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Chamberlain při návratu z Mnichova: Zachránil jsme mír
pro Velkou Británii a celou Evropu i když na úkor malého
národa ve .středu Evropy o kterém skoro nikdo nic neví.Jan
Masaryk ihned poté: Jestliže se tímto obetování-m mé země*
zachrání takový mír, já budu první, který to podepíše, ale
tvrdím, že to Hitlerovi dodá další kuráž. Winston Churchill
: Británie volila zradu, aby měla mír, ale dostane ostudu
a.válku. Takovýmto asi způsobem byl komentován Mnichov je
hož podpis 3O.září°1938 si takto připomínáme. Francie, kte
rá se zachovala způsobem pro který je slovo zrada poněkud
eufemisticky zlidšteno se doposud naší zemi ani neomluvila.
To je tedy pro velmoc jejího formátu trochu přízemní,zvláší,
když uvážíme, že překážky k našemu vstupu do NATO a EHS sme •
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V Šumperku, dne 1.ledna 1995

Vážený pan
Ing.Stanislav Jelen
ředitel Ústředního pozemkového úřadu
Ministerstvo zemědělství
Tišnov č. 1?» 117 05 P r a h a 1
Vážený pane řediteli!

Na základě Vašeho dopisu ze dne 12.8.1994, č.j. 3194/94-440, vy
řizuje Ing.Vojtišik, mi bylo sděleno, že není patrno k čemu má stíž
nost směřuje e že nelze moji stížnost na OPÚ v Šumperku vyřídit. Upře
sňuji tedy v této souvislosti, že mijd jde v tomto případ* o naše vla
stnictví parcely č.562/1 a parcely č.564/1 na n*ž jsem Vám doložil v
předcházejícím dopise originální kopii sdílení Pobočky Národního pozem
kového fondu v Šumperku o tom, že tyto parcely byly nám přidělené do
vlastnictví.
Jelikož žádný jiný doklad o tomto vlastnictví nemáme, mimo to, že
tyto parcely byly součástí usedlosti Č.164 na Temenické ul. č. 5-7, pů
vodní vlastník Josef Schubert, kteroužto usedlost jsme obdrželi v pří
dělu Ministerstvem zemědělství - Národním pozemkovým fondem. Dovolávám
se Vašeho úřadu, aby nás určil alespoň jako "domnělou oprávněnou osobu”.
Tímto přídělcem je moje matka Emilie Hajná, bytem v Šumperku, ČSA 34,
která posléze se v této věci bude muset obrátit na soud o určení vlast
nického práva k Vmto parcelám. Parcely, které jsme původně hodlali od
prodat nám byly později za komunistického režimu v 50-tých leteeh odeb
rány bez náhrady. Rovněž zasílám ještě jednou, v případ*, že by doklad
Pobočky Národního pozemkového fondu v Šumperku z 26.9.1950 byl ztracen,
jeho kopii pro úplnost.
Vážený pane řediteli, domnívám se totiž, doufám že právem, že jste
kompetentní úřad pro možnost posouzení při majetkových nejasnostech ve
věcech zda n*kdo může být "domnělá oprávněná osoba" a nebo ne. Pokud
tedy doklad o kterém mluvím a který Vám zasílám již podruhé je nedosta
tečný, prosím o sdělení k čemu tedy byl vydán a pro jaký účel se zde
zbůhdarma zdůrazňuje, že jsme uvedené parcely dostali v přídělu. Jest
liže takový orgán jako je Pobočka Pozemkového fondu Národního byl v té
to v*ci nezpůsobilý, aby v*d*l zde někdo určité parcely dostal do vla
stnictví, pak mi tedy zároveň sdělte co potom prosím mám s takovým úře
dním papírem udělat. Zvlášt, když jsme ho schraňovali jako rodinnou re
likvii z otce na syna.
Ve sdělení mne upozorňujete, že nemůžete požadovat Vysvětlení na
PÚ v Šumperku. Již nakolik let s překvapením zírám na plýtvání s peně
zi daňových poplatníků a není od v*ci pane řediteli upozornit na to s
jakým klidem se vyhazují další peníze na školení nových bonitérů půdy
z Pozemkového úřadu, místo aby přijali zkušeného pracovníka s 15 letou
peamí v pedologii a bonitaci půdy. Postkomunistická mafie na Pozemko
vém úřadě v Šumperku a jeho vedoucí paní Ing.Reitingerová se tak posta
vila proti mému přijetí dozaměmtnání na PÚ a lidé, kteří neviděli v ži
votě jedinou sondu hodnotili mou kvalifikaci jako nevyhovující. A to
ješt* po vyprovokování rozvázání mého pracovního poměru na starém mís
tě.
Vážený pane řediteli, považujte tento můj dopis zaoteřčéný, nebot
mám v úmyslu ho v budoucnu zveřejnit.

S projevem hluboké úcty

Ing.Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk
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BEKL1NANE FKEZ1L1
AMERIČTÍ KOMUNISTÉ
A VRAŽDY
-VYZVĚDAČI KREMLU NÁSILNOSTI
V květnu 1945 hordy Rudé armády “velikého spojen
ce” FDR Josefa Stalina znásilňovaly a vraždily, a tak si
razily cestu do Berlína. Bude památka toho také
Whittaker Chambers je ospravedlněn. Že jeho nařčení sovětského
oslavována v Den V-E (Vítězství v Evropě)?
Washington inquirer, 17. dubna 1995

Kremlu z rozsáhlého vyzvědačství uvnitř americké vlády a v americké
společnosti byla správná, dokazují studie zápisů Komintemy v Moskvě.
Levice se po léta snažila poškodit dobrou pověst .Chamberse a
znevěrohodnotit jeho obvinění hlavně proto, že svědectví v jeho knize
“Witness” (Svědek) velmi uškodilo komunistům v této zemi, protože tolik
působilo na city.
ä
Nová kniha, založená na výzkumu v Moskvě nedávno “odtajněných”
dokumentů v archivech komunistické Internacionály dokazuje, že
americká komunistická strana měla rozsáhlou vyzvědačskou síť ve
Spojených státech která, mezi jinými strategickými zisky, dala Sovětům
tajