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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

Symbol ru
dé éry Stal
inův pomník
v Šumperku .
na novém mí
stě přemís
těný v důs
ledku výsta
vby "Pomníku
vítězství”
na původním
Nám. čs-sově]
tského přáte
1ství.Na tomt3 Husově
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Je dodnes zal
haleno taje-]
matvím, kdo =
byli odvažlij
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jící tuto hi-1
torickou pa
mátku, jak by
se možná dnes
zase na soud-j
nich jednání4
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Mladá fronta Dnes v německých rukou
Praha/Pařiž (r) - Německá firma
Rheinisch-Bergische Druckerei
und Verlagsgesellschaft mbH se
stala většinovým vlastníkem Mla
dé fronty Dnes. Poté, co francouz
ská firma ze skupiny tiskového
Magnáta llersanta získala v létě
většinu akcií Mid) od českých ak
cionářů, byla jenom otázka času,
kdy svůj podíl prodá někomu ji
nému.
Robert Ilersant, zvaný požírač no
vin, má totiž do konce roku splatit
bance Credit Lyonaise miliardu fran
ků. Poté, co se vyměnilo vedení ban
ky, skončilo pro llersanta období to
lerance a banka začala nekompromis
ně vymáhat staré dluhy. Nový ředitel
Jean Peyrelevade není vázán starým
W

v ft- A

přátelstvím, a tak se o tvrdosti banky
první přesvědčil podnikatel, politik
a fotbalový mecenáš Bernard Tapie.
Za asistence policie mu nechala ban
ka zabavit svršky pro neplacení úro
ku. To byl zřejmě dostatečný signál
pro Roberta llersanta, který od roku
1990 mohutně investoval v Maďar
sku, Polsku a Československu do no
vin a tiskáren. Jeho majetek se v těch
to zemích odhadoval na 700 miliónů
franků.
Nejprve Ilersant prodal své aktivity
v Maďarsku. Šestnáctého září násle
dovalo Polsko. Osm polských deníku
a dvě tiskárny koupila německá firma
Passauer Neue Presse. Té v České re
publice patří skupiny Vltava a Uibe
vydávající drtivou Část regionálních

/ OBNOVIT BYTOVOU VÝSTAVBU

Stanovisko současné vládnoucí garnitury k ožehavé ctázce bytů trpí tak, jako v drti
vé většině ostatních problémů, obojakostí hraničící se schizofrenií. Ještě v živé pa
měti je vystoupení prezidenta republiky, který dojat bídou poddaných odsoudil sídliš
tě jako nevhodné pro život a domy označil za králíkárny. Jeho kolegové se postarali
o to, aby stávající králíkárny podražily natolik, že se poplatky za bydlení stávají pro
polovinu domácností neúnosnými a zároveň o to, aby se žádné nové byty ani domy
nestavěly. Prý je bytů v naši republice dostatek, snad i přebytek. Vše je prý dílem tak,
jako v divadelní hře, špatného obsazení. Jen co začne fungovat trh s byty, tak se vše
rázem vyjasní. Důchodci skončí v chudobincích. Rodiny se sestěhují dohromady, mla
dí dostanou předsíň, staří obývák, příslušenství bude společné, pokud by ani tak ne
měli na nájemné, mohou prodat chatu a auto, případně následovat prarodiče do
chudobince. Dnešní přebytek bude tak mnohonásobně překonán. Do uvolněných bytů
se mohou za velké peníze nastěhovat cizí firmy nebo Vietnamci a Číňané. Ti i dnes
mají na nájemné v markách a dolarech.
Není příliš nutné rozebírat okolnosti a důvody výstavby současného bytového fondu,
i když nám mohou v mnohém napovědět řešení současného stavu a orientaci do bu
doucna.

novin. Pasovští si ale nechali zajít
chuť na MED, protože by se dostali
do konfliktu s antimonopolním úřa
dem. Případnou koupí MFI) by totiž
dosáhli dominantního podílu na čes*
kétn novinovém trhu. Přes francouz
ské ujišťování, že postavení llersanta
je pevné a MED prodat nehodlají, hle
dali horečné kupce pro své aktivity
v České republice. Pivní byl prodán
deník z Ústí nad I>abem. Následovaly
dva moravské deníky, bývalá brněnská Rovnost a ostravská Svoboda. I)o
německých rukou nakonec přešla
i francouzská vlajková loď v ČR MED. Cena, za kterou Němci převza
li francouzský kapitál ve společnosti
vydávající MFI), se pohybuje kolem
miliardy konin.

