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Kdo sleduje "Reg pu
blica” ví, že jsem ob^_
vinil více příslušníků
StB z porušení zákona.
V té souvislosti jsem
byl 12.9.1994 vyslech
nut vyšetřovatelem na
UDV zločinů komunisti
ckého režimu. Dozvěděl
jsem se tam zajímavé
věci, když pominu to,
co se mě bezprostředně
k- týká - t.j., že neexi
stuje doklad, jež by
potvrzoval mou přítom■anost ve věznici na Šuzyni, kde jsem byl na
celách společně asi s
10 dalšími lidmi a ku
podivu zrovna já, kte
rý si na to stěžoval z
ostatních disidentů,
kteří to patrně strpě
li bez námitek, má ny
ní- pro tuto svoji pří
tomnost týkající se tohoto šikanování jaksi
dejme tomu nedostateč- ;
- Nove] zákon na obzoru, Marcelo! V lesích se teď budou
né alibi, tedy zrovna
smát
sbírat Jen klacky do sedmi centimetrů!
■
já mám ztracené dokla
- Proč ne? Tuhle míru Já mám v ruce! (Krlstoforl & Melíšek)
dy, že jsem tam vůbec
kdy byl. Tentýž vyšet
řovatel na mé námitky
mne informoval o jejich □ Kolem venkovské školy jde to máš marný, ten už nevstavyhrožováních ze strany pohřeb. Učitelka, která není
7'□ Paní se ptá na lékařské
místní, se ptá:
neznámých pachatelů výsledky’Sianžela a doktor Jívy-,
.Nevíte, děti, kdo zemřel?“,
zcela nedávno měl jeden .Prosím, Tomáš Marný,“
^»Yag^f^é^nanžel Je
.Jak to víš?“
M .
z nich na svém autě pro- ;- .Včera
večer jsem slyšel z ložvokačně hozeného holuba nice, jak tatínek říká mamince, ,^
s utrženou hlavou, což
_____________
jak jistě uznáte je vyhrožování jak zvon. Vyšetřovatel mě
v^této souvislosti upozornil, že ”oni” jsou stále organizo
váni- a vyvíjejí nekontrolovanou činnost. Pokračované
'Uvnitř čísla: --------------------- —
yH.

Tunie znáte?
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Vážená redakce!

Na základě dosud zveřejněných ohlasů čtenářů na sovětský film”Ri
ziko** /do č.50/87/,nabývám dojmu, Že u nás má stále Ještě značný vliv
jakási prostslinská loby. Xc^la učesaný dokument nepřesahující dosavad
ní atuoeň úředně povolen? glusnodti b poznání historické pravdy je ve
Vašem Česooise v rubrice "Dopisy diváků" označován div ne zs pořad, kte
rý by i v naší současné demokracii mohl vyvolat amisoeialistické možná
přímo kontrarevoluční nálady*
To jistě není náhodné. Stačí se podívat na dokumentární šoty vy
sílené Vaší televizí ze setkání novinářů s některými čelnými funkcioná
ři jako např. tajemníkem C/
Janem Fojtíkem, nebo i s Věším ředite
lem dr.Janem Zelenkou, aby člověk pochopil, proč na jejich výzvy k ote
vřenosti, nebojácnosti s pravdivosti, sedí novináři se sklopenou hlavou,
smutkem ve tváři či přímo a vystrašeným obličejem. Všichni velmi dobře
chápou, že u nás mé za současného vedení místo jen poněkud slabší odvar
sovětské perestrojky a to hlavně v ekonomice a o demokracii či svobodě
novinářské práce, si všichni musí nechat jenom zdát.
různých okresních a místních podúrovních je situace v oblasti
odstraňování některých pozůstatků kultu osobnosti J.V.Stalina, ještě v
plenkách, dokonce se s ní ještě ani nezačalo. Např. představitelé naše
ho okresního městě šumper&a, nejen že nehodlají odstranit poslední sto
jící pomník Stalina v nadživotní velikosti v Evropě, jež se nachází v
Šumperku, na náměstí Čs.-sovětského přátelství a demoralizuje zde doča
sně umístěnou sovětskou posádku /v Sovětském svazu totiž už žádný tako
vý pomník nestojí/, ale dokonce se rozhodli vybudovat mu další pomník.
Sice jako monument v němž má Stalin být jen jako jedno z dalších postav,
nicméně takovéto pokračující zbožštění sovětského vůdce, organizátora
©esových vražd a hromadných represí vůči všemu sovětskému obyvatelstvu
a vůči hrdinům Říjnová revoluce a Velké vlastenecké války zvlášt, to už
není kult osobnosti, ale kult hlouposti.
To by byl námět pro některý Váš televizní štáb, kdyby u nás byl
vůbec nějaký prostor pro to, čemu se upoceně snaží Vaši redaktoři říkat
glasnost a o^vřenostj K odstraňování bílých míst se zatín u ná3 nepřikročilo vůbec, jako by "hic aunt leones" byly jenom v Sovětském avazu.
Vzhledem k námětu mi dovolte, abych ac rozloučil výzvou k odst
ranění daleko horšího, ale beztak jen dalšího pozůstatku stalinismu
širšího rozsahu jež se dotýká nás vieoh a daleko 7Ůtší naléhavostí:

