tečnosti.
Automatické překládači stroje umožní li
dem vložit anglický text a doručit ho během
několika minut na vzdálené místo přelože
ný do japonštiny, arabštiny a dalších ja
zyků.“

Již dnes umožňuje například spojení přes
družici mezinárodní konference. Program
Informační agentury Spojených států
„Worldnet“ poskytuje reportérům v Evropě
možnost klást přímo otázky politikům, věd
cům a dalším významným osobnostem ve
Spojených státech. Lékaři v Asii mohou pří
mo sledovat nový operační postup předvá
děný právě na chirurgické klinice ve Spoje
ných státech. Vedoucí pracovníci meziná
rodních společností na různých kontinen
tech se mohou přímo radit o svých problé
mech.
V posledních letech významně pokročila
technika ukládání a vyhledávání informací.
Na jediný kompaktní disk se například vej
de celá dvacetisvazková Britská encyklo
pedie. Všechny informace obsažené v listu
The New York Times za celý rok se dají ulo
žit na jeden mikročip do počítače a kni
hovníci po celém světě k nim mají snadný
přístup. Vědci vznesli návrh, aby byly na
geostacionární dráhu vyslány družice s da
tabankami, které by vytvořily systematickou
celosvětovou informační síť. Spojení mezi
družicemi by obstarával laser a koordinační
činnost by převzala hrstka techniků v kos
mické stanici na nižší oběžné dráze.
Díky záplavě nových objevů se dají zprávy a
informace šířit po celém světě pozoruhod
nou rychlostí. Například tento vystavený sy
stém agentury Associated Press vyšle
snímky během několika minut z přenosné
ho vysílače po běžných telefonních linkách
do laserové tiskárny kdekoliv na světě.
I.

Na Velvyslanectví Spojených stá
t’i,kde se tato výstava konala
jsem napsal tuto glosu do návš
těvní knihy. A to bez následků.
Prý to nešlo přečíst.
VH.
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Smrt vetFelcům a zrádcům!

K situácii v Grécku Červená armáda v Nemecku postupuje

Agentúra Reuter hlási. že predstavitelia gréckeho oslobodeneckélio
hnutia EAM obrátili sa k anglickému
ministrovi, rezidentovi Blízkého vý
chodu llaroldovi Mac Millanovi so
žiadoston, aby bola ihned utvořená
medzinárodná komisia pře skúmanie
gréckeho problému. EAM přehlásil,
že terájšia grécka vláda nie je predstavitelkou gréckeho 1’udu. Medzi
inýin sa tam hovoří: »Veríme, že
naši velkí spojenci neostanú fahostajníiui k lerajšim pomeromv Grécku,
ktoré by mohly vyvolat vnútorné
búrky«.

Cinnosť
spojeneckého letectva
Ako agentúra Reuter hlási, pod
niklo spojeoecké letectvo vďký nálet
na Nemerko večer 16. marca. Hlavným cielom bombardovania boly
vojenné, priemyserné a komunikačně
strediská:Norimberg aWiirzburg.
Taktiež bol zase bombardovaný
Berlin.

ZO SVETA_______
— V najbližších důoch bude otvorená letecká linka v 1’ol'sku. Táto
bude spojovat Varšavu-Lodž-Krakov
a Lubliu.
— V Sofii bol zahájený kongres
Ústredného robotníckeho odborového
sdružeDia Bulharska.
— V odborných školách oslobodeného Sliezska začalo sa pravi
delné vyučovanie, ktorého sa zú
častňuje 2000 hulí. Před vojuou
navštěvovalo tieto školy iba 960
1’udí.
— Belgická vláda přijala zmoc
ňovací zákon ohledne potíráni ob
chodu na černém trhu 120 ku 2
hlasům.
— Orgauisace mládeže šesti po
litických strao Itálie se usnesly,
utvořili Jednotnou organisaci mlá
deže.

