První s o u k r o m ý týdeník
se samizdatovou tradicí

Naše zemědělství bylo v té době na vysoké úrovni, svou produkcí i kvalitou
připraveno nejen uživit vlastní lid, alt? zásobit i evropský trh, zvláště kvalitním
plemenným materiálem, osivy a sádí. Tento zdárný vývoj se soukromě
hospodařícími zemědělci byl násilně politicky přerušen a začala kalvárie
zemědělského a středního stavu.
Únorový komunistický puč v roce 1948 přinesl politické změny a rozvrat do
všech zemědělských organizací a postupnou likvidaci. V rychnovské oblasti se
to projevilo již první den po puči, kdy telefonicky na příkaz Prahy byl přednosta
úřadovny zbaven vedení v 8 hodin ráno a bylo mu nařízeno předat úřad
dosazenému komunistovi. V. Vostřez koncem léta, aby ušel zatčení, opustil
rodné Československo. 7. Německa vyemigroval do Kanady a v Hamiltoně si
houževnatou prací vybudoval slušnou existenci.
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NAŠÍ POVINNOSTÍ Je snažit se o dobro. Ale nikdy

bychom neměli chtít nemožné. Lidské povahy jsou
různé. Každá vyrostla z jiných podmínek a má své určité
oprávnění. Ani na stromě lidstva není jeden list jako
druhý. A nečekejme od druhých, ani od sebe, že nastane
stav, kdy budeme bez chyb a slabostí.

K 60 VACLAVA VOSTKEZE

Přítele Vostřeze znám desítky let a ve své ideové a názorové linii se v podstatě
nezměnil. Je nekompromisní v boji proti komunismu. Je hluboce věřící katolík
a ’’skrz na skrz" poctivý, čestný, agilní a dobrý člověk se smyslem pro pravdu,
spravedlnost a morálku. Nikdy nezklamal ve věcech československých,
národních a selského lidu.
Neustal ve veřejné činnosti ani v exilu. Je zakládajícím členem české misie sv.
Vojtěcha v hamiltonské diecézi, funkcionářem Cyrilometodějské ligy a Orla,
členem výkonného výboru Republikánské strany v exilu a v mnoha dalších
spolcích. Teprve v pozdějších letech se oženil s velmi příjemnou a inteligentní
Češkou, ženou polského původu, s kterou si dobře rozumí.
Mám pro Tebe, Václave, nakonec velké přání: Abys ve zdraví se již dočkal
svobody v naší vlasti a mohl se vrátit se svými životními zkušenostmi ještě
pracovat mezi potomky opočenských selských rebelů, ze kterých jsi vyšel.
Ing. Václav Zolman
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Uvnitř čísla:

Nechce se tomu ani věřit, že Václavu Vostřezovi je již 60 let. Zdá se to být
nedlouho, kdy se představil jako kontrolní asistent v oblastní úřadovně Zemskc
rady v Hradci Králové po absolvování kursu v Praze.
Václav Vostřez se narodil v Záhornici u Opočna v severovýchodních Čechách
26. září 1922 v katolické rolnické rodině. Byla to především dobrá rodinná
výchova, tvrdá práce na rodové usedlosti a život na vesnici, které měly
rozhodující vliv na utváření charakteru a životní dráhu v pozdějších letech.
Pro veřejnou práci byl Václavovi vzorem soused V. Radhouský, dobrý
hospodář, oblíbený veřejný pracovník v kraji a předseda Rolnického cukrovaru
v Podzámčí u Opočna, osobní a důvěrný přítel Václavova, otce, s kterým řešili
mnohé problémy nejen Rolnického cukrovaru, ale často celého podorlického
kraje v době po I. světové válce.
Mladému, nadanému a zvídavému chlapci byla brzy rodná Záhornice malá,
nemohl se tam vtěsnat a stále se díval přes obvod, zvláště do hospodářsky
.vyspělých Semechnic, které byly nejlepší chovatelskou obcí v kraji.a v Čechách.
Tam hospodařil dr. Karel Radhouský, inteligentní a vzdělaný sedlák a
předseda chovatelů hospodářského zvířectva na okrese, který rozpoznal
mimořádný talent a zájem o zvelebování zemědělství u Václava a doporučil ho
do kursu pro kontrolní asistenty (konsulanty) do Prahy.
První obvod jeho působení sestával z obcí kolem Hradce Králové. V krátkém
čase ve své konsulantské práci měl výborné výsledky a u zemědělců byl velmi
oblíben. Často se zastavil v naší úřadovně v Hradci Králové a byl pověřován
úkoly, které často přesahovaly rámec odborné práce a jeho obvodu. Bylo to v
době německé okupace. Většina úsilí se věnovala k budování základů
zemědělství pro stát po osvobození. Byla to v podstatě národní práce
"Vlasteneckého chovatelského bratrstva”, v substanční národní politice,
značně riskantní v tehdejší době. Zúčastnili se jí všechny zemědělské
organizace od okresních sdružení chovatelů, agronomů na okresních úřadech,
referentů z centrály Zemědělského svazu až po ministerstvo zemědělství v
Praze. V této práci měl V. Vostřez svůj podíl, byl to dobrý organizátor,
stoprocentní v práci, měl mimořádně dobrý postřeh a úsudek a nikdy v
minulosti v osudově vážných chvílích neselhal.
Po květnu 1945, když se zapojily pohraniční okresy a objevil se nedostatek
kontrolních asistentů, uspořádala oblastní úřadovna nový kurs v Opočně a V.
Vostřez byl ustanoven vedoucím a většinu praktických předmětů vyučoval sám.
Zvláště prokázal mimořádné schopnosti při vedení večerních seminářů se
zkušenými chovateli. Měli jsme s Václavem určité plány pro jeho další
uplatnění a odborné vzdělání, ale v rušných dobách, které přišly, nemohly být
uskutečněny.
V hradecké oblasti pracovalo pro zvelebení zemědělství v r. 1945 120
odborných a 20 pomocných sil pro 19 soudních okresů. Byla to dobře vedená
silná zemědělská organizace, která začínala být postrachem i překážkou
politickým cílům Národní fronty a komunistům. Rozdělili ji proti, vůli
zemědělců na 3 malé oblasti a tak jsme se s Václavem dostali do Rychnova nad
Kněžnou, abychom pokračovali v práci. Inspektorovi Vostřezovi byl přidělen
referát pořádání kursů, propagace chovatelství a poradní činnosti. Opět jako v
letech za okupace pracovali jsme naplno pro zvýšení a zkvalitnění zemědělské
produkce - potravin, pořádali velké chovatelské exkurse do vzorných statků a
chalup, spojené se shromážděními a proslovy význačných odborníků a rolníků
o zemědělské politice, kterých se zúčastnily tisíce lidí nejen z Čech a Moravy,
ale i ze Slovenska. Bylo to možné uskutečnit jen při dobré organizaci a
spolupráci zemědělců a zemědělských organizací, které ještě v té době ovládali
zemědělci. A Václav Vostřez samozřejmě byl velkým podílníkem organizačním
na všech těchto podnicích ve prospěch zemědělství a výživy lidu.
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at Parish Hall of St Gregory's Church,
125 Centennial Parkway North in Hamilton,
(//try II 20 and Delcnrana l)r.. next io Itaxi^aie Si/iaire)