"Svobodu všem československým politickým vězňům!”
Srozumitelně a česky!
V novinách i na plakátech se
stále častěji vyskytuji oznámeni,
jež jsou plna cizích slov a
zkomolenin: Privat, Zimmer frei,
shop a pod. Pokud by tato
oznámení byla psána česky, nebo
dvojjazyčně, nebylo by to tak
otřesné. t Jak proti těm
zkomoleninám dobře působí
nápisy české. V Praze na Fran
couzské ulici je obchod s oz
načením "Nápojka". Na Vyžlovce
je "Smišenka", obchod se zbožím
smíšeným. Jak prosté a
srozumitelné označení!
-jsk-

V dokonalé úctě

Viediaír Hajný
Čs.armády č. 34
787 OlSuspcrk
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Not so new: Frink ’ s bronze,
now with cardboard fig leaf

V Šumperku, dne 3C.12.1987

očistu našeho veškerého života
oil živ lů , k teré o nás
rozhodovaly přes 40 let. Chtěli
•
»

i
>

x.

..
a mnohoslibným. Uváží, koho
volit z pravice či střodn M..:

v n a stá v a jících o b ecn ích
v o lb á ch . V olby k o m u n á ln í
budou stě ž e jn í u d á lo stí -

•

páni radní b y li lid é čestn í,
vážení a důvě ryhodní.
i
Političtí vězni nebudou mít
p rob lém s výb ěrem stra n .
Vyhnou se stranám extrémním

navázali na staré tradice, kdy
poslanci, senátoři, starostové i

rozhodnou o tom, kým budou
naše obce a m ěsta pro další
roky sp ra v o v á n y a jak náš
východ, není mnoho zemí, kde

d em o k ra cií.
P řesvěd čili jsm e se, že v Ev 
rop ě, a n i na západ a n i na

sta b iln ích

sm ěřovat do klidnějších vod

federace jsm e rozh od ovali o
sam ostatné České republice a
jejích dalších krocích. Celkem
lze říci, že občané odpověděli