Z operačnej zprávy Sov. iní. kancelárie zol7. marca:
Juhozápadne od Königsbergu pokračovaly naše vojská v bojocli
o zničenie východopruskej skupiny Nemcov a obsadily obce Brandenburg,
1’oplillen, Perscliken, Lehnilten, Praussen, Panuwiz, Vornikam, VordelFreudenlal, Deutsch Tirau, Bilsliefen. 16. marca bolo na tomto úseku za
jato výše 700 německých vojakov a dóstojníkov.
V smere na Štětin trvaly boje o zničenie neiueckého predmostia
na východnom břehu Odry. Dobyli srno obce: Altbof, Berglend, Wilhelnifelde a Ferdinandstetin.
Behom 15. a 16. marca zajaly vojská 1. bieloruského frontu výše
2000 německých vojakov a dóstojníkov. Medzi zajatými je velitel' 402.
nemeckej pešej divízie, generál por. Schleiuiz.
V priestore Vratislavi trvaly boje o zničenie uepriatelskej skupiny,
obkolesenej v mesle.
Na oslatných úsekoch froutu boje miestneho významu a činnost bliadok.
16. marca bolo zničeno 113 německých tankov, a 65 lietadiel.

Nálet na Moravský Ostravu
V noci na 17. marca previedly sovietske tažké bombardovacie lietadlá
nálet na želežničoú křižovatku v MoravskeJ Ostravě. Následkom bom
bardovala vznikly na uzení železaičnej križovalky pižiare, sprevádzané
silnými výbuchmi.

SPOJENCI V KOBLENZU
Spojenci upevnili svoje predmostie na Rýne v šírke 21 km a v
liíbke 112 km. Uprostřed tohoto predmostia kladů Němci tuhý odpor.
Na severnej časti bojujů spojeuecké vojská v ineste Königswinter,
a na Juliu dosiahli západného břehu rieky Wied.
Vojská spojeocov neustále postupujú severným sinerom medzi
Saarbrückenom a Rýnom. Dosiahly tiež úspechov v okolí Ardenských hór a tiež na rovině sev. Alsaska.
V Taliansku oddiely 5. amer. armády zaútočily severovýchodně
od Vergato a dalej sa přiblížily k městu Salvaro. (.15 mil Juhozápadne od BologncJ.
V pozdných nočných hodinách dochádza telegram agentu
ry Reuter, že časti 3. armády vstúpily 17. marca do města
Koblenz.

Kde je Mihajlovič?

VÝZVA

Agentura Reuter oznamuje, že po
dlá svedectiev, ktoré dostala juhoslovanská infonnačná kancelária, vodca
čelníkov Mihajlovič zdržuje sa v blíz
kosti Sarajeva, kde pracuje s Nemcamt a Uslašou v ich boji proti
juhoslovanskej, národne-oslobodzujúcej armádě.

Prosíme všechny přátele á
známé por. dr.Víta Nejedlého,
aby přispěli svými vzpomín
kami o zesnulém do pamětního
sborníku.
Příspěvky odesílejte na od
dělení osvěty sboru.
REDAKCE
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PRESIDENT REPUBLIKY V MOSKVĚ
17. března přijel do Moskvy president
Československé republiky dr. Edvard Beneš
s choti na své cestě z Londýna do Česko
slovenska. S presidentem přijdi českoslo
venský ministerský předseda Jan Šrámek,
ministr zahraničních věci Jan Masaryk,
velvyslanec Československu republiky v
Moskvě Zdeněk Fierlinger a představitelé
různých politických stran Československa.
Presidenta provázeli z Baku přednosta pro
tokolárního odděleni Komisariátu zahra
ničních věci SSSR F. F. Moločkov a pomoc
ník přednosty 4. evropského odděleni Ko
misariátu zahraničních věci SSSR A. N.
Abramov.
Na ústředním letišti uvítali presidenta re
publiky a provázející jej osoby zástupce
předsedy Rady lidových komisařů SSsR a
lidový komisař zahraničních věcí SSSR V.
M. Molotov, zástupce lidového komisaře
zahraničních věci A. J. Vyšinský, sekretář
presidia Nejvyššiho sovětu SSSR A. F.
Gorkin, gen. plk. F. I. Oolikov, přednosta
4. evropského.odděleni, lidového komisariátu

zahraničních věcí SSSR V. A. Zorin, zá
stupce předsedy výkonného výboru Moskev
ského městského sovětu M. A. Jasnov, komandant města Moskvy gen. por. K. R. Sinilov,
přednosta odděleni vnějších styků Lidového
komisariátu obrany gen. M. P. Kutuzov, zá
stupce přednosty protokolárního odděleni Li
dového komisariátu zahraničních věcí SSSR
G. 1. Fomin, delegace Slovenské Národní Rady
v čele s drem V. Šrobárem, velitel 1. čs.
sboru gen. Ludvík Svoboda, poslanec Ná
rodního shromážděni v Praze Klement Gott
wald, prof. Zdeněk Nejedlý, členové česko
slovenského velvyslanectví a vojenské misse
a jiní.

Na letišti byli také přítomní velvyslanec
Velké Britanie A. K. Kerr, velvyslanec USA
W. Harriman, velvyslanec Jugoslávie S. Simič
a velvyslanec Kanady D. Wilgress.
Při uvítáni byla nastoupena čestná stráž
a byly hrány státní hymny Československa
a Sovětského zvazu. Letiště bylo ozdobeno
československými a sovětskými vlajkami.

Qliur ejLstíL (Lo ideuti orcLe fůdj Jito dum

(í)rojco fteesidada vefucbLikíj
Po svém příjezdu do Moskvy pronesl president Československé republiky dr. Edvard Beneš do
mikrofonu lento projev:
„Naše cesta do vlasti, kterou osvobozuje hrdinské úsilí Rudé armády'a všech našich spojenců,
vede přes Moskvu. To ještě více zesiluje význam našeho společného přátelství a našeho spoje
neckého poměru.
Věřím, že nepřítel bude brzy rozdrcen a Evropa bude opět svobodna."
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Za srobodné Československo
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Naše raďost, pýcha a přání
BR,—' Dr. Edvard Béheš „přijel do Moskvy. Pro- '
žíváme všichni 'vjělikon radost. President republiky
před svýnrhištorlekým návratem na osvobozenou p&du
vlasti zavítal do hlavního města světové svobody, -.
aby tam b rozhodujícími kruhy československého od
boje dohodl směr budoucího vývoje státních záleži
tostí uovébo demokratického pokrokového a lidového
Československa.
Dr. E. Beneš je v Moskvě po třetí.
Po prvé tu byl, když přes zlobu zlatých měšců a
reakčních zakuklenců chtěl Československu získat
pevnou oporu proti nebezpečí, které ohrožovalo jeho
existenci. Celý národ ho tehdy v r. 1935, provázel
přáním největšího zdaru a po návratu ho zahrnul
vděkeip za smlouvu, která nás zajišťovala proti na
cistické'' doby věčností “Krátkozraký a sobecký západ :
nám zbořil moskevskou tvrz a nadělil njim trosky
Mnichová. Četná emigrace Odjela za hranice. Jedni
šli na západ1, druzí ná východ.'My, poučeni zkuše
nostmi1 MnicHö'ra'/’ jame * volili východ. Přitahovala
nás Möskva, veliký mocný Sovětský svaz, teu jasný
maják, který nám v nejtemnějši noci poroby národa
ukazoval neklamnou cestu k vítězství nad silami fašismo. President Beneš naše počínání schválil. Rado
val sě, když jsme1 po boku, slavné, hrdinné Rudé
armádf vytáhli- éa západ do boje proti nacistickým
hordám; pó obé cestě, která sice byla’ tvrdší, trni
tější;'pokrýté á svízelnější spíše krví,potem aobětmi,
než ‘třpyťéiír parád1’'ď hřmoťém přehlídek, ale za
to kratší, účeluějšJi a správnější.
V zimě: ť: 1943,' po skvělém' vítězství naší 1. čs.
brigády u Kijeva, přijel president Beneš do Moskvy
podruhé. To Již na nedalekém obzoru vyvstávaly ob-,
rysy, blížícího se vítězství naši spravedlivé věci. To
již Rudá armády-hnala před sebou ubohé stíny ně
kdejších pyšných dobyvatelů světa a ozvěna vítěz
ného hřměuí jejích zbrauí doléhala již i do našich
vesnici měst. V Moskvě, v hřejivém ovzduší veli
kého’ iítálinďva genia, v slovanské matušce, Moskvě,
za Jednáůípresidenta 'Beneše s moskevskou částí
naší emigrace,'zrodilý se základy'budoucí republiky,
Jak bí Ji představuje náš utlačovaný lid a za jakou
prolévali krev naši nejlepší kamarádi. Ze smlouvy,
kterou president Beneš tehdy, v prosinci 1943. uza
vřel se sovětskou vládou, vyrostla naše jistota, že
naše republika bude trvale bezpečná, nezávislá, silná
a šťastná.
A uyní přijíždí pan president do Moskvy po třetí.
Obrovské bitvy Rudé armády s německými dobyva
teli skončily vítězství u. Ariaády osvobození vpadly