P r o g r a in :
1. End of the \VW II & betrayal of Yalta Conference.
2. Development of agriculture and financial services
in Central and Eastern Europe
by Canadian agricultural corporations.

aby

War Vets

z c e la nevýznam ných
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Czechoslavak

3. The topics will be presented by renown speakers
with slide and video show.
4. Tasty dinner will be provided: Slovenian national dish
with garden salad and dessert.
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Václav Jiří V o s b ř e z ne únavný
organizátor odboje proti komu
nismu v exilu se 26.září 1995
dožívá 73 let. S úctou lidé u
nás duma na místech informova
ných /knihovna Libri prohibit i.
katoličtí disidenti/ vzpomínají
jubilea tohoto velikána odporu
proti komunismu do současné do- •

- I. Chorneyko 627-1050
-J. Fulop 529-1213
- A. Liaukrts 574-4360
- E. Lindaya 383-0038
- M. Moisin 387-0637
- .1. Sulzycki 573-2118
- V. Vostrez 547-6219
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T icket price: $ 15 - per person.
For tickets please contact
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BL. JAN SARKANDER a BL. ZDISLAVa budou slavnostně prohlášeni za svaté
Sv. Otcem Janem Pavlem II.,v Olomouci dne 21. května 1995. Mnohým na
šim krajanům a exulantům nebude dopřáno, aby tam byli osobně přítomni.
Spojíme se tedy s národem v modlitbě a s prosbou k Bohu, aby příklady
životů nových světců a jejich přímluvy,přinesly pravou duchovní obrodu
našeho lidu, jaxo svatořečení Anežky Přemyslovny předcházelo pád vlády
nevěreckého komunismu.
ČESKÁ NÁRODNÍ POUŤ DC MIDLAND, ONTARIO, K PANNĚ MARII MEZI HURONY, do
basiliky sv.Josefa a Severoamerických mučedníků,bude v neděli 4.ČERVNA
1995« Pořadatelem této každoroční národní pouti /v pořadí už čtyřicátétřetí/ je Cyrilometodějská liga v Kanadě,ve spolupráci s krajanský
mi farnostmi. Letos bude zvláště ve znamení díkůvzdání Bohu,za prohlá
šení našich nových světců. Mše sv. bude o ll:c0 hod.dopoledne u polní
ho oltáře P.Marie čenstochovské a o 2:00 hod.odpol.bude křížová cesta
venku a sv.požehnání v basilice /možnost sv.zpovědi v kostele od 9:CC
hodiny/.

i

P.O.

POUŤ K SV. ANTONÍNU V CHATHAM, ONTARIO bude 11. ČERVNA 1995. Mše. sv.
bude o 10:0u hod.dopoledne s průvodem BOŽÍHO TĚLA. Bude to též slav
nost 800 stého výročí narozenin sv. Antonína Paduánského a polní mši
svaté bude oředsedat sídelní biskup Jan Sherlock. Kázat bude Msgr.Dr.
Petr Esterka z Kalifornie. CdDoledne: Národopisné slavnosti a tance
v národních krojích.
OBNOVENÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ V PRAZE je nyní
našim aktuelním programem. Třetí pěší mariánská pouť Prahou se konala
v sobotu dne 6. května 1995» Začala v 10 hodin mší svátou v klášter
ním kostele na Strahově a skončila kolem 15 hod. u základního kamene
mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, každý poutník se zapále
nou svíčkou. V zahraničí - v Hamilton,Ont. - máme k tomu účelu fond,
ve kterém je nyní uloženo Ž 3*085*57. šeky s dalšími dary laskavě
titulujte na "CML Marian Column in Prague Fund".

ČESKÍ PAMÁTNÍK NA BLANÍKU - kostel ke cti sv. Václava a všech českých
a moravských sv. patronů a při něm katolické středisko a exerciční
dům Dod ochranou Panny Marie - původní zahraniční fatimský úmysl, má
být vyhlášen k roku 2.000. Uskutečnění tohoto programu má být obrazem
duchovní obrody národa, symbolem jeho návratu ku křesťanským tradicím
a zejména k tradici svatováclavské. Jde o odčinění křivd, o památník
obetem z dob nesvobody - doma i v exilu - v čele s třemi kardinály,
aby zvláště mladé generace neztrácely naději, že zlo bude potaženo,
že nakonec Pravda Páně zvítězí ! Dnes je uloženo na fondu v Hamilton
Z 20.083.80-a je znovu otevřen k přijímání dalších darů. Nazývá se
"CML CZECH ALTAR FUND" a s tímto ušlechtilým programem laskavé Dočí
tejte v odkazech, při psaní posledních vůlí.

KANADSKÁ SKUPINA KŘESŤANSKÉ AKADEMIE V ŘÍMĚ nadále úspěšné pracuje.
V roce 1994 zaplatili do Říma členské příspěvky /$ 10.-/ 42 členové.
Na věčnost odešel náš br.Jindřich J.ovec z Blenheim,0nt./25.1.1995/»
Časopis NOVY' ŽIVOT z Říma stojí 3 31.- ročně a předplatné mají vyrov
náno téměř všichni čtenáři v Kanadě. Věstník Orel z Brna dostává 50
rodin v Kanadě. Příští setkání Velehradu a Křesť.akademie z Říma má
být v Českých Budějovicích,ve dnech od 10. do 13. října 1995«- Nadále
prosazujeme návrh ZALOŽIT KATOLICKOU MENDELGVU UNIVERSITU V BRNĚ !
S křesťanským pozdravem Váš
V. J. Vcstřez, předseda CML.