Plánování a výstavba bytů byly v minulosti zcela podříze
ny politickohospodářským směrnicím tehdejšího vedení, ja
ko následek ekonomických ukazatelů, které bylo nutné
splnit mnohdy za každou cenu, abychom dohnali a předeh
nali Západ. Proto se budovaly gigantické podniky od Plzně
až po Košice a kolem nich sídliště pro pracovníky. Posled
ním takovým výkřikem je nabobtnání Týna nad Vltavou pro
potřeby jaderné elektrárny Temelín. Ta bude pravděpodob
ně uvedena do provozu i přes nechutné provokace všelija
kých živlů. Mnoho jiných takto vzniklých sídlišť však ztrati
lo a ztrácí zavíráním podniků důvod své existence. Tak je
přebytek bytů v místech, kde je málo pracovních příležitos
tí a naopak nedostatek bytů v okresech a městech, kde je
dostatek pracovních příležitostí a tím pádem i nárůst počtu
obyvatel. Jestliže zanedbáme tento fakt a budeme se řídit
jen statistickými údaji vzniklými dělením počtu obyvatel
počtem bytů, můžeme dojít ke stejně falešným údajům ja
ko vláda.
I z dobrých premis lze vyvodit špatné závěry. To však ne
ní jediný problém. Díky neschopnosti parlamentu a zmíně
né vlády platí dodnes většina zákonů, předpisů a nařízení

Miroslav Sládek při přebírání Prázdné makovice
za rok 1993. Ač to mívá ve zvyku, tentokrát se
přítomnosti sdělovacích prostředku nebránil
a projevil dostatek humoru a soudnosti...

Premiér Klaus se před třicítkou novinářů při přebírání
Plné makovice za rok 1993 nakrucoval, parádil a vměl
blahem. Netušil, že jeho slova o tom, že vše může být
za rok jinak, se vyplní do posledního písmene!

Bing byl n toho, když český premiér neumel prohrát!

/

předloňském roce vyhlásila
redakce deníku Práce pres-

tížní anketu o nejpopulámějšího, nejchytřejšího a nejob
líbenějšího politika na straně jedné
a o politika nejnepopulárnějšího, nejje
šitnějšího a nejprofláklejšího - Plná
makovice a Prázdná makovice. Za rok
1993 obdržel panáčka s mozkem pre
miér Václav Klaus, prázdnou mozkov
nu si vysloužil dr. Miroslav Sládek.
Tentokrát bylo vše (takřka) naopak...

SLÁDEK S KLAUSEM
BY MOHLI VĚŠTIT!

Pan Pištora vysvět
luje novinářům, že
na Prázdnou mako-* '
vicí pana premiéra
nemají nárok! Podle
Klause se prý
nezměnil on,
ale čtenáři!
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Sládek se nechal pn přebírání loňského prvenství
slyšet, že jeho umístění není ničím potupným a za
rok se vše zlé v dobré může obrátit Obrátilo. Plná
makovice sice modrookému fešákovi od republiká
nů nepřipadla (triumfoval stabilně nejoblíbenější
Vladimír Dlouhý), zato houpačka nepřízně se ten
tokrát zhoupla v neprospěch Václava Klause. A to
byi kámen úrazu.

Prestižní cena deníku Práce pro ro Ir1994. A za
ca že jí Vác^r Klaus

Premiér najednou zapomněl na své loňské prohlášení, že přízeň lidu je vrtkavá a za rok může
dostat Prázdnou makovici. Vzhledem k premié
rově ješitnosti lze správně usuzovat, že tehdy
svá slova mínil pouze jako společenský bon
mot, aby se neřekto—

TISKOVÝ ODBOB VLÁDY LHAL!
Přítomnost početného hloučku fotografů a televiz
ních kamer i pßfcfch novinářů před Úřadem vlády
české republiky v den předání Prázdné makovice
naznačoval, že o «slavnostní* akt je zájem. Vždyť
vloni se tu sešlo dobrých třicet zástupců sedmé
velmoci a byli přijati s otevřenou náručí (bodejť
nel). Tentokrát však policisté v recepci nic nevě
děli. Na tiskovém odboru nám řekli, ústy jakéhosi
pana Pištory, že akt jest výlučnou záležitostí dení
ku Práce a její šéfredaktor si nepřeje přítomnost

dalších novinářů...

Když před Strakovku dorazila šéfredaktorská
Tatra 613 Pavia Parmy, ukázalo se, že šéf pořá
dajícího deníku nJc takového nikdy neřekl!

To už stál v recepci roztomilý pan Pištora a pňhiouple vysvětloval, že se jedná o interní záležitost
deníku Práce. Po nadávkách přítomných novinářů,
že by měl dostat do té své prázdné makovice
vypustil do světa geniální nápad, že pro velký
zájem sdělovacích prostředků bude vpuštěna ještě
ČTKaČTAl

ZA TRAPAS MŮŽE PRÁCE,
ŘEKLA VLÁDA...
Ústy vedoucího tiskového odboru Vadtma Petrova

se svět dozvěděl, že za nevpuštění i dalších novin,

dostat? Například za: aro
gantní chování k lidem
jiného názoru (např. novi
nářům, odborářům),
nadutost, oblbování lidi,
povýšení Čermáka do
funkce poradce premiéra,
samolibost, arogantní
chování vůči všem
a všemu, co se nelíbí jen
jemu, snahu o kult osobnosti, za to, že nás má
všechny za blbce...