do doupěte raněné nacistické šelmy. Osvobozování
Československa úspěsně pokračuje ä Jeho dovršení je
na obzoru. Budováni nového Československa začalo.
Kdo z nás by dnes nepociťoval hlubokého uspoko
jeni a zadostiučinění? Volili Jsme správně. Vybrali
jsme si správnou cestu. Přes Moskvu do Bratislavy
a Prahy.
Moskva nás zařadila do velikého osvobozenského
zápasu proti německo-fašistickým dobyvatelům.
Moskva nám vdechla neochvějnou víru v konečné
vítězství naší spravedlivé věci.
Hrdinná Rudá armáda a sovětský lid nám vybo
jovali obnovu svobody a státní nezávislosti.
Moskva nám vtiskla do rukou nepřemožitelnou zbraň.
Moskva nás naučila bojovat za svobodu, milovat
svobodu a užívat svobody.
Cesta do svobodné Bratislavy a Prahy vede přes
Moskvu.
Přes Moskvu vrací se po šestiletém exilu na pudu
osvobozené vlasti president republiky, dr. E. Beneš.
A v jejích, staroslavných zdech, jež viděly pád Na
poleona a odolaly náporům Hitlerových band, vítá
presidenta republiky jménem nás všech tvůrce a ve
litel nové československé branné moci, oslavenec pěti
Stalinových rozkazů, náš velitel generál Ludvík
Svoboda.
Nechť již tomuto, muži bude svěřeno v budoucím
Československu kterékoliv místo, Jedno Je jisté: Nejen
že inu patří nesmazatelná zásluha za to, že byla a
je odčiůována trapná potupa, kterou byla potřísněna
česť česki slovenské armády v letech 1938 a 1939,
ale i za to, ža našel tu nejvprívnějsí cestu k tomuto
odčinění; že se Jako voják postavil do čela těch,
kteří věděli anebo jen chápali a tušili, že veliké
dílo osvobození národů Československa vyjde z vý
chodu, že cesta do Bratislavy a Prahy vede přes
Moskvu, že v přátelství Dárodů Československa a So
větského svazu tkví nejjistější záruka nezávislosti,
svobody, blahobytu a štěstí našich národů.
My všichni,' které dnes před tváří presidenta re
publiky představuje oáš velitel, generál Svoboda, po
síláme^ území republiky, za jehož svobodu položili
své životy nejlepší naši kamarádi, do slovanské ma
tušky Moskvy své nejvřelejší pozdravy a zároveň své
přání, aby nám moskevská jednáuí dala takovou re
publiku a takovou armádu, za jakou jsme bojovali
a po jaké toužíme:
Opravdu lidovou, opravdu demokratickou a pokro
kovou, v Jaké nebud* mít místa ani ten nejobrat lěji
zamaskovauý odstiň fašismu a zpátečnictví.