P o k ra č o v á n í na d a lš í s tr a n ě
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místech bývalí komunisté či je kulatých stolů a otevřeného „
jich zakuklení sympatizanti je přechodu rozhodujících osob
disidentského hnutí na stranu
vinou známého nr/iemi dohod u

Hamilton, 12.května 1995.
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Na sklonku dvacátého století jsme svědky radikálních změn ve sváté. Mlu
ví se o nutnosti plánování s ohledem na globální ekonomii, o pronikavých
3 O
změnách výrobních a tržních, jak to vyžaduje uplatňování pokroku techno
logie. Ruší se jistota trvalých zaměstnání, vliv odborových organizací a
•
celní ochrana zemědělství a jiného svobodného podnikání.' Daňově
jsou
W>Q
trestáni majitelé rodinných domů, rodinných farem a živnostenských pod
V
niků. Vládní rozpočty jsou stéle nevyrovnané a tak velká část daňových
příjmů jde na placení úroků z rostoucích dluhů - bez vlivu na výši úro
kové míry. Připravuje se tedy revise starých sociálních zajištění, zdra
votní péče, pojištění při ztrátě zaměstnání a příjmů pensistů a dále vy
dání na školní výchovu, kulturu a umění... Těžiště veřejného rozhodování
přechází od svobodně volených zástupců v demokratických parlamentech na
kruhy birokratů a presidentských i vládních poradců-odborníků, zasvěce
ných více do tajných plánů mezinárodních společností. Proti státní suve
renitě připravují podmínky k nastolení celosvětové vlády, proti zdravému
rozvoji národů a obětavému vlastenectví,staví zájmy tak zvaných terito
rií. Sdělovací prostředky ^sou "nad strany", to jest bez kontroly a jsou
převážně zaměřeny proti způsobů života, vytvořeného západní křestanskou
civilisací. Síří sobecké konsumní myšlení, strach z organizované zločin
nosti a mravní rozvrat společnosti a zejména rodiny. Programují podporu
sexuálních úchylkářů, militantního feminismu, legalisaci přerušení těho
tenství. Z kostelů by nejreději učinili musea a katedrály podřídily hrad
ním pánům... Současní mluvčí bohatých "svobodných" států podporují vlád
ce Rudé Číny - bez záruk návratu lidských svobod - a také převlečené ko
munisty ve vládách národů bývalé sovětské sféry /tu sféru spolutvcřili
dchodou v Jaltě, do r.1989 ji násilně udržovali a dosud ji zachovávají
v jiné obdobě/. Neexistuje prý dobro ani zlo, ale obchodní zisk za kaž
dou cenu. Rozdíl mezi barvou bílou a černou vidí prý jen extremisté, neDřejícím jejich ideálu jakési neurčité šedé barvy liberalismu. - - Jak
isou oošetilí pyšní rozumáři, rozvraceči Božího řádu. Jejich spiklenecké
dílo se opět rozsype,jako domek z karet!
Nedávno se v Káhiře konala konference U.N. s plánem kontroly pcpulace ve
světě. Zástupce Vatikánu tam otevřeně a jasně hájil základní lidská prá
va a zásady mravní. Proti tomu nejkřiklavěji mluvili zástupci Kanady,
země tak veliké, že by uživila stamiliony dalších obyvatel /také zachá
zení s původními obyvateli, Indiány a eskymáky, není zrovna příkladné/«
Po tomto příkladu jsem nabyl přesvědčení, že už nastala doba,kdy každý
z nás se musí rozhodnout k větší aktivitě ve směru obrany a proklamování
PRAVDY. Musíme také svědčit vydáním málo známých dokumentů", svých osob
ních zkušeností,jako veřejných pracovníků i předložit k oosouzení zkuše
nosti těch přátel z exilu, kteří jsou již na věčnosti. Také já se v bu
doucnosti míním více věnovat vydáváním- písemných zpráv a návrhů. Jako
sterý muž si to mohu dovolit bez nebezpečí nařčení, že tak budu činit
jen z důvodů budování osobní kariéry. Svědek musí být ochoteih předložit
zájemcům k bosouzení svou minulou činnost i prameny, které užil ku své
zprávě. /Tedy u příležitosti půlstoletých oslav zkončení II. světové vál
ky, vratme se k roku 19451
Za války, pod nacistickou okupací jsme věnovali úsilí k zachování čes
kého národního uvědomění, udržovali jsme naději, že se opét vrátí spra
vedlivý řád a mír, návrat svobody osobní i národní. Bylo třeba chránit
i fysický život obyvatel a také k přežití nutné zásobování potravinami.
K tomu vedlo nejvíce sdružení vlasteneckých chovatelů hospodářských zví
řat, ve spolupráci s dalšími složkami zemědělství. Cílevědomě jsme také
budovali reservy pro úspěšný start národního hospodářství po ukončení
války, u rolníků pak hlavně odborným školením, jak kvalitně, ale levně
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vyrábět. V tísni jsme si slibovali, že ve svobodě budeme svorné spolupracovat, že se už nenecháme uměle rozdělovat. Jaké však bylo zklamání,
když místo těchto tužeb, byl svět rozdělen do velmocenských zájmových
sfér a naše Vlast zatlačena pod "ochranu" Sovětského svazu. Byl vyhlášen zločinecký Košický vládní program s diktátem stran Národní fronty.
Občanské strany, představující většinu národa, nebyly připuštěny. Ve
vysídleném pohraničí se vládně podoorovala mantalita "zlatokopectví" a
bez míry řádily revoluční gardy. Nebyl obnoven senát, nezbytná část Národního shromáždění a Sovětům byla zaprodána Podkarpatská Rus. Až do
nejmenších obcí bylo vnuceno nové vedení, podle vzoru sovětského, nazý
vané národními výbory. Krádeži soukromého majetku se říkalo znárodnění.
Soudní rozsudky předem ovlivnil sekretariát komunistické strany. Osobní
mstě se říkalo retribuce. Stačilo, když na okrese ukázal jeden komu
nista prstem na nevinného odpůrce a už byl zajištěn a ostatní občané ho
viděli zametat ulice. Kdo se mohl divit výsledkům prvních voleb z květ
na r.1946 7 Presidentské dekrety E. Beneše se pokusily legalizovat tu
zvůli. Nejhorší byl dekret, vyhlašující 80 dní tak zvaně beztrestných.
Zločinci byli chráněni, i vraždy ze msty byly vymazány» Dnes se v za
hraničí nepřestáváme divit, že současná vláda C. R. připouští restitu
ci majetku jen po únoru 1948, když nesvoboda u nás panovala už od 15«
března 1939 a hlavní znárodňování nastalo po roku 1945« Před veřejným
míněním Západu nemůže trvale obstát rozhodnutí českého soudu, že Bene
šovy dekrety stále platí. Fotvrdí odvolací soud též odvolání president
ské kanceláře, že na základě stále platných komunistických zákonů,není
vlastníkem katedrály sv. Víta česká katolická Církev 7 Myslí si mocipáni v Praze, že k tomu budou mlčet naši exulanti v cizině? Diví se, že
konservativní část Západu se bojí nasazení kukačího vajíčka, při jedná
ní o rozšíření členství v organizaci NATO 7
V roce 1945 jsem byl výkonný a měl jsem hodné odvahy. Stala se známou
moje ukrývaná činnost za války, z titulu diecésního předsedy Sdružení
katolické mládeže v Hradci Králové i v ústředí v Praze, mé odborné ze
mědělské práce, jak jsem jfc výše naznačil,i další činnosti, jako jedna
tele Spolku absolventů zemědělských škol a pod« Všechny čtyři strany
Národní fronty mi nabízely členství a s ním příslib větší kariéry« Na• bídky jsem nepřijal a do žádné politické strany jsem nevstoupil
odů
vodněním, že to vyžaduje postavení nestranného zemědělského odboiiíka.
Brzy jsem zjistil, že mé jméno není na seznamu lidí, kteří mají být
likvidováni a který už předem sestavila exilní vláda v Londýně /spiknu
tí E. Beneše, Jaroslava Stránského, Huberta Ripky, Václava Noska a dal
ších/« Byl jsem příliš mladý, aby mne znali. Zato předseda Republikán
ské strany, Rudolf Beran, byl uvězněn, když se vrátil z nacistického
koncentračního tábora /byl nespravedlivě odsouzen a konečně zemřel ja
ko mučedník ve vězení/. Z mých přátel, kteří byli také zajištěni, uvá
dím alespoň dvě jména: Dr.Josef Černý, býv.ministr vnitra ČSR a zet A.
Čvehly a dále Josef Voženílek, býv. zemský náčelník Selských jízd.Prv
ního musel Národní soud osvobodit s omluvou, pro jeho vzorné chování a
poskytování4 pomoci potřebným za války a druhého vytáhl z vězení sám ná
čelník partizánské divize, Vaclavík, protože je chránil přes válku.
Z těch, kteří museli zametat ulice, na posměch poštvané luze, jmenuji
jen přítele Františka Slavíka z Krčina u Nového Města nad Metují, zná
mého kampeličkáře a lidumila. I on musel být později propuštěn na svo
bodu. Takových nevinně postižených bylo na tisíce. Tořádali jsme ve
východních Cechách protestní schůze a podepisovali jsme petice,aby by
li osvobozeni. Nepřátelé demokracie též začali označovat jim nepohodlné
osoby za "antisociály". Tomu označení se dalo těžko bránit a stačil k
osočení i jeden nepoctivý zaměstnanec, či takový, který se nechal pod
platit. Ten proces rušil klid u osob s autoritou, at to byl sedlák

raný ja^o byla Republikanaká
strana CSR jež dovedla naši re
publiku mezi 10. ekonomicky ne-

jrozvinutějších zemí světa nám
v tomto procesu velmi chyběli
a stále chybí.
VII.

-3s čeledí, řemeslník s učedníky, dílovedoucí v továrně, či představený
v úřadě. Za války jsem plnil různé řídící úkoly, ale dobrovolné, bez
platu a služebních titulů» Proto jsem se mohl zastávat nevím ě nařčených
obětí a také jsem tak účinné činil»

ODA a KAN společně
V červenci podepsali zástupci
ODS a KAN dohodu o spolupráci při
volbách do zastupitelstev měst a

obcí. Podle této dohody bude
podporován a otevřen prostor pro
uzavírání dohod obou politických
subjektů na místní úrovni, zejména
tam, kde nebude možné sestavit

samostatné kandidátky. ODS a
KAN se také zavázaly ke vzá
jemnému korektnímu jednání
v rámci volební kampaně a budou
spolupracovat v místních zastu-

uspořádá v obci_ _____________ ;__________________ (i pro okolí)

soubor
zemědělských a chovatelských

doplněných promítáním odborných filmů
Zahájení dne

vř______hodin v místností
i

Program:
1. Úvodní slovo při zahájeni pronese zástupce oblastní úřadovny) JSÚZ
2. Národohospodářský a sociální význam zemědělství
a výslavba zemědělské výroby s hlediska potřeb
zemědělství v Orlických horách a podhoří
3. Důležitost živočišné výroby a význam kvalitní vý
roby rostlinné v dobytkářské oblasti
4. Péstováni kvalitních osiv, sádl a travin na semeno
5. Picninářský a krmný plán v zemědělské usedlosti,
technika krmeni, krmeni letni a zimní
6. Droždovánl krmiv
7. Zakládáni luk a pastvin
8. Chovný směr a cl! chovu skotu
9. Tvorba a složepl mléka, správný způsob dojeni
(pěstní), chyby, při dojeni, zpracování mléka
10. Strojní dojení I
11. Chovný dměr a cil chovu prasat
i
obllínt ?Mdtná5ekt^d7°laÍ

pitelstvech, pokud budou jejich
kandidáti zvoleni. Tak to má být agresivní levici zdolá jen jednota.