i

b ilitovali či dokonce soudili.
Chtěli bychom po pěti letech

lid é ro zh o d o v a li o v ěcech
d ů ležitý ch , aby n ás r e h a 

sp o k o jen i a zejm én a těžce
n esem e, že to lik člen ů a

B udem e volit

na různé otázk y a problém y
rozumně a realisticky a v ma 

Koncem září minulého roku podnikl prezident Havel soukromoui Před Časem a jen po důrazném nátlaku, se pan prezident Havel
návštěvu do Spojených států. Jeho návštěva skončila politickým fiaskem.. konečně uráčil přijmout dva zástupce exilu na pražském Hradě v
otázce návratu majetku, který byl exulantům ukraden komunisty. 11
Důvodů je několik.
PJední, z hlediska československého exilu a českého národa, šije třebai přišli ze schůzky s jeho excelencí hluboce zklamáni. Pan prezident jim
povšimnout skutečnosti, proč asi prezident Havel jezdi na soukromé cesty’ totiž řekl, že se “v této věci nehodlá angažovat” Ano, slyšel jsi dobře
a kdo je financuje. Nikdo totiž nemůže mít nic proti tomu, když si pani exile, jeho excelence se ve věcech, které jsou pro exil důležité, nehodlá
prezident z dlouhé chvíle vyjede nikam do ciziny, když už ho to doma obtěžovali Jen jeden, jediný dopis, zaslaný k Ústavnímu soudu České
nudí a nemá do čeho píchnout. Podmínkou ovšem je, že si to může republiky, by vše vyřešil. Ale jeho excelence_prostě nechce. Hlavně, že
rodina dostala veškerý
finanční dovolit. To je, Že si sám zaplatí cestu a s tím spojeni náklady ze jeho již od minulé války
svých vlastních prostředků. Zdá se, Že pan prezident je dosti zámožný majetek zpátky. Co chceš víc exile?
Jeho excelence uznává jen část emigrantů, ty pomýlené, kteří
člověk, který již za komunistů jezdil do práce v bílém Mercedesu. A to si
tenkrát jen tak někdo nemohl dovolit. Snad jen pár vyvolených nějakým omylem odešli a nebo dokonce byli vysláni na zápud místo na
superbolševiků. I zde, na západě, si málokterý exulant může dovolit to, východ. Jen tak namátkou můžeme jmenovat Josefa Škvorcckého,
co si již před dvaceti lety dovoloval jinak naprosto obyčejný občan kterému pan prezident již před časem udělil jeden z nejvyššich řádů
československé republiky pan HaveL
československé republiky, asi za to, že po léta žil se svou manželkou
Vcivilizovaném světě se soukromé návštěvy liší od návštěv oficiálních Zdenou JSalivarovou. Její jméno se totiž objevilo v seznamu agentů
tím, že soukromé návštěvy si platí každý sám ze svých vlastních Stb. Ta si to ovšem nenechala HbiL A český, komunisty prošpikovaný
prostředků, zatímco oficiální návštěvy se platí ze státní pokladny, tedy soud ji od údajného nařčení nejenže osvobodil, ale nařídil vnitru
penězi daňových poplatníků. Nechtěl bych panu prezidentovi křivdit. :zničení veškerého materiálu, který ji inkriniinovai! Ne, to není
Možná, že si tu cestu přes oceán zvláštním letadlem platil sám. A je třeba překlep. To je jen citát z českého tisku, který poslušně hlásil, že vnitro
jen doufat, že tyto náklady nemuseli hřadit daňoví poplatníci české prohrálo soudní spor a že musí zničit veškerý inkriininujíd materiál
republiky. Tuto ožehavou otázku však může občanům české republiky týkající se spolupráce Z. Salivarové s Stb. Dále pak můžeme jmenovat
objasnit jen pan prezident. Mohu ujistit pana prezidenta, že mi jde jen o Dr. Mojmíra Povolného, nejbližšího spolupracovníka agenla-profinanční vyčíslení té cesty přes oceán, protože o nákladech spojených s vokatéra Stb JUDr. Vlastimila Chalupy, který přivedl do kriminálu
jeho pobytem ve Spojených státech není vůbec žádných pochybí
■ stovky nevinných lidí a některé z nich dokonce i na smrt. Dalším
Ty byly hrazeny zahraničními mecenáši a firmami, které dělají neb< prominentem je pan Vladimír Skulina, jehož jméno se asi také jen tak
hodlají dělat byznys v České republice. Pan prezident to nepřímo přiznal náhodou octlo na seznamu bývalých spolupracovníků Stb. Toho jeho
ve svém poutavém interview s korespondentem novin Chicago Tribune excelence jmenovala velvyslancem ve Švýcarsku hned po lislopaPan prezident řekl, Že “se jen tak trochu stydí” za to, že je ubytován v t dovém palácovém prevralě v roce 1989. A aby se to nepletlo, tak tomu
nejluxusnějším apartmentu luxusního hotelu Ritz-Carlton. Kdyby si tytc jeho excelence nasadila korunu, když na doporučení Josefa Luxe
náklady hradil ze svých vlastních prostředků, tak by se za to jeho jmenovala ministrem kultury bývalého rudého interbrigadistu ze
excelence nemusela styděli
Španělské občanské války Pavla Tigrida.
Jen lak mimochodem, aby se neřeklo anebo aby byl zastřen přesný
lito lidé, s nimiž protikomunistický exil nechce mit nic společného,
účel jeho návštěvy jsi pan prezident v Chicagu naplánoval oběd s jsou na Hradě i v “podhradí” jako doma. A jeho excelence spolu s
krajanskou veřejností Za účasti 400 krajanů a exulantů, kteří byli neokomunistickou vládou jim, a jun podobným, dává prostor v
ochotni zaplatit 45 dolarů na osobu, pak pan prezident pronesl svůj kratší českém tisku, rozhlase a televizí Je samozřejmé,-že to není jen
projev. Ten byl stylizován tak, aby uspokojil místní krajanskou a ; náhodou. Qpo to staré české přísloví, jak “vrána k vráně si sedá” má
exulantskou veřejnost:' Jé nútrié dodat;' žé účastnici 'slavnostního oběda něco do sebe. Zvláště, když se vezme v úvahu fak^o kterém se ve svém