časopisů a te
levize si může
Práce sama,
neboť to její
redakce včas
neavizovala. Na dotaz, že vloni nic takového
potřeba nebylo a že ani letos netrval Vladimír
Dlouhý na předběžné akreditaci, nebyli vládní
úředníci schopni odpovědět

Přítomní novináři se shodli na tom, že letos
byla Prázdná makovice udělena právem!
Text a foto: Pavel Hrabtca
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násilnosti odsuzují.

spisovatelů a novinářů. Zdá se, že
zrno, které zasadili komunisté ve
V. Havel.
i

prezident

vězněných

možnost poznat v kriminále.
Při slavnostním zahájení oslovil

Velká pozornost byla letos věno-

vána práci výboru pro vězněné
spisovatele. T ento výbor dnes

reg istru je 900 p říp ad ů p ro n á 

m arty riu m

východních státech, klíčí i nadále
jinde. Je to sm utné, ale odsou 
zeníhodné. Političtí vězni, kteří toto

Petr Skála

přítom né

Klaus a Jeho ekonomičtí ministři prostě neví, co Je třeba dělat ve
státě, aby prosperoval a za dobu 5 let se ničemu nepřiučil. Naopak za 5
let zruinovali co se dalo a v dnešní České republice jsou stopy toho
Illuvní politickou záležitosti v české republice v lednu 1995 byl
vidět na každém kroku. Následující příklad slouží jako návod ke
skandál kolem tajné policie, BIS (Bezpečnostní Informační služba), která,
Klausovu a Jeho ministru, pochopení národohospodářství, ekonomiky
jak vyšlo najevo, je také politickou policií. Má v rukou pravidelné
a tržního hospodářství jako celku.
odposlouchávání soukromých telefonických hovorů občanů, čtení sou
Koncem roku 1994 proběhlo tiskem, že na nárůstu inflace se
kromých dopisů obyvatel a kontrolu a terorizování obyvatelstva různými
kategoriemi agentů - počínaje obyčejnými špicly, typu špicla Bretchneide- především podílí ceny masa a brambor. V několika posledních
ru z Haškovu Švejka a konče organizováním agentů provokatérů typu měsících stoupla cena brambor z. 2.30 Kč na 9.30 Kč. V lednu, když,
rnámélm agenta StB Dr. Vlastimila Chalupy, až do loňského roku každý mluvil o BIS a teroru tajné policie se prosiechlo. že vláda
místopředsedy Ústředního výboru československé národní rady americ- rozhodla o bezcelním dovozu brambor. Toto opatření bylo přijato s
bláhovou představou, že dovoz, může zpomalit nárůst ccn brambor a
Pokračovšni na str. 4
tím tempo inflace, které neustále vzrůstá.
ké (ČSNR A), fen přivedl do komunistických kriminálů stovky českých a
Po minulých zkušenostech se nedá předpokládat, že se to Klausově
hlavni moravských občanů, mnohé až na komunistická popraviště.
Pro horlivou činnost tajné služby nyní je důvodem neutěšená vládě podaří. Navíc, případ s bramborami znázorňuje Klausovu
neschopnost a je jasným ukazatelem stupně bídy obyvatelstva, která je
hospodářská situace. Tajná policie je pro české obyvatelstvo nyní druhým
konečným výsledkem této neschopnosti. Nezájem o obživu obyvatel
nejdále?itějšfm jeveni v jejicii každodenním životě. Prvním zůstává
stva není opomenutí Klause a ODS. je to jejich úmysl a neschopnost.
otázka samotného fyzického přežilí v důsledku poklesu životní úrovně
Kdyby měla vláda zájem o obživu obyvatelstva a věděla Jak na to, byly
trvajícího již 5 let.
Snílků, slepě věřících, že pokles životní úrovně může někdy za vlády by levné potraviny a bylo by jich dost. Když předloni byla nadúroda
Václava Klause skončit, válem ubývá. Do značné míry také v souvislosti brambor, vláda se nepostarala, aby za ně zemědělci dostali zaplaceno.
se zákroky lajné policie BIS. Všechna fakta nasvědčuji tomu, že Již dříve vláda znemožnila, aby zemědělci měli možnost přistup k
průměrný plat, již delší dobu stagnuje a ceny stále neuvěřitelně sloupají, vlastnímu zpracování nadbytečných brambor, jak tomu bývalo
vždycky zvykem.
což je předmětem každodenních úvah obyvatelstva.
Neschopnost Klausovy vlády, v tomto případě zvláště Klause a
Výsledkem neustálého poklesu životní úrovně jsou také nebývalé
pořady v televizi a v rozhlase o vzrůstající bídě mezi obyvatelstvem a v Luxe, vyústila ve skutečnost, že v následujícím roce zemědělci tolik
poslední době nejsou řídké i situace, kdy reportéři se přímo ptají Klausé, brambor nesázeli. Samozřejmé, zemědělci pro séhe mají nyní brambor
co by řekl na adresu těch, kteří si stěžuji na bídu. Ten obyčejně odpovídá dost, ale nejsou pro ostatní obyvatelstvo. A to Je teprve 3 měsíce po
ve smyslu, že ho nezajímají finanční poměry jednotlivců. Vzrůstající bída sklizni. Když Je nedostatek brambor, přirozeně, roste cena brambor; a
je zde. a je třeba zdůraznit, i když je to neustálé opakování, že je a vždy když tento vzrůst je veliký, roste celková inflace, llůst a Inflace se
bude charakteristickým rysem za vlády Klause. Pokles životni úrovně je připíše Klausovi.. Je to tak správné, protože Jeho špatné pochopení
nevyhnutelně spojen se jménem Klaus. Tak jsme se dostali k souvislosti tržního hospodářství v Jeho nejjednodušším důsledku způsobilo
mezi hospodářskou situací a tajnou policii. Klausova vláda se může dnes drastický nárůst cen, kterému se dalo snadno předejít. Inflace, v
neokomunistickém státě Jako dnešní česká republika, připadá cele na
udržet u moci již jen terorem lajné policie.
i’<> 5 letech neokomunismu je to v České republice jako by se zemi konto vlády a prezidenta. Jsou to výsledky toho, co připravily OF a