Bedřich Re iein

18., jiřezna, 1945 »■>

Za svobodeé Céskoslovennkoi'^1

Strain >5; • *

ЩЕ ГР13Н1Ш ГРИМИТ-ЬЛНАШ1'ГАРМАТИР
ВоТни-гармашЯ Могутный огневыми ударами невтомно
трощ1ть ворога, змщьнюйте взаемод1ю з нашою гнхотою !
MaÓyTb, MťaAHHft piA 3ĎpoY

ne BHiwarae

bía

KOManAHpa

Ta ÖiftUfl T3KO1 AHCUHnAHHH,
po3yMy, boaí ft 3HanH»,

«k

apTHAepk.

K. BopOIDHAOB.

(Velitel baterie
\> jednotkách nášho sboru ster
to sa měno ppor. JčrejČifte velmi
obtúbeným. Táto svoju obtú be nosf si Krejčí stískal svojou. bo
jovou odvahou, svojím vojen
ským uměním. Je neohroženým
■bojovníkom xa slobodu a nexávislosf svojho národa. Nenávidí
hitlerovcov. ‘Táto jeho nenávist
ho priviedla do radov bojovníkov proti fdšistmu' v Španietsku,
potom do Sovietskeho svdxu a
bot vždy tam, kde sa viedly najurputnejšie boje proti německým
banditom.- ■
Svoja nenávist k fašixmu vštepil i svojej baterii. Preto nie je
div, že kde Krejčího bateria xasiahne, končí to vždy jej vífaxstvom. V boji odukevčtuje svojich
spolttbojovníkov prikíadom. Svo
jím cfiladnokrvným, mužným a
umným vedením xaručuje statočnosf obsluh' dďlaJÚloha, která
bateria má splnit, je pre Krejčí
ho xákonom, ■ a tento xákon on
plní do posíednej litery. ,
Ppor. Krejčí sá bil prvotriedne
v kaxdom boji. No, najviac sa
vyxnamenal v bojocfi pri meste
M. Za svoju neohroženost bol
navrhnutý na vysoká vyxnamenanie.

DÉLOSTRELCI
PPOR. KREJČÍHO
V bojích o město M. baterie ppor. rt. Nadlera, který přispěchal dělu
Krejčího zajišťovala cestu. Němci na pomoc, zastavil Němce na polo
zběsile útočili, snažili se dobýt dů vině cesty. Ještě dvakrát se pokou
ležitý opěrný bod, k němuž Jim dě- šeli o útok, ale vždy marně.
lostřelci znemožňovali přístup. Proti
»Tudy neprojdou,* —řekl ppor.
dělu des. Vojtila se vrhly dvě roty Krejčí. To pochopili i hitlerovci.
německých automatčíků.
Vynesli své kulomety ua věž kaplič
Obsluha zamaskovala svoje dělo a ky, Jiný. umístili na komíně továr
^připrAVil» sek palbě.- Polovina obslu ny a odtud začali hustě obslřelovat
hy zůstala u děla a druhá v čele s pod obsluhu. Podařilo se Jim poškodit
poručíkem Krejčím 8 pěchotní zbraní dělo des. Vojtila. Na jeho místo
v rukou zaujala obranu. Jakmile se však rychle postaveno dělo des.
nepřátelská rojnice přiblížila, miřič Červjaka. Dovedný miřič, des.
4. děla, des. Maksimovič, vypálil Krchňavý, čtyřmi ranami srazil ua
pět ran a současně se ozvaly auto zem věž i komín i s kulomety.
maty rt. Jaščurky,« voj. Jurčišinai
Tak odvahou a statečnosti děloLavruka -a Smetany a podporučík střelci ppor. Krejčího dobyli vítěz
Krejčí kosilNěntcelehkým kulometem.
ství. Němci zaplatili svoje pokusy
Nepřítel ustoupil 8 velkými ztrátami.
několika desítkami zabitých, ale
Zanedlouho- Němci začali- Dový
útok. Tentokrát vsak je chrabří dě- tam, kde stáli dělostřelci ppor.
lostřelci přijali ještě silnější- a hroz Krejčího — neprošli.
ppor. Močkoš
nější'-palbou.« Velkorážný kulomet -