byli dosti pečlivě vybráni a zvláště ti radikálnější nebyli pro jistotu vůbec anglickém vydání knihy “Vítr vane z Moskvy" zmiňuje soudruh
pozváni, aby snad nestropili nějakou nepříjemnost Během projevu se Zdenek Mlynář, bývalý člen Ústředního výboru KSČ. Ten totiž před
panu prezidentovi dostalo jen lehkého potlesku, víceméně ze slušnosti, ale více než 20-ti lety ve vysvětlivkách své knihy napsal o Václavu
žádných velkých ovád. Nebylo za co tleskat. Pan prezident exulanty Havlovi, že byl členem BÜ A soudruh Mlynář by to snad měl vědět.
ničím příjemným nepřekvapil. Mimo jiné také řekl, že Ústavní soud české Exil i domov je zvědav, kdy se jeho excelence k tomuto problému
republiky rozhodl, že čeští občané Žijící v zahraničí nyní mohou žádat o vyjádří
svůj majetek, který jim byl komunisty ukraden. Zapomněl však takticky i Americký tisk a televize Havlovu “soukromou” návštěvu v USA
dodat, že většinu Českých exulantů, žijících ve Spojených státech, téměř ignoroval. Ale tomu se nelze divit. Pozorným politickým
vláda v Praze nepokládá za české občany a tudíž, že se jich to netýkál pozorovatelům v Čechách však nešlo do hlavy, proč ji ignorovaly i
Exulanti věří. Že jeho excelence není tak naivní, aby se pokoušela domácí sdělovací prostředky. Není nám známo, zda si jeho excelence
exulanty oblafnout. A už vůbec nevěří, Že by byl pan prezident tak nepřála, aby její soukromá návštěva do USA byla patřičně publiková
špatně informován o zákonech české republiky.
na. Každopádně, mlčení českých sdělovacích prostředků o této cestě je
Faktem je, že si jeho excelence přivezla na svoji soukromou velmi zajímavé. Možná, že mnozí za komunismu vychovaní novináři
návštěvu komunistické manýry. Mnozí exulanti totiž nepřišli na nevěděli, jak se k této cestě správně politicky postavit. Bolševici
slavnostní oběd, aby pana prezidenta podpořili pětačtyřiceti dolary, vždycky cestovali za státní peníze, a nikdo se nad tím nepozastavil. A
ale proto, aby jeho excelenci položili nějaké ty otázky, jak se řiká, najednou jeho excelence pan prezident jede na výlet, který je
přímo na tělo. To se však jeho excelenci nehodilo do krámu. A tak financován zahraničními mecenáši. Jak jen tu paradoxní situaci
všechny otázky pro pana prezidenta musely být napsány na kousku vysvětlit lidem a přitom si nepopálit prstyř Proto to mlčeni.
papíru, zrovna lak jako za komunistů. Účastníci shromáždění se pak
Ve vyspělých demokratických státech, vládní činitelé, až již volení
náramně pobavili, když viděli pana velvyslance Žantovského, jak nebo jmenovaní, musí dodržovat určitou etiku. A když se proti léto
otázky třídí a dává na hromádky, jako když rozdává karty na mariáš, etice prohřeší, ták musí okamžitě rezignovat. Jeho excelence by si
lnu i ty otázky musely být košer, jinými slovy obsahově nezávadné. měla vzít přiklad z amerického státního sekretáře pro zemědělství
Jinak by to jeho excelence prostě nezvládla správně odpovědět. Mika Espyho, který za daleko menší prohřešky musel z funkce odejít.
Ostatně jeho excelence měla tak naspěch, Že stačila zodpovědět jen asi Přitom, Espyho přečiny neměly vůbec žádnou mezinárodni příchuť.
šest kratičkých otázek. A na setkáni se zástupci krajanů a exulantů Rozdílný přístup k věci mezi americkým státním sekretářem a panem
neměla ani pomyšlení.
prezidentem Havlem, tak potvrzuje obrovský rozdíl, který existuje
Přímo královského přijetí se však jeho excelenci dostalo až během mezi skutečnou demokracií a pseudodemokracií.
slavnostní večeře, kterou pro ni pořádali američtí mecenáši. Vstupné
Jeho excelence zatím mlčí. Přece se nebude zpovídat svému národu.
pro pozvané bylo 150 dolarů a počet lidi českého původu by se dal Io by bylo přece pod její úroveň. A proto není divu, že obrazy pana
spočítat na prstech jedné ruky. Tam se jeho excelenci dostalo takové prezidenta Havla pomalu mizí ze stěn českých restaurací a domovů
chvály, že to údajně bylo až trapné. Za přímo fanatické ovace, kterých ěch exulantů, kteří v něj naivně vkládali svoje naděje. A konči tam,
sejí dostalo, by se nemuseli stydět ani její předchůdci na prezident cam patří, v odpadových koších.
ském trůnu Gottwald a Zápotocký. Naproti tomu lidé doma by jistě
Vážená excelence, pane prezidente Havle, pokud se nemíníte
rádi věděli za jaké služby se jeho excelenci dostalo těch nadšených smluvit, a vysvětlit svému národu svou nepřípustnou činnost, jako na
ovaci. Nezbývá jen doufat, že i tuto causu pan prezident lidem doma tříklad cestování za peníze zahraničních mecenášů, lak Vám zbývá jen
podrobně vysvětil, československému exilu jeho excelence již nemusí ediná cesta. Rezignoval z úřadu prezidenta republiky. Mále v tom již
nic vysvětlovat, většině je to naprosto jasněl A té části exilu, které to iraxi, ještě z doby rozbíjení československé republiky. A jak staré
ještě před nedávném tak docela jasné nebylo, jeho excelence pomohla eské pořekadlo praví, “člm dřív, tím lip” a s menší ostudou.
otevřít očil A za to Vám patři vřelý dík pane prezidente.
’’Věrni zastali“ č.8/94
Pro československý exil jeho excelence zatím nehnula ani prstem.
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prokázal za krátkou dobu svoji
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Cenzura 2x g