přehnala válka. Obavy v komentářích v Hlasateli na začátku tohoto ODS, a z Jednotlivců Klaus, Havel, ekonomičtí ministři Kočárník,
období, od odborníků i laiků, že Klnusovy a Havlovy “scénáře” o Dlouhý a Dyba, a v neposlední řadě také Lux, Jako ministr zemdělství.
Prosincová cena brambor 9.30 Kč za kg stále stoupá. V cizině je
privatizaci a hospodářské politice vyústí jen v bídu a utrpení, se postupně
vyplňuji. Zbývá již jen splnit poslední předpověď, ž.e ž.ivotni úroveň bude : jejich maloobchodní cena, po patřičném přepočtu na koruny, kolem
klesat stále, dokud Klaus neodejde z vlády nebo nerezignuje. České 25 Kč za kg. Bezcelní dovoz tedy spotřebitelům nic nepomůže a
přísloví *Kde nic není ani čert neberel’ vztažené na Klausovy ekonomické naopak, další čeští výrobci, kteří produkovali za nízké ceny přestanou
i politické schopnosti se užívalo v tisícerých obměnách. Na konec se vyrábět, a tak zůstanou vysoké ceny i na příští léta. Oznámení o
potvrdilo, že Klaus nikdy nevěděl co dělat, nikdy nevěděl jak dál a ani bezcelním dovozu brambor byl další z triků, kterými Klausova vláda
nyní neví jak dál. Podobně je to s jeho ekonomickými ministry. Političtí a stále jen ohlupuje obyvatelstvo. Zde je názorně viděl, stejně jako ve
všech ostatních výrobních a spotřebních oborech, že Klausová vláda
ekonomičtí poradci prezidenta Havla jsou ze stejného pytle.
Nelze se příliš mnoho divit uváž.íme-li, jak to všechno začalo. Když svými opatřeními stále zhoršuje finanční situaci místních spotřebitelů,
KGB a SlB vybrala v listopadu 1989 Havla jako vyhovující alternativu stejně jako místních výrobců; tedy každého Čecha a Moravana. Zda je
do čela vlády místo Husáka, byl také vybrán Prognostický 'ústav to z vlastní hlouposti celé vlády, Klause zvlášť nebo jen některých
bývalé Československé akademie věd, jako středisko pro nové . ministrů, to aťsi zodpoví Klaus a Havel. Za neschopnost tohoto typu
uspořádáni. Kdyby KGB a SlB rozhodly, pro jakoukoli jinou ’ pláli strany a vlády ztrátou volebních hlasů všude na světě.
Co taková cena (beze cla) bude znamenat pro české a moravské
organizaci, vezměte namátkou třeba, že střediskem bude Ústav pro
matku a dítě, lak by dnes nebyl žádný Klaus premiérem, ale někdo jiný spotřebitele si každý může snadno vypočítat sáni. Brambory byly vždy
k<l<> dříve pracoval v Ústavu pro matku a dítě. Klaus ledy přišel k I v Čechách nejlacinějšl potravinou a zdrojem obživy chudých.
mlsní ministra financí a později k místu předsedy vlády jako slepý k I Průměrný měsíční plat v české republice je již po delší dobu 6.300 Kč.
houslím. Otázky, zda někdo v dnešním neokomunistickém systému [ Bydli-li 4-členná rodina ve dvojpokojovém nebo třípokojovém bytě s
má k něčemu kvalifikaci, se berou stejně jako za komunismu a není ’ kuchyní a příslušenstvím, zaplatí za bydleni asi 2.000 Kč. Jsou-li děti
i malé a manželka je opatřuje a nepracuje, je rodina odkázána na jeden
lícha se o nich dále rozepisovat.
Sama skutečnost, že Klaus pracoval na Prognostickém ústavě, příjem. Vydětíme-li co ibyde, tedy 4.000 Kč cenou brambor (líKč/kg)
nepřidala v ničem k jeho kvalifikaci. Centrálně řízené hospodářství je 1 dostaneme, že taková mladá rodina můžt koupil 172 kg brambor za I
sire nesmysl nad nesmysly, ale lim právě se zabýval Prognostický měsíc, vydajl-li se všechny peníze jen na brambory. I’o vyděleni 30
ústav. Pmlolmě. pobyt v cizině byl za komunismu jen pro ty vyvolené (dny) dostaneme číslo 5.73 kg na deb pro čtyři osoby a ledy 1.43 kg na
a Klaus tam ztróvll jen asi tolik času, kolik je nutno na zdokonalení osobu na den. To znamená, že každý člen rodiny bude moci mít 36 dkg
místní řeči. (Kdo nevíří, ať zkusí sám kolik je (řebn času na to, aby brambor na každé ze tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a 18 dkg
čluvčk mohl poslouchat rizí plynulou řeč a rozumět většině slov.) na každé vedlejší jídlo (přesnídávka, svačinn). Jinými slovy, pro
Nepřiučil sr tedy v cizině téměř ničemu, neboť řeči pořádně nerozuměl každého, 2 větší brambory na snídani, oběd a večeři, a pouze I větší
a potřebním pletli házející průpravu v západní ekonomice také neměl, brnmborn na přesnídávku ti svačinu, žádný chlclm. Žádné mléko,
tlila to jen propaganda KGII n SlB ke zmatení obyvatelstva to Žádné máslo, žádné maso, Žádné ovoce nebo zelenina. Nu šaty, boly .
vyltlašoiátd, že má západní vzděláni v ekonomice. O propagandu z.a dopravu, holiče, atd.Již rodinu s jedním průměrným plutém nemá. Nu
tile jiného prostě jíž ne/.bydcl To Jo po 3 letech vlády. < '<> brnle po 7?
líčrh-m udělal t nikoho někoho ac KGII n Slil postaraly znamenitě.
plky Havlovi a Klaunově vládčl
/. toho také vyplývá, že kdekdo mold ti může Klausovu ólolm splnil,
Ták Xpalně, jako v neokomnnlsmu, »• «nad limit'll lidé aul z.n
piololr on sám tiruká/nl. za celím dolní 5 lei co jf ve vládě, tile, co by
mumél každý diuhý. Pio iiékobo, kdo nekrade, nepodvádí n má ‘rulmiyllt Diky neuměni a nwlii»|>iiuall Klan*» a Havlu, n Jejich vlAily.
Telilo poklea Uvolní úrovně je pfnlevlltii jejich dílu. 1'mllo Klause li
pimuěimm Inti Harm I, by brlii velmi obtížná snížil životni úroveň
utnut lltlě mají plhltipoval » "pozlllvtlhí» očekáváním“.
,
lěfšlnr oh»mich!»I» do lé mhy n Ink tyilile, jnk In spáchal Kinns.