Další tvrdý boj, trvající několik měsíců, jsme vedli proti komunistům
v ministerstvu zemědělství /Úuriš, Kotátko, Náprstek.../, šlo c zacho
vání jednoty zemědělské organizace odborové J.S.Č.Z., pro celou oblast
Východních Cech, se sídlem v Hradci Králové, při zvláštním zřeteli na
nutnost jednotného řízení odborné služby v tom rozsahu. Naše snažení ve
dl Ing. Václav Zolman, ale bylo marné. Komunisté nepřipustili tak velké
soustředění rolníků a kraj rozdělili na tři oblasti: Hradec Králové,
Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.
Pak jsem měl v plánu dokončit zemědělské vzdělání, až k dosažení titulu
inženýra agronomie. Protože za války byly školy zavřeny a vzhledem k mé
mu stáří i k úspěšnému absolvování odborných kursů a tříleté úřednické
prakse, žádal jsem o časovou úlevu» Jiným bývalým spolužákům bylo vyho
věno, ale já jsem tehdy poznal, že mne komunisté označili za jim nebez
pečnou osobu. Marné bylo doporučení ředitele vyšší rolnické školy v
Chrudimi, dále profesora Bílka, mého učitele genetiky z roku 1942,v kur
su ve Státních zemědělských výzkumných ústavech vDSjvicích.i jiných osobností. /Prof. Vladislav Brdlík, rektor exilní Masarykovy universitní
koleje v Ludwigsburgu,mne pozval na velikonoce 1949 k návštěvě jeho ro
diny a ještě tehdy vzpomínal, jaký odpor jsem měl u komunistů r.1-945«/
Měl jsem audienci v úřadě ministerského rady Dr. Bezděka,z odboru země
dělského školství a ani on nic nesvedl i když mi slíbil kladný výsledek.
Tehdy jsem zjistil, že odpor řídí ředitel vyšší rolnické školy v Podě
bradech, který byl zároveň poslancem prozatímního národního shromáždění,
za komunistickou stranu. Navštívil jsem ho pak v jeho úřadovně v Podě
bradech a měli jsme spolu ostrou výměnu názorů. To byl konec mých stu
dentských ambicí ve Vlasti.
Ing.Zolman mne doporučil do kursu pro výcvik zemědělských instruktorů,
od 15.X.45 do konce listopadu 45. Po úspěšném absolvování se pak zasa
dil, abychom společně byli určeni pro odbočku JSCZ v Rychnově nad Kněž.,
od 30. XI. 1945. On jako přednosta úřadovny a já jako jemu Dodřízený
zemědělský inspektor. Byla to oblast Orlických hor a Podorličí, v roz
sahu 12 soudních okresů, od Králík až po Broumov, s expositurou v Nácho
dě. Ve všech okresích si už naši rolníci zvolili okresní předsedy JSCZ.
Jen na okrese Broumov zvolili komunistu. Jinak byli všichni demokraté,
občanského směru, schopní organizátoři, ryzích charakterů. Všichni byli
po únoru 48 pronásledováni a někteří obětovali i své životy /např. Ing.
František Tomek z Iirošky u Dobrušky/. Do konce roku 45 jsem z příkazu
přednosty navštívil větší obce, zvláště v pohraničí. Šlo o celodenní
průzkum jednotlivých usedlostí s poradní činnosti na místě a pak večer
ní přednášku na sále, pro celou obec. Zhodnotil jsem průzkum a následova
la rozprava. Národní správci poznali, že jim jsem velmi prospěšný a byli
ochotni mne chránit před nebezpečím. Tak např. v Mládkové na Kralicku
přišel na mo,u přednášku též potrhlý zálesák, s nabitým samopalem přes
rameno. Řekli mi, že je to bývalý místní čeledín a že střílel po lidech
bez příčiny» Bylo to už po uplynutí období 80ti beztrestných dnů, ale
stále vyhrožoval» Má přednáška se mu nelíbila, ale ostatní posluchači
ho uchlácholili. Navštívil jsem také obec Božanov na Brovmovsku,kde síd
lil onen okresní předseda-komunista. Postupné jsem u něho získal značný
vliv a mohl jsem se zastávat pronásledovaných repatriovaných Cechů z
Volyně a Podkarpatských Rusínů. Měl jsem i jiné úkoly,jako byla záchrana
plemenářských knih a obnova kontroly užitkovosti a dědičnosti hospodář
ských zvířat... Hlavní úkol byl připravit týdenní zemědélsko-chovatelské
kursy, které jsem pak v létech 1946 A 1947 pořádal. Fotokopii oznamujících
plakátů dávám na vědomí /zmenšenina 4 ku 1 / :

Oblastní úřadovna Jednotného svazu českých zemědělců v Rychnově n. Kn.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Chovný smír a c(l chovu koni
Chov drůbeže, koz a drobného hosp. zvířectva
Včelařství a ovocnářství
*
Odstav a odchov mladého dobytka
Zámérná plemenitba, význam kvalitního pleme
níka pro zvelebeni chovu
Kontrola užilkovosti a dédičnosti a její význam
pro zvelebeni chovu
Ošetřováni dobytka, ošetřováni paznehtů, posuzo
váni dobytka v praxí
Zásady pro úpravu vesnic, obydli a zemédélských
staveb, jmenovité stáji
Mechanisace zemédélstvl
Úkol a poslání zemédélské ženy
Chovatelské organisace a jejich úkoly
Družstevnictví ve službách zemédélstvl
Zakonřenl

Vídfný *, duchu odborní ideovím> i' *>«' chovatelskou školou. Přednášeli budou referenti

úřadovny JbCZ v Rychnové n. Kn., zkušeni zemédélci a odbornici ze zemédélských a družstevních podniků a zemédélských škol
I

Vedením kursů je pověřen

Václav Vostřez

i obl.ůř.JSČZ v Rychnove n.Xn.

Úkolem uvedených přednášek je: seznámili zemědělce (ze|ména mladou generaci) . novými poznatky nejen védy

zvláště

zemědělské

praxe. _ Tyto

poznatky musí být v každé, I v nejmenšl

usedlosti

uskutečněny,

má-ll

na vesnici radostný a nemá-li naše zemědělství, a zvláště chovatelství zůstat! pozadu za kraji pokrokovými

být

ale
život

a vyspělými.
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povoleno Ředitelstvím pošt Praha č. j. 1223 z 19.4 1993.

-5V týdenních kursech jsem do souboru přednášek zařazoval referáty před
ních odborníků v kraji. Když se nemohli uvolnit, přednesl jsem jejich
sekci já sám. Praktické porady jsem poskytoval při návštěvách všech ze
mědělských usedlostí v obci, po celý týden. Na konci a pc zkouškách jsem
absolventům vydával vysvědčení, s uvedením pořadí umístění. V období in
tensivních polních prací jsem dával týdenní kursy ve všech hospodynských,
hospodářských a rolnických školách v kraji /každý rok/. Tam jsem předná
šel sám a ráz byl zaměřen více na nové poznatky zemědělské védy i praxe
ve světě. Při prvním návratu do Vlasti r.1990 mi ukázal vysvědčení,s mým
podpisem,jeden úspěšný inženýr. Obdržel je, když byl posluchačem rol
nické školy v Kostelci nad Orlicí a mile mne překvapil, že ten dokument
tajně uchovával po dobu 44 roků.