živ o ta sch o p n o st a m o žn o st
u p la tn it se v so u ča sn ý ch
o rg a n iza cích v E vropě i ve
sv ětě, ta k že jsm e m oh li

Debakl prezidenta Havla
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sv o ji tvář. V zp o m en em e-li
p řed ev ším
dob
d ávn o
m in u lý ch , rád i bychom

Vol. Cil

vládu p o d p o ru je tak v elk ý
počet občanů.
Nelze ovšem všeobecně říci,
že vše, co jsm e si přáli a co
bychom chtěli, bylo již splněno.
Brzy b u d em e stá t před
rozhodnutím komu dát mandát

.

sovém m ěřítk u . Č esk ý stá t

>
tisi*s

příznivců bývalého režimu se
stále prosazuje v naší politice i
v n ašem h o sp o d á řstv í. Na
p o h led
zm ěn ili názory,
převlékli kabáty - ale stačí to,
aby politika byla jiná a aby se
v naší p olitice pohnuly ledy?
Kolik ctitelů starých struktur je

YEAR9 OF
PU0UI3HINQ

vládě a kolik jich je dosud na
Hradě, v politických stranách,
v armádě, na m inisterstvech i
jinde.
N ech těli bychom , aby tito

NEDĚLNÍ HLASATEL

Před dvěma lety jsm e volili
mezi uceleným konstruktivním
programem, neslibujícím brzké
zářné zítřky, ale formulujícím
co a jak dále. Na další misce vah
byla cesta třetí a nejrůznější i
vágní proklam ace. Po zániku

1 88 1 - 1 984

103

měst lidé rozumní a osvícer
kteří blaho státu i obce pováži
za věc prvořadou, hodne
odříkání i osobnit
j:
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ODS
nezapáchají státní peníze
T. Gabiazová

Prospěje
nám vstup do NATO?
____ ______________ , fog. Milada Skydánková

Po listopadových komunálních volbách v ČR stranická pokladna

Politika je jako detektivka. Při každém návrhu politiků je třeba si

ODS zřejmě značně pohubla. Není divu, ODS věnovala na reklamní

položit otázku: “Komu to prospěje?“. Tento otazník se vznáší nad snahou

volební kampaň vysoké částky.
Hlavní kancelář ODS možná chtěla prokázat vysoké IQ i vysoké

o začlenění postkomunistických zemí střední Evropy do NATO.
Jednoznačný zisk z rozšíření NATO budou mít americké a západo

pohrdání zhruba 70% občanů, kteří ODS nikdy nevolili. Ihned po

evropské zbrojní koncerny, neboť rozšíření NATO znamená přezbrojení

komunálních volbách rozeslala některým českým podnikatelům dopis s
pozvánkou na večeři ministerského předsedy dne 30. listopadu 1994. V
záhlaví dominovalo logo ODS a český státní vlajka. Že by se státní vlajka

nových členských zemí.

stala vlajkou jedné správné strany?
Exkluzivním sponzorem "večeře’’ se mohl

Z hlediska evropské bezpečnosti se jeví daleko výhodnější, kdyby se
NATO a Rusko zavázaly neútočit na bývalé členské země Varšavské

smlouvy. Mezi NATO a Ruskem by tak vznikl koridor nezúčastněných

podle

přihlášky stát

Pokračování na sír. 4

států, který by přispěl k pocitu bezpečnosti daleko více, než posunutí
hranice NATO dále na východ. Vyhlášení neutrality zemí střední Evropy

by bylo nejen krokem ke všeobecnému odzbrojení, ale také významnou
Pokračování na str. 4

Prospěje nám...
■4 Nndělnl Hlasatel.

pomocí ekonomikám těchto zemí.
Německo a Japonsko byly po prohrané válce potrestány tím, že jim

8. Mu 1995

ODS nezapáchají...
podnikatel za 250,000 Kč zaslaných na volební konto ODS. Účastníkem
večeře mohl být podnikatel, který přispěl částkou 100.000 Kč na podporu

bylo zakázáno zbrojit. Zatím co se bývalí spojena do sebe pustili ve
studené válce a snažili se navzájem přetrumfnout v ničivosti svých zbraní,
Německo a Japonsko vložily veškerý svůj ekonomický i tvůrčí potenciál
do rozvoje svých zemí. Během krátké doby se stalí důležitým obchodním

měli zakoupit

partnerem a jejich vliv na světovém trhu rok od roku vzrůstá. S odstupem

vstupenky za 2,500 Kč pro jednotlivce, nebo firemní (stůl pro 8 osob) za

let lze říci, že druhou světovou válku vyhrálo Německo a toho, čeho

politice

ODS.