Uplynulá doba byla velmi boha
tá na události. Dalo by se dobře zjis
tit, jak kdo obstál se svým charakte
rem!

Neschopnost Klausovy vlády
zastavit pokles životní úrovně

věznění poznali,
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Vol. Cll

je J. Stránský, kterého jsme měli

besedy. Říjnová beseda měla
i

spolky, korporace a Četná sdružení,
jimž byl okamžitě zabaven mqjetek.
Připravuje se nový zákon o n a 

.
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91 let. Předsedou Pen-klubu u nás

učinila dohodu
s chomutovskými novinami "OV
V poslední době

Čile a příkladně si vede odbočka
KPV v Chomutově. Má za sebou
několik úspěšných akcí a podniků.

název: "Političtí vězni varují", na níž
vězňové upozornili na důležitost
komunálních voleb.

uspořádala zájezd k památníku do
Plzně a je potěšitelné, že se ho
zúčastnil i chomutovský starosta p.
Bocián, který je politickým vězňům
velmi nakloněn.
-krj-

nejvíce potřebujem e. Odbočka

Odbočka pracuje klidně a věcně,
což je vítáno, protože klid dnes

TÝDEN" o pravidelném zpravo 
dajství ze života a práce politických
vězňů. Redakce již zveřejnila řadu
zpráv a je ochotna uspořádat s KPV