V zemském svazu chovatelů v Praze řídil odbor kontroly užitkovosti a dě
dičnosti hosp. zvířafi rada Ing. Tellinger. Byl komunistou a býval mým
šéfem, když jsem byl kontrolním asistentem. Společně s jinými výtečníky,
jemu podobnými, na min. zemědělství, bránili mému převodu do svazku JSCZ.
/ 0 těch piklech mne už dříve informoval rada Kolert, přední odborník
v chovu koz, který si mne oblíbil./ Tak mi téměř celý rok zadržovali vý
platy řádných měsíčních gáží a dostával jsem jen cestovné a diety. Ko
nečné mne v pražském ústředí JSČZ přijal ředitel Dr. Oldřich Suchý /nár.
soc. poslanec, který měl ješte větší důvěru zemědělců než-li Dr.Ladislav
Feierabend/ a s pomocí přítele z osobního oddělení, výborného právníka
/dnes žije v exilu v U.S.A./, byl i tento útok překonán. - V Rychnovské
oblasti jsem byl též referentem chovu drobného hosp. zvířectva.Do toho
odboru patřilo včelařství, hedvábnictví, chov kožešinových zvířat, ovcí
a koz. Drůbežnickou poradkyní byla Jiřina Kratochvílová. Haše včelařství
byle z tradice vzorné organizováno. Ve spolcích se oslovovali "příteli"
a byli tam mnozí páni faráři a řidiči učitelé. Zato chovatelé koz nám
byli politickým otazníkem a byli vlastně příčinou, že mi ten odbor před
nosta Zolman odkázal. Po únoru 1948 se však ukázali být našimi nejsta
tečnějšími zastánci. 0 tom, ale, podám zprávu jindy.
Náš zemědělský venkov byl po válce vládními akcemi nadále utiskován a
zůstal bez politické ochrany. Dominující stranou v Národní frontě byla
strana komunistická a ta se nevzdala plánu prosadit diktaturu proletariátu. Všechny dovolené strany jí úmluvou podléhaly a musel se očekávat
další zvrat. Vnitřně fungoval ještě užší socialistický blok politických
stran. Mimo néj stála jen strana Lidová a na Slovensku strana Demokra
tická. Kdyby v prvních volbách 26.května 1946 kandidovala Demokratická
strana i v českých zemích, zajisté, že by i tam byla nejsilnější stra
nou. Bohužel, tehdy neměli Slováci zájem nám pomoci. I když jsme zásad
né nesouhlasili s diktátem Národní fronty a s Košickým vládním progra
mem, byla nám jasná životní potřeba pomoci mírnějším složkám, aby pře
vládly a to už v nejbližších.parlamentních volbách, očekávaných v roce
1948. Zemědělsko-chovatelské kurzy byly pro ten cíl nejvhodnější tribu
nou. Ing. Zolman a já jsme dohodli směr, jak ovlivnit veřejné mínění
venkova ve Východních Cechách: Plnou podporu dostane strana Lidová. By
lo nám však známé, že část voličů chová nepřekonatelný odpor k předse
dovi té strany, pro jeho exilní postoj v Paříži a Londýně. Bez výhrad
podporoval Beneše proti Osuskému a Hodžovi a pak okupoval funkci min.
předsedy, která nepatřila jemu, ale Milanu Hodžovi. Takové budeme řídit,
aby volili stranu Národně socialistickou. A když by jim byla nepříjemná
i tato strana /pro tak zv. hradní vrtichvotství/, aby volili Sociální
demokracii. Jenom né komunisty! Svedeným voličům z r.1946 budeme oteví
rat oči, aby prohlédli a cd komunistů odpadli. Téměř denně jsem veřejně
mluvil a za ty.dva roky jsem získal důvěru i přátelství velkého množ
ství posluchačů. Byli jsme si téměř jisti dobrým výsledkem v příštích
volbách a to i v okresech našeho pohraničí.
Při cesii mezi táborem a dolem
stála menší odpojená trafostanice.
■Její likvidaci bylo pověřeno několik
niuklú. Ze spojovací chodby k nim
přišel líachař. "Co to děláte?" "Pane

veliteli, demontujeme trafostanici."
Tlm se na ně ale rozkřikl. "Nelžete,
už přes hodinu vás pozoruji a vidím,
že ji rozděláváte!...” Ještě dlouho při
cestách koleni jsme se usmívali...

Pořádali jsme i jiné protestní schůze a besedy chovatelů při aukcích.
Na né jsme zvali příznivé poslance z kraje. V. Zolman byl přítelem po
slance nár.soc., Josefa Ullricha z Boharyně j na Jaroměřsku.Zdeněk Bez
děk z Rovně u Rychnova n.Kn, /scc.dem./, byl předsedou Svazu chovatelů
a já jsem měl důvěrné přátele, z doby jejich spolupráce v SKM,s lidovými
poslanci Františku Desenském, Jindřichu Nermutovi a Karlu Procházkovi
/K.Procházka, gymn.profesor v Dobrušce, byl poslancem jen v Prozatímním
N.S. Byl křesťansky spravedlivý, odvážný a schopný, takže se ho komu
nisté nesmírně báli a tak donutili ústřední sekretariát Lidové strany,
před volbami 1946, aby nebyl kandidován./. Obnovili jsme pořad exkursí
do vzorných obcí a tak jsme ukázali výsledky iniciativy soukromého pod
nikání, sílu SDolupráce a solidaritu venkova. Konečně bylo nutno svolat.
i manifestační protestní shromáždění rolníků. Konaly se za účastí tisíců
na ODOČně, v Jaroměři a v Hradci Králové. Vláda N.F. se polekala a do
Hradce Král, později vyslala ministra J. Ďuriše, aby tam vyhlásil tak zv»
Hradecký program, s planými sliby /nikdy nebyly splněny/. ^ak v našem
kraji došlo k rozehnání sjezdu Selské jízdy v Nechanicích a uvěznění
pořadatelů. Byla to mezinárodní ostuda. Lidová strana pořádala mani
festační protest na památné Kunětické hoře u Pardubic. Dostavilo se pa
desát tisíc selského lidu. Přijel jsem tam s traktorovou výpravou z ob
ce Byzhradec u Ouočna. V mohutném průvodu městem, až na horu, jsme skan
dovali hesla, žádající návrat základních svobod. Ozývala se i hesla více
kritická, jako např.: "Máme rádi Ďuriše, jako blechy v kožiše!"