BEJ1HHHM -PAXyHOK
Moa rapuara KOTpa BiAÓujia b
ocTauubOuy 6010 4 Bopoari KOiiTpaTaKu, 3 6 >amh npoBmjia Be.mKufl
lUXflX — BIA Ruinpa ao Tarep. He
pas soiia - Gpajia yuaciiíB JKopCTOKUx
6ohx a HÍMeiibK0-4>aiuucTCbKUMn aarapěniiKaMU u saBme BuxoAu.ia oepeuoanieM.
Ha botlOBOMy paxymry uanioT
rapuani anuuieiiHiix Aecamn BopoJKUX MÍUOM0TÍB i K y A e«eTÍ B, ne
Ma.io MH 3HUUIU.1U i 1'ÍTjepÍBCbKOÍ
žkuboí cn.iir.
llepeA naan me öaraTO 6oTb. I
moúu 3 vecno bukohutu name

SaBAaUHA B iibx 6ohx, mu Óifilli
oóc.iyru iiamoí ďoAoboI rapiram
UOBCHKACHAO yAOCKOHa.lK)«MO CBOK)
uatlCTpeuicTb. B MaflóyTUlx Oohx
mu óyjeMO rpoMHTU iiiMOTy me 3
Gi.ibmuMu aauaxoM i bmíhhhm.
KoManxop rap.Mmu
iec. iiotlTu.ia.
B uacTynaAbHOMy ßoiorap-

Maia pyxafiTbca 3a nlxoTom...

3HHlUyiOHH
npHMOIO H3BOA"
oriieBi 3acoĎH npoTHB-

kok)

IIMKa-
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V Šumperku, dne 5» června 1994

Vážený pans
Ing.Vladimír Krejčí, ředitel odobru pro styk s veřejností
Úřad vlády České republiky
E.Beneše
.... ,..x
118 01 P rč. e 4 h a 1
SVĚTLÉ ZÍTŘKY, é.r.0,'
.637 00 Brno, ŇálepkoVá 38