Chom utov příkladem

postiženým. Byly by tak odstraněny
další křivdy, které byly totalitním
režim em způsobeny. Spolky a
organizace, které obnovily svoji
činnost po 17. listopadu 1989 budou
považovány za plnoprávné
nástupce.
-k-
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Second Clau Posingc PnM| at Itriwyn. Illinois

sledovaných

1891 - 1894

(

tehdejšího předsedy v ČSR. Dnes
má Pen-klub 119 nezávislých
středisek v 87 zemích a sdružuje na
9 000 lidí "od péra". Jedním
z nejstarších členů je Arthur Miller,
přítel Československa, jemuž je již

zvučných jm en z celého světa.
Poprvé zasedal Pen-klub u nás v r.
1937 z iniciativy K arla Čapka,

V minulých dnech jednal v Praze
v historii již podruhé Pen-klub.
Zúčastnila se ho řada spisovatelů

Pen-klub v Praze

ti
Pokračováni na sir. 7

list's

Navrácení majetku spolkům
R ozhodnutím kom unistické
strany v únoru 1948 byly zrušeny

’’Varní zůstali” č. 10/94

pořádá

Václav Klaus, který je trvale přihlášen
ve svém družstevním bytě na Prose
ku a v současnosti bydlí ve vládní vile,
se však do nového bytu nebude moci
nastěhovat bezprostředně po podpisu
smlouvy. V celém domě byla totiž na
náklady Prahy 6 nedávno zahájena re
konstrukce.
Na faxový dotaz, proč požádal
o přidělení obecního bytu, když má
byt na Proseku a v současnosti bydlí
ve vládní vile, premiér Klaus včera
odmítl odpovědět. Z informací LN
vyplývá, že po skončení své funkce
Klaus bude muset vládní vilu opus
tit. V družstevním bytě na Proseku
již delší dobu bydlí premiérův starší
syn.

Dům nedaleko Pražského hradu a Chotkových sadů, v Jehož prvním
patře získál byt Václav Klaus
Foto Martin Přibyl - LN

Klaus se zřekl bytu?

Něco z jiného so
ud ku. V minulém čí
sle jsem hovořil o (Dokončení ze strany 1)
Žádné
oficiální
stanovisko
sýém vyšetřování na
o tom, že se vzdává luxusního by
z 12.9.94» Tehdy
tu, který mu přidělil Obvodní úřad
jsem se dozvěděl,že Prahv 6, Klaus ještě úřadu nepo
se shromažďují sez skytl, Řekla to včera mluvčLobvodního úřadu I, Keikrtová, Mluvčí se
namy lidí, kteří
že odmítnutí by mělo být
zemřeli ve vězeních domnívá,
poskytnuto úřadu písemnou for
do r.l95o - asi ko-- mou. To je také důvod, proč Kejkrlem 1200 vězňů a po' tová zatím nemohla sdělit,. .jak
obec ss Klausovým
Klausovým bytem nal
naloží.
c.oce 195b
1956 také 1200 obec
roce
oží,

yěznů po cele
celé ČSR
CSR a
CSSR. Jejich smrt se
prý bude zkoumat a po
kud se bude zdát pode
zřelá dojde k důklad
nému vyšetřování. Ano
to je skutečně to, co
čeká na své zjištění a
vyvození důsledků z
.těehtn
V.H.
-těchto vražd.

■

Plat budoucích poslanců
by měl činit 27 000 korun

problémů kolem bytů a bydlení. Zatím jsou takřka všechny
aspekty řešeny centrálně neboli státně. Dokud nebude roz 
hodnuto o přesunu pravomocí z centra na územní celky,
nebude jasné, kdo je zodpovědný za danou oblast, a kdo

Ondřej Neumann

z p řís p ě v k ů GV SFR~
RS* v Šum perku.
VII.

sádu a plot okolo domu. Na dotaz,
proč rada přidělila byt zrovna Václa
vu Klausovi, když jistě mají mnoho ji
ných žadatelů, Kejkrtová odpovědě
la, že rada chce udržet „rezidenční
charakter“ čtvrti. Kolik na Praze 6 re
gistrují žadatelů o přidělení obecní
ho bytů s odvoláním na nepřítom
nost příslušné pracovnice Kejkrtová
neupřesnila.

1980. Pokrok zaznamenaly pouze ceny, které se už mnoh
dy vyrovnaly se západní Evropou.
Již několik měsíců se vedou na všech úrovních vášnivé
diskuse o tzv. vyšších územně správních celcích. Málokoho
zatím napadlo, že i tato otázka bohužel souvisí s řešením

Mluvčí zastupitelstva Prahy 6 In
grid Kejkrtová uvedla, že rekon
strukce nemá spojitost s očekáva
ným nastěhováním ministerského
předsedy a byla plánována již před
dvěma roky. Podle jejích slov v žád
ném případě nebude rekonstruován
interiér domu. Jeden z řemeslníků
pracujících na opravě LN řekl, že za
tím mají v plánu opravit střechu, fa

č ís lo v z n ik lo

Premiér Václav Klaus požádal na
Praze 6 o přidělení obecního by
tu a rada zastupitelstva jeho žá
dostí zhruba před dvěma měsíci
vyhověla. Podle zjištění LN má
Klaus po podepsání připravené
nájemní smlouvy získat uživatel
ské právo na byt v domě v ulici
Na baště sv. Jiří nedaleko Praž
ského hradu a Chotkových sadů.