V roce 1947 panovalo ve střední Evropě mimořádné sucho, což mělo za ná
sledek velký nedostatek krmivá pro dobytek. Povolali mne do kursu’ drožcfování krmiv v Soběticích u Klatov. Praxe byla na velkostatku a teorii
přednášeli dva vědci z českého drožcíárenského průmyslu. Potom jsem v naší
oblasti vycvičil další odborníky a rolníkům jsem rozděloval poukazy na
melasu a denaturované droždí. Zvláštní péči jsem věnoval chovatelům koz,
pamétliv toho, co pro ty rodiny znamenala koza-živitelka a že bylo nejmé
ně trávy na zvýšených mezích, pasekách a železničních násypech. Velmi Do
stižená byla oblast jižního Slovenska. Ministerstvo zemědělství tam na
dva týdny vyslalo zvláštní komisi, do které mne delegovali jako znalce
živočišné výroby a pak také Františka Voženílka, vedoucího odboru rost
linné výroby. Komisi vedl pastvinář z Prahy, Ing. Nágel.
Pozorně jsme sledovali jednání brněnského sjezdu Sociální demokracie a
• odsunutí z jejího vedení Z. Fierlingera. Když pak komunisté vyvolali
krisi osočením gen. tajemníků slovenské Demokratické strany, Dr.Bugára
a Dr. Kempnéno, našeptávali sociálním demokratům, že tím na Slovensku
jen získá*Strana práce, zmenší-li se vliv nejsilnéjsí strany tam.V par
lamentě se jednalo o zbavení imunity osočených poslanců. V několika roz
mluvách s poslancem Zdeňkem Bezděkem jsme o tom jednali a jeho jsem va
roval před následky. Už před tím jsme Dořádali schůzi rolníků v Dlouhé
Vsi u Rychnova n.Kn. a jeho Dožádali o referát, soclečně s poslancem z
Pardubicka , Oldřichem Smejkalem /soc.dem./. Ten byl předsedou zeměděl
ského výboru v parlamentě a předsedou Svazu zemědělců v ČSR /místopřed
sedou byl Dr.Rostislav Sochorec, lidový poslanec z Moravy/. Schůzi před
sedal inspektor Václav Hodný, dobrý známý Oldřicha z Republikánského do
rostu v první republice. Naše dotazy řídil Ing. Zolman, za vydatné pomo
ci od místních sedláků. Oba poslanci tehdy slíbili spolupráci, ale asi
byli bezmocní, když přišla únorová krise r.1948 a Sociální demokracie
hrála roli jazýčku na váze...
Mračna nad ČSR více hrozila a členstvo Lidové strany si vynutilo svolá
ní mimořádného krajského sjezdu v Hradci Králové. Na místo sterých funk
cionářů, povolnějších k diktátu N.F., zvolili vedení nové, na čele se
statečným předsedou, Karlem Procházkou z Dobrušky. Mne zvolili do kraj
ského výboru /zemédél.odbor./. Nebyl jsem přítomen a nikdo se mne předem
netázal o souhlas. Následující den přijeli do naší úřadovny dva tajemníci
V chmurném prostředí tábora a
dolování to byly jen střípky radosti.
V mnoha tvářích se tu zračila
vnitřní radost z každého úsměvu.
Vzpomínali jsme i na naše, drahé,
manželky, snoubenky a děti. Svým
protikomunistickým odbojem jsme

se někdy ostře, někdy s úsměvem
postavili proti zločinnému zlu, které
nemá obdoby. Navíc nás hřálo
vědomi, že takhle smýšlíme všichni
a je s námi i Bůh.
Josef IIOLAN, Hrochův Týnec

-7z okresu Dobruška a Rychnov n.Kn., s dotazem, do kterého okresu vlastně
patřím. Každý z nich si přál mít ve svém okruhu nového funkcionáře. Od
pověděl jsem, že v Rychnově mám jen přechodný byt a trvalý je v mém ro
dišti, Záhornici, okres Dobruška. Dále jsem jim vyjádřil podivení, že
krajský sjezd mohl zvolit nečlena strany. Asi byl náš tajný plán s Ing.
Zolmanem dobře splněn, když si veřejné mínění lidu vynutilo takový zá
věr. Přijal jsem pozvání k účasti na konferenci Lidové strany v Dobrušce
a tam mne určili za řečníka pro shromáždění lidovců v Bílém Újezdě. Byl
jsem tedy ve Vlasti jedenkrát oficielním politickým řečníkem. Poprvé a
naposled, tu poslední neděli před osudncu "únorovou revolucí",r.1948 !
Týdenní zemédélsko-chovatelský kurs jsem ukončil v českém Meziříčí u
Opočna a zahájil jsem další ve Slatině nad Zdobnicí u Žamberka.Tam mne
zastihla^zpráva, že náš přednosta Ing.V. Zolman byl telegramem z Prahy
zbaven úřadu a jeho místo převzal komunista František Skála. Ten hned
oznámil "pozastavení činnosti" dalších tří úředníků. Byli to: František
Voženílek, vedoucí odboru rostlinné výroby; Václav Vostřez, zemědělský
inspektor a Václav Hodný, inspektor užitkovosti a dědičnosti hospodář
ských zvířat.

Pokud to rozsah této zprávy dovolí, zmíním se alespoň krátce o zkušeno
stech na Západě z poslední doby: Cd krajanů i z domova došly dotazy,ja
ký výsledek málo memorandum Společnosti národů Střední a Východní Evropy,
ze dne 2. června 1994, všem členům perlamentu provincie Ontario. Byl to
protest proti vládní předloze zákona, o "zrovnoprávnění" dvojic stejného
sexu jako rodin, s právem na dědictví, vzájemných požitků pensijních, na
adaptování dětí atd. Dokument jsem spolupodepsal jako I.místopředseda,
vedle předsedy E. Lindaji, representanta Estcnců. Odpovídám, že jsme ne
očekávaně zvítězili, když byl návrh poražen hlasováním v plenu, při dru
hém čtení. - Cntarijská vláda Nové Demokratické strany /obdoba soc.dem./,
na čele s premierem Bob Rae, má v parlamentě většinu. Byla zvolena před
čtyřmi léty, když si voliči přáli za každou cenu zbavit se předcházející
arogaň^ké vlády Liberální strany. Před tím ovšem spojenými silami r.1985
vystřídaly Konservativní stranu, která držela vládu.nepřetržité po 42 ro
ků. Voliči zapoméli, že to nepomůže, vystřídat čerta aáblem. Nyní je pro
vincie Ontario zadlužená, životní úroveň obyvatelstva stále klesá, šíří
se nezaměstnanost a sociální neklid a všeobecný mravní rozvrat. Při
prýním hlasování "Bili 167" prošel /to značí byl připuštěn k projednávání
v příslušném výboru parlamentu/, když nebyla přítomna ani hlava oposice
a Liberární strany, paní Lyn Mcíeod. Naopak, tato dáma ještě loni provo
kovala socialistickou vládu, aby "zrovnoprávnila" homosexuály /a další
liberál, Sheila Copps, už roku 1981, předložila podobný návrh zákona Prov.
parlamentu/. V květnu 1994 se proti vládnímu návrhu č.167 ostře postavi
la Konference katolických biskupů v Ontario. To vyvolalo bouři v kruzích,
ovládajících sdělovací prostředky a různé organizace se zase postavily za
tento návrh, včetně největší protestantské církve "United Church". Nase
memorandum zasáhlo v pravý čas. Předseda E.Lindaja /sám protestant/ osob
né doručil náš protest do kanceláře ministra Briana Charltona, který jako
vůdce vládní4většiny, je zodpovědný za přijetí vládních návrhů parlamen
tem. Tam nastalo zděšení, protože si byli vědomi, že v některých voleb
ních krajích představujeme až jednu třetinu obyvatelstva, to je voličů.
Hned poznali, že prohrají. A vskutku prohráli těsným výsledkem při koneč
ném hlasování: Proti byli všichni konservative!. Z liberálů hlasovali pro
návrh jen tři poslanci, ale proti vlastní straně a vládě hlasovalo 12 so
cialistů. Potom jsme obdrželi písemnou odpověd na memorandum, od členky
vlády odpovědné za justici, že s námi nesouhlasí, lituje, že vládní návrh
neprošel v parlamente, ale že doufá v přijetí jejich plánů soudní cestou,
medstav si světe, že takový dokument podepsala ministrině, odpovědná za
udržení právního řádu v Ontario, neposlouchající rozhodnutí legislativy

-öa provokující zvrat soudní cestou. Tento týden s'i už konečné našli jed
noho soudce, nejnižšího provinčního stupně, který učinil takové rozhod
nutí. Máme tedy neodvislé soudnictví ? 8. června 1995 budou nové volby
v Ontario. Přičiníme se, aby současná socialistická vlála PADLA . Sle
dujte, prosím, výsledky...
Před konferencí NATO v Bruselu, to byl jedině Jean Chretien,
kanadský
min. předseda, kdo prohlašoval, že je žádoucí rozšířiť''též o další stá
ty Střední Evropy. Na cestě k jednání se stavil v Londýně a Paříži a tam
vyhlásil, že Poláci, Madaři, Češi, Slováci a další, patří kulturně do
Západní Evropy. Pak,naopak,hlasoval jen pro volné sdružení v "Partnership
for Peace". 10-11. ledna 1994 nás v Bruselu nepřekvapil. Kanadská vláda
od nás pravidelné dostává informace a tedy zná poměry ve Střední a Výchoní Evropě. I když jsou velké výhrady k současným vládcům tam, přece jen
si přejeme, aby národy, ze kterých jsme vyšli, dostaly patřičné uznání.
Kanadský liberál, podle rčení "kam vítr, tam plášť", musel reagovat na
přání voličů, alespoň planým řečněním. Kde na tom však záleží - ve skut
cích - není na něho žádné spolehnutí: Nedlouho před tím schválila-bez
výhrad-.ieho vláda obchodní pakt /North American Free Trade Agreement J'NAFTA/, ačkoliv před volbami v říjnu 93, slibovala opak. Když nastaly
bouře v Mexiku, prvním hasičem tam byl Mr.Chretien. Jeho Kanada hrála
prominentní roli při nové dohoué o celních ochranách /General Agreement
on Tariffs and Trade -GATT/. Dlouho a úporné se evropské národy bránily
tomuto spiknutí zničit prosperitu rodinných farem, záruku zachování
křesťanské kultury v Bavorsku, Francii, Itálii, Španělsku....Kanadský pre
miér navrhoval na konferenci sedmi průmyslové vyspělých států /G-7/ v Ne
apoli, 8-10.července 94, přijetí sociálních reforem /t.j.snížení vydání/.
Chretien vedl početný "Team Canada", v říjnu a listopadu 94,na 18ti denní
obchodní cestě po Asii. S heslem "Vietnam potřebuje Kanadu", uvedl svě
tový tisk snímek, jak si připíjí na zdar s Vo Van Kiet /min.předseda/,pod
bustou "slavného vůdce" Ho Chi Minha. V Indonésii podepsali smlouvy jen
za S 900 milionů i když 29 studentů z Východního Timoru obsadilo zahradu
vyslanectví USA, na protest okupace jejich země. Na 3.000 redaktorů a ko
mentátorů z celého sváta bylo svědky. V Rudé Číné pak uzavřeli kontrakty
za 9 miliard dolarů, bez ohledu na neodčinéný masakr na Tiananmen náměstí
a stále porušovaná základní lidská práva. Za oiménu pak oblékli kanadskou
.'delegaci do podobných plandavých košil, jako opice. Na konferenci v Miami
opét náš představitel zvýšil svou popularitu, výrazy o "4 amigos" /rozší■ ření obchodního svazku o Chile/. A náš státník pokračuje dále v roce 1995Naposled ho svět sledoval na T.V. obrazovkách z Moskvy, tento týden, při
■ oslavách ukončení války před půlstoletím. Ze všech nejdéle si s Yeltsinem
potřásl pravicí, jako by byli slepení "krazy glue" a nebo pumpovali vodu.
. I to mluvilo za mnohé!
Nejmccnější ženou v Kanadě prý je Sheila Copps,místopředs.vlády. Po
pravdě však vybral každého člena vlády p.Mitchell Sharp,poradce premiéra
’ za plat 3 1.- ročně.Říká se o ném, že je členem "Trilateral komise"^ tax
| íasi on je nejmocné.jsí osobou v Kanadě. Z katolíku vybral jen ty, kteří
. nejsou "pro-life" a takovou je i pí-Copps, potřetí vdaná,aniž by.ovdověla.
. Její otec byl jiný. Roku 1956 byl velkorytířem Kolumbových rytířů a tehdy
mne přijal do tohoto prominentního katol. klubu. Později jsem mu pomáhal
v kampani a byl zvolen primátorem města. Sheila se dostala do fed.parla
mentu r.1984. Byl jsem jejím protikandidátem /ř.předsedou Social Credit
v Ontario a tím zároveň místopř.strany v celé Kanadě/jhlavně proto,že
Komunistická strana tam kandidovala gen.sekret.Elizabeth Rawley.Rozdrtil
jsem její posici /před tím měla tisíce hlasu/ a dostala jen 76 hlasů. Z
té porážky se už nikdy komunisté v Kanadě nevzpamatovali. - Dnes jsme
s Sheilou Coops dobří známí, ale o tom bude jednat příští zpráva^,'S přátelským pozdravem
Váš
Václav Jiří Vostřez