Po zaplacení "daru” si podnikatelé

20,000 Kč.
Událost v české zemi skutečně nevídaná a nebývalá. Snad i ojedinělá,

protože Kancelář ODS zaslala pozvánky i státním firmám. Večeři ODS
lak financovali i všichni daňoví poplatníci, kteří v těchto státních firmách

Hitler nedosáhl zbraněmi, dosahuje nyní silou své ekonomiky.
Někteří západní demografové píší

o nutnosti zredukovat počet

obyvatel Země na 1 miliardu. Z historické tradice, kdy práva člověka byta
přímo úměrná jeho bohatství, lze vyvodit, které národy je třeba podle

nich početně zredukovat. Hitler měl v plánu po vyhrané válce zlikvidovat

pracují. Bez ohledu na to, že by ODS nikdy nevolili a nepodpořili.

Ostravská společnost OKD, které stát přispívá na útlum těžby, byla

Slovany. NATO v současné době nemá zájem na válečném konfliktu s

ochotna zaplatit 250,000 Kč, přestože nezaplatila havířům mzdy za

Ruskem. Členské země by přišly o svou vysokou životní úroveň.

listopad. Rovněž. OKD v r. 1994 zdravotně postiženým snížila náhradu za

Posunutím hranice NATO na východ se posune na východ i potenciální

ztráty na výdělku.
Také Investiční a

bojiště. Není divu, že Rusko proti rozšíření NATO protestuje. Bylo by to
rafinované naplněni Hitlerova plánu, kdyby se Slované vyvraždili mezi

Poštovní banka, jejímž největším samostatným

akcionářem je stát, poukázala čtvrt milionu do stranické kasy. Stala se
lak jedním z dvanácti exkluzivních sponzorů. Nová huť Ostrava rovněž
darovala 250.000 Kč pokladně ODS. Na operativní poradě o tom
rozhodl generální ředitel a jeho náměstci. Tedy žádné nadšeni zdola, ale
šplhání sponzorů shora. Pražská energetika, Kaučuk Kralupy, Mostecká
uhelná společnost darovaly za večeři alespoň 100,000 Kč.
Takové plnění stranické kasy ODS ovšem otřáslo svědomím české
vládní koalice, i její loajalitou. Předsedou ODS Václavem Klausem
ovšem ne, ten vždy nazývá nespokojenost občanů parciální skupinou, ať
se jedná o cokoliv. Odesácké Beránku otřes se odsoudil i ministr

průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý (ODA) a ministr vnitra Jan Ruml.
Na kongresu ODS, který se konal v prosinci 1994 ministr Ruml navrhl,
aby se ODS části peněz od zpochybňovaných podniků zřekla ve prospěch
nějaké humanitární akce. Usnesení o návrhu však kongres ODS nepřijal.
Premiér Klaus označil oprávněnou kritiku za diskreditaci. Bohužel
kritika ODS a jejích představitelů a poslanců je nejen čím dál častější, ale
i adresná, pravdivá a oprávněná.
Prý po listopadu 1989 u nás zvítězí pravda a láska. Zatím jsou zvány

Vedle oficíny tábora měl dílnu
machr - student od kumštu. Pro
povznesení nálady udělal jednou ze
sádry umné lidské hovínko,
vytanoval je do hnědá a nalakoval
■ bylo radost na ně pohledět.

člověk byl zavražděn.
Q tom, že je národy manipulováno, jsem přesvědčena od pádu
komunistických režimů v Evropě. Došlo k tomu v příliš krátkém
časovém úseku, než aby bylo možno věřit ve spontánní akce občanů
těchto zemí. Ekonomická reforma, který v těchto zemích probíhá podle
jednotného scénáře svou výhodností pro západní podnikatele připomíná

spíše zastřenou formu válečných reparací po prohrané studené válce než
skutečnou ekonomickou reformu vedoucí k rozvoji národních ekonomik.
Máme prý demokracii, ale jaká je tó demokracie, když volební
úspěch politických stran závis! na štědrosti jejich sponzorů. Prostřed
nictvím sponzorství ovládá kapitál politiku i sdělovací prostředky.
Největší zisky mu plynou ze zbrojení. V době ropné krize dosahoval
zbrojní průmysl 40% zisky, což ve srovnání se 4% zisků spotřebního
průmyslu byly zisky přímo pohádkové. Zde máme i odpověď na

otázku, komu prospěje vstup středoevropských zemí do NATO i na

diskreditací.
QUO VADIS, ODS?

Rovnostenshé úsměvy

sebou. Glorifikace Německa a démonizace Ruska v našich sdělovacích
prostředcích nedělají tuto myšlenku tak absurdní, jak se čtenáři na první
pohled zdá. Občané bývalé Jugoslávie tvrdí, Že nynější válku rozpoutaly
sdělovací prostředky, které přinášely falešné zprávy o tom, že ten či onen

to, komu vyhovuje znesvářený svět.