Vážený pane inženýre!
Děkuji Vám, že jste mi tak rychle odpověděl prostřednictvím paní
dr.KřejČiříkové. Jelikož však došlo k nedorozumění jsem nucen Vám nap
sat ještě jednou. Omlouvám, se že to musím trochu zaktualizovat.
Obracel jsem se na Vás - Úřad vlády České republiky, protože ne
vím o jiném, kdo převzal vládu po komunistickém státu, který se mnou
tedy mojí matkou uzavřel smlouvu o koupi domu s parcelami, které muse
la odprodat v tísni za zvlášl nevýhodných podmínek, nebol komunistic
ký stát se rozhodl naši nemovitost zbourat v důsledku výstavby panelo
vých domů. Nskdo říká, že již v této zemi nevládne tato vláda vzešlá z
voleb, ale vyložené staré struktnry. No základě Vaší odpovědi začínám
mít rovněž ten dojem. Původní jsem se domníval, že to platit může jen
na nižších úrovních. V Šumperku ani zdaleka ve vč&bách nezvítězila pra
vice. Znovu opakuji, že píši Vám proto, že nevím o nikom jiném, kdo
převzal závazky komunistického státu, pokud víte kdo to je, tedy mi to
laskavě prosím sdělte.
Tedy k v*ci, nepsal jsem, že chci od m^sta koupit byt, ale že mě
sto mi nabízelo ke koupi byt ve kterém jsem v nájmu. A že není mou vi
nou, že se koupě neuskutečnila. Ale je mi stále úplň* jedno zde mi mě
sto byt prodá či ne. 0 to jsem prosím nežádal. Žádný můj návrh na kou
pi toho bytu neexistuje, ale m^sto žádalo po mně, abych si byt koupil,
ale nesešlo se dost kupujících ňa celý dům a mně to bylo a je zdela je
dno. Prosím pěkně, chtěl jsem jen upozornit, že od města a ani od Vás
nechci nic zadarmo.
Prosím p.kně pane inženýre, chci jen, aby bylo známo, že město mne
chce připravit o byt, který dostala moje matka jako náhradu za zboura
nou nemovistost t.j. dům ve kterém jsme všichni bydleli ve dvou velkých
bytech a to od státu se kterým byla uzavřena kupní smlouva. Dohoda při
koupi byla zcela jednoznačná k almužně za dům ve výši 60.000,- Kčs jsme
dc?stali ještě dva státní byty do nájmu. Nyní mne chce město o jeden byt
připravit, nebol odmítá nechat zapsat áHxmxkxxkyixxtKáy do bytu mé mat
ky jako do trvalého bydliště její 21-letou vnučku, která s ní žije ve
společné domácnosti již tři roky od smrti mého otce. Tím se město přip
ravuje k odnětí tohoto bytu naší rodině po smrti mé matky. Nevím jestli
je to srozumitelné. Komunisté tomu rozuměli. Věděli, že když někomu ode
berou velký rodinný dům za almužnu, musí mu dát alespoň dva byty k byd
lení. Paní doktorka mi odpověděla, že nejste zařízeni na to aby jste
mohli rozdávat občanům nějaké domy. Vida,stát není zařízen a my jsme
museli být zařízeni odevzdávat své domy s chodit pod šibenice se spou
tanýma rukama.
Asi mi nyní odpovíte, když to bude řešit zmíněná doktorka, že
Úřad vlády není zařízen ani na to, aby mohl dávat razítka do občanky
zda někdo může být n*kde trvale přihlášen. Ale o to mi dnes již nejde.
Chci, aby mi n*jaký kompetentní úřad, který převzal moc po komuni
stickém stát$ a tím i jeho závazky, nebol na právní kontinuitě s komu
nistickým režimem posametový režim stojí, tedy on^rozhodl o našem náro
ku na vrácení domu, nebol došlo k porušení dohody’, která byla uzavřena
při koupi v r.1976 - za dům: 60.000,- 4 2 státní byty do nájmu.
Pokud existuje jiný úřad, který již dnes disponuje vŠtSí mocí než
Váš a je kompetentnější k tomuto řešení a možná, že už takový úřad op
ravdu existuje, nebol netrvá dlouho co se ekonomická moc přetransformu
je v politickou, sdělte mi jeho adresu. Podle odpovědi Vaší paní dokto
rky není Váš úřad kompetentní k ničemu.
In;.Vladimír Hajný
S projevem hluboké úcty
ČSA 34, 787 01 Š u m p e r k

Kupónová privatizace
po česku

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
118 01 Praha 1, E.Beneše 4

V Praze dne 31. května 1994
Č.j. 26381/94-OSV

Vážený pane inženýre,

Úřadu

byl

ČR

vlády

doručen

Váš

dopis, ve kterém žádáte

o poskytnutí domu s parcelou. Důvodem je skutečnost, že Městský
úřad v Šumperku s Vámi dosud neuzavřel kupní ' smlouvu o prodeji
bytů do Vašeho vlastnictví.

Vaší

nemůžeme

žádosti

nedisponuje

nemovitostmi,

neboť

vyhovět,

které

by

mohl

Úřad

prodávat,

vlády

ČR

případně

rozdávat občanům. Na to skutečně nejsme zařízeni.
Je třeba uvážit, že kupní

založený

na

dobrovolnosti

smlouva je dvoustranný právní akt

účastníků.

K

jejímu uzavření nelze

tudíž v žádném případě nikoho nutit.
Proto ani nemůžeme nařídit
Městskému úřadu v Šumperku, aby s Vaším návrhem na koupi bytů

projevil souhlas.
Děkujeme Vám za pochopení.
S pozdravem

Uf^AD VLÁDY

Ing. Vladimír K r e j čí
ředitel
odboru pro styk s veřejností
118 01

Vážený pan
Ing. Vladimír

PRAHA 1

Hajný

ČSA 34

Šumperk

Vyřizuje: dr. Krejčiříková

, nezávislé
cMrjkMiMých Inlwilv
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