T oto

V obcích, které byty potřebují, nemají jedinou stavební
parcelu v intravilánu a extravilánu se dodnes stavět nesmí.
Pokud by mladá rodina chtěla podstoupit dobrodružství'
výstavby rodinného domku, naráží na stejně neochotné
úředníky, nedostatek stavebních materiálů a šlendrián
řemeslníků, jakoby se letopočet zastavil někde v roce

Dostat povolení na rekonstrukci nebo výstavbu bytu, do
mu nebo bytového domu je stále stejnou razítkovou anabá 
zí jako v minulosti. Projekt, který by splnil všechny poža 
davky v Rakousku či Německu, je na mnohých úřadech
nepřijatelný.

p u b lic a ” č . 3 2 /9 5
"R es

Premiér Václav Klaus získal obecní
byt v exkluzivní pražské čtvrti

vé sféře. Vláda upustila od předlo
žení nového zákona o platech
ústavních činitelů a neprojednala
jej (její původní návrh počítal
s tím, že by se poslanecké platy
zvyšovaly postupně a v roce 1998
by dosáhly částky 27 000 Kč). Pro
to se poslanci ODS, ČSSD, KDUČSL, ODA a ČMUS rozhodli vy
nak 4000 Kč. Každému poslanci pracovat vlastní návrh, vycházející
náleží nezdaněná paušální náhra z představ Ministerstva práce a so
da za výdaje spojené s výkonem ciálních věcí.
funkce ve výši 7000 Kč. Současné
K platu by podle návrhu měly
základní platy poslanců by sě měly náležet paušální náhrady za výkon
od 1. července 1995 zvýšit o 10 mandátu ve výši 30 procent zá
procent, obdobně jako v rozpočto- kladního platu (t|. 8100 Kč). Tato

Podle poslaneckého návrhu zákona o platu a dalších náležitos
tech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, někte
rých státních orgánů a soudců, jímž se bude zabývat červnová schů
ze Parlamentu, by měl mít poslanec příštího zákonodárného sboru
základní plat 27 000 Kč, ministr, předseda Sněmovny, Senátu a ře
ditel BIS 51 300 Kč, předseda vlády 78 300 a prezident republiky
124 200 Kč (prezidentský plat je osvobozen od daní a poplatků)..^
Zákonem by měly být rovněž
stanoveny platy soudců a členů
Nejvyššího kontrolního úřadu.
Současný základní plat poslan
ce činí 1 o 100 Kč. Kromě toho po
bírá zákonodárce stravné ve výši
2000 Kč, pokud bydlí v Praze, ji-

částka by měla kompenzovat jejich
výdaje na dopravu vlastním autem
i veřejnými prostředky (s výjimkou
letecké dopravy) a na stravu. Na
odborné a administrativní práce by
měli poslanci dostávat náhradu ve
výši 25 procent platu (tj. 6750 Kč).
Poslanci (s výjimkou předsedy Sně
movny a Senátu) by měli pobírat
další plat. Funkcionáři Parlamentu
(předseda, místopředsedové, před
sedové a místopředsedové výborů
a předsedové klubů) by měli mít
základní plat úměrně vyšší.
Vlasta HI.USlČKOVÁ
Marie KUDRNOVSKÄ '

I

také v ní může činit závazná a konečná rozhodnutí. Dokud
nebudou takto vymezeny pravomoci, nebude asi příliš
ochota investovat. Do sféry účinnosti územních celků by
mělo být z vlády přeneseno i rozhodnutí o nájemném, smě
nách apod.

Diskuse se vedou, ale čas zatím předběhl i vládní koalici,

I pouhé pomyšlení na sebenepatrnější čin.
Je nejvyšší čas zpracovat za spoluúčasti všech zaintere
sovaných (nájemníci, majitelé, družstva, stavebníci, úřady)
dlouhodobou koncepci bytové politiky, určit priority, pře
rozdělit pravomoci a přenést veškeré rozhodování co nej
blíže obcím a občanům.