Putovalo po barácích, kde je
přechodný vlastník položil třeba na
práh u dveří, poblíž stolku u služby,
nebo ve světnici na dobře viditelném
místě. Při hovínku vždy rozlil
trochu vody. První dojem byl úžasný
a vyvolával smích až bouřlivý. Bylo

položeno k jedné posteli, když
znenadání vstoupil bachař. Prvý
jeho pohled patřil umnému
výrobku. "Co to má znamenal?",
otázal se a ukázal tím směrem.
Pohotový vězeň přiskočil a obratně

jej vstrčil do kapsy ... "To nic, pane
veliteli." Ten to vzal jako žert...

"Věrni zůstali" c.8/94

č . 31/95
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10%!

Jak je tedy

Dr. Miroslav

komu má dát svůj hlas.

Klička

zv eřejn ěn o , k terou stra n u
zastu p u je. Aby občan věd ěl,

jejich praní. Nebo ta prodleva
je snad účel!? Za pět let jsm e
nebyli schopni stvořit zákon,
k terý by p ro h lá sil StB za
zločin eck ou organizaci s n á 
sledným i trestním i sankcem i.
P ak by ovšem bývalý čeln ý
estébák nemohl být generálním
ředitelem . Ledaže bychom ho
prohlásili zanepostradatelného
odborníka. To by šlo, ne?!
Všude v kulturním světě, je 
li v lá d n í nebo p a rla m en tn í
č in ite l v p o d ezřen í, že se
d o p u stil něčeho n ečestn éh o,
odchází a nevrací se, ani když
byl plně očištěn. Leda snad po
le te c h . U nás každý, kdo se
dostane do veřejné funkce, si
koupí plechovku alkaprenu a
přilepí se k židli. Můžete si pak
z k u sit m ne z ní d ostat! J iž
prezident Masaryk razil heslo:
"Nebát se a nekrást". My jsm e to
plně akceptovali, pouze podle
vzoru: "Nehodící se škrtněte"
jsme dvě písmena vynechali.
P o d le průzkum u m noho
občanů nechce jít k volbám, ať
již k om u n áln ím nebo p a r 
lamentním. Domnívám se, že by
to byla tragická chyba, k vol 
bám by měli jít všichni! U kaž 
dého veřejného činitele, který
si nějak pošpiní ruce, ostatně
na druhé straně i u těch, kteří
se pokusí prosadit něco veřejně
p ro sp ěšn éh o , by m ělo b ýt

již šp in a v é p en íze vyp ran é,
lep ím e p ra cn ě zákon p ro ti

ve ztracenu? Co Vy na to, pane
m inistře vnitra a pane m inistře
spravedlnosti? Nyní, když jsou

n ašeh o n ejvětšíh o tisk ovéh o
k o n cern u
sto jí
b ý v a lý
tresta n ec? Jak je m ožné, že
tolik soudních procesů zaniká

Jedenáct hodin s věže Víta
odlétlo jako černý pták.
Je po naději, neprocítá...
A opět slzou vlhne zrak.

Jak bych šel nyní Prahou potmě
a večer voní po kvítí.
Pohlédnu na Hrad: v Jeho okně
už zhasli, nesvítí

Jak smutně zní teď cimbál polí,
neskhpou kola ve vískách.
Slunce své zlato skoupě drolí,
klarinet větru nepíská,

a černý večer prelaskavý
bdí jako matka u syna.
Ověnčen kvítím první slávy
hospodář tiše usíná,

” ^ ě rn i z ů s t a l i ” č .8 /9 4

možné, že od 1.1.1990 stouply
ceny v průměru o 350%? K tomu
pan prem iér, že se m u sím e
přiblížit ke světovým cenám .
V pořádku! Měli bychom se ale
tak é p řib lížit ke sv ěto v ý m
příjmům. Mám-li kupovat ben 
zin za 19 Kč, m ěl b y ch m ít
m ěsíčn í příjem 54 000 Kč,
s přihlédnutím k těm "opaskům"
tedy alespoň 40 000 Kč. Já se již
nedivím pánům poslancům , že
vzhledem ke svým m izerným
příjmům musí pašovat auta a
hledat sponzory na ten isový

nepřesáhla

každoročně p řesv ěd ču je, že
bilance je vyrovnaná a že míra
in fla ce v tom k terém ro ce

hradních jezerech.
M inistr Ing. K očárník nás

spravedlnosti, že mnozí z těchto
"podnikatelů" i přes své osobní
gorily končí prostříleni v pře 

vek slák ů a k o m u n istick ý ch
b ývalých m ocipánů v zn ik n e
vrstva m u ltim ilion ářů , k teří
veřejně budou žít v neřestném
přepychu, přehazovat stovky
m ilio n ů , p á ch a t d a lší s ta 
milionové podvody a vysm ívat
se zákonům. Mám skoro chuť
v ěřit, že je to zá sa h v y šší

V ěřili jsm e ale tom u, že si
utáhnem e opasky všichni a ne,
že s p od p orou In g. K la u se,
který prý nezná poj cm "špinavé
peníze", nám zde z b ývalých

k d y si u so u d ru žk y

llodinové-Spurné.
S těžu jem e si, že nem ám e
legislativu, ale kašleme i na ty
zákony, k teré máme. Jak by
jin a k bylo m ožné, že v čele

ja k o

obchodech. Ostatně, abych jim
nekřivdil, možná, že u nich jde
o projev kleptom anie, stejně

že m u sí k rá st v zá p a d n ích

turnaj. Ani pánům generálům,

sestřička sedí nakloněná...
Tu tíhu chvíle sotva znáš.
Při drahém zvuku jebo jména
palčivě bolí dětský pláč.

krku.

d ávají k o m u n isté jen ze
strachu, abychom jim nešli po

chátrající kulturní památky. Ze
všech en ten "blahobyt" nám

p od n ik atel v y h o d il, jsm e si
k u p o v a li telev izo ry , a u ta a
chaty, že to takhle nemůže jít do
nekonečna, že žijem e z p od 
staty. Ze m ám e to v á rn y se
zastaralou tech n o lo g ií, ro z 
p a d á v a jící se b y to v ý fon d ,

Když nám po sa m eto v é
revoluci řekl tehdejší m inistr
financí Ing. Klaus, žc budem e
m uset utahovat opasky, brali
jsm e to ja k o sa m o zřejm o st.
S hum orem , nám v těžk ý ch
dobách vlastním, nazvali jsm e
tuto vlád u "opaskovou".
U vědom ili jsm e si, že jestliže
jsm e s p o žeh n á n ím ro d n é
strany měli třicet let relativně
n ejv y šší živ o tn í ú ro v eň na
světě, protože ze mzdy za práci,
za k tero u by n á s k ažd ý

Lež a nenávist vítězí nad pravdou a láskou

Tento list přioravil OV SPR—RSC v Šumperku. Jsem rad,
-e o?re^n< v-'bor’této ambiciózní strany spolupracuje s
’lies publica" a doufám, že Jejich kvalitní příspěvky do
mého soukromého časopisu budou pokračovat. Dirty! .

Občanská demokratická, křesťanská demokratická a KDU- Československá strana
lidová, tedy pánové Klaus, Benda a Lux mají plno reci o boji proti komunismu. To
jsou však jen řeči na matení občanu. Neboť, jak chtějí prosadit debolševizaci, když do
čela ČNR prosadili Milana Uhdeho, neúspěšného umělce, neúspěšného ministra kul
tury a především autora uvedeného paskvilu a KOMUNISTU!

MILAN UHDE

Do bitev půjde před řadami
14. III. 1953

jak lehá otec ustaraný.
A pevně stojí jeho lid.
Do bitev půjde Gottwald s námi,
vzbudí ho těžká vůně lip.
Do bitev půjde před řadami.

"R es p u b lic a "

č . 3 1 /9 5

TIME

Václav Klaus, vykladač pravicovostl a konzervatismu, odpůrce lustrací, uznání
protikomunistického odboje, muž, pardon Člověk, který neví co Jsou to Špinavé
peníze a slovo debolševizace by do úst nikdy nevzal. Hlavně, že do nich bere Jiné věci...

Ruský velvyslanec nosí řády po kapsách

Klaus dostal
sovětskou hvězdu

Řád vítězství, jehož nosi
teli byli Stalin, Žukov i tře
ba polní maršál Montgome
ry, obdržel také premiér
Václav Klaus. Předal mu
ho na recepci k 50. výročí
vítězství ve Velké vlastene
cké válce ruský velvyslanec
Alexandr Lebeděv, když
vyznamenání před tím do
slova vytáhl z kapsy. Řád
má podobu pěticípé hvězdy
s kremelskou věží a písme
ny CCCP.
Recepce se odbývala v
tradičním ruském stylu.
Velvyslanec s českou vlá
dou seděl ve zvláštním sa
lónku. kdežto ostatní hosté,

tedy politici, diplomaté,
kulturní osobnosti a podni
katelé, se v družných deba
tách s ruskou vodkou a čes
kým pivem potulovali po
budově a zahradě
velvyslanectví. Příto
men byl i český kos-

Alexandr Lebeděv
předal Václavu Klau
sovi na terase velvy
slanectví,
stranou
veškeré pozornosti,
sovětský ňád vítěz
ství.
Foto BLE™
- Kamil Varco

monaut Vladimír Remek
který si k této příležitosti
připnul Zlatou hvězdu hr
diny Sovětského svazu.
Jan Bauet