Otázky pro Jana Vika

Na několik aktuálních záležitostí jsem se zeptala
tajemníka SPR-RSČ a poslance PS PČR Jana Vika.
Jeho odpovědi jsou stručné a naprosto výstižné.
□ Jaký je názor vaší strany na oznámení Úřadu
pro dokumentaci a vyšetřování, že bude trestně
stíhat osoby odpovědné za smrt Jana Masaryka
a události roku 1968?
SPR-RSČ je nucena konstatovat, že-se bohužel
žádné zločiny komunismu, mj. i smrt Jana Masaryka
a události roku 68, dosud intenzivně nevyšetřovaly

STANOVISKO
SPR-RSČ požaduje odstoupení
ministra Zieleniece

a ani nedávné oznámení Úřadu pro vyšetřování
a dokumentaci zločinů komunismu nepovažujeme
za nic jiného, než plácnutí do vody. Zřejmě s blížícími
se volbami bude plácání přibývat. Šance něco
vyšetřit byla těsně po listopadu 89, kdy byly k dis
pozici ještě nerozkradené archivy a osoby, které
jsou dnes mimo republiku. V polistopadové době
plného sametu a lásky nebyla politická vůle, ale ta
bohužel není ani dnes v čase potransformační špíny
bez hranic. Důkazem výše uvedeného tvrzení budiž,
že šéfem úřadu je nechvalně známý spáč Václav
Benda.

□ Jaký je váš názor na krok Obecního úřadu
Prahy 6, který premiéru Klausovi přidělil luxusní
pětipokojový byt?
SPR-RSČ považuje přidělení obecního bytu v Pra

ze 6 předsedovi ODS e premiérovi Václavu Klausovi
Sdružení pro republiku - Republikánská stra- . za naprosto bezprecedentní záležitost a vyjadřujeme
na Československa je krajně pobouřena výzvou * názor, že současní mucipáni-se již zcela vyrovnali
svým dřívějším komunistickým předchůdcům a je
ministra zahraničí Josefa Zieleniece (ODS) Par
jich nenažranost je do očí bijící. SPR-RSČ se po
lamentu České republiky k morálnímu odsouze
příštích volbách postal á o to, aby všechny zlodějny
ní Benešových dekretů a je nucena, v souladu se byl\ řádně vyšetřeny i ten, kdo lehce nabyl, také
zákony naší země, považovat tuto aktivitu pol lehc? pozbyje.
ského přistěhovalce za nehoráznou provokaci
O A co říkáte skutečnosti, že Václav Klaus byt
a naplnění skutkové podstaty trestného činu vlas- nepř jal?
Kdyby na tuto aféru nepřišli novináři, tak by se
tizrady.
SPR-RSČ považuje Benešovy dekrety za ne Klaus; nikdy luxusního bytu nevzdal. Tím, že se
dotknutelné a jakýkoliv pokus o jejich likvidaci premiér bytu, pod nátla tem, vzdal, jen potvrdil, že
šlo o nehoráznou špinaxost.
za neodpustitelnou urážku českého národa a zou
□ A na závěr z trochu Jiného soudku. Jaký je váš
falý pokus vyhrát poraženému Německu doda

tečně II. světovou válku.
Proto se vším důrazem, vědomi si odpověd
nosti za další osud českého národa, odsuzujeme
výzvu J. Zieleniece jako další důkaz proněmecké
vstřícnosti současné vládnoucí garnitury a žá
dáme jeho okamžité odvolání z funkce ministra.

názor na případnou stávku zdravotníků? Považu
jete ji za etickou? ■
SPR-RSČ nepovažuje případnou stávku zdra
votníků za etickou, ale na druhou stranu uznáváme,
že nemohou svoji práci vykonávat zdarma.

Děkuji za rozhovor.
(ac)

Josef Krejsa
člen vedení SPR-RSČ
V rámci neustále opakovaných prohlášeních o dosažení
,
ekonomického dna, ukončení transformace ekonomiky, by
bylo záhodno nezůstat jen u slov, ale také je doložit kon
krétními údaji. Ve světové ekonomice je pečlivě sledován
ukazatel stavební výroba a zvláště výstavba bytů, jako zá
klad pro charakteristiku stavu, ve kterém se ekonomika
nachází. Pokles stavební výroby je označován za počátek
hospodářského poklesu. U nás je stavební výroba prakticky
na nule a za uplynulých pět let bylo postaveno bytových
domů a bvtů nepatrně. Známky oživení jsou zatím v nedoh-

lednu mimo jiné také proto, že pro něj nejsou vytvářeny
potřebné podmínky, dotovat bytovou výstavbu určenou pro
tuto skupinu.
Mimo jiné je zapotřebí urychleně projednat nový stavební
zákon. Obcím dát větší pravomoc v povolovacím řízení při
výstavbě bytů. Zrychlit řízeni o vkladu do katastru nemovi
tostí a novelizovat další navazující právní předpisy. Vytvořit
dostatečné úvěrové podmínky pro individuální výstavbu.
To vše jsou jen některé podmínky, kterými by se měla
vážně a především rychle zabývat vládnoucí klika, pokud si
chce ponechat přívlastek vládnoucí.
PhDr. MIROSLAV SLÁDEK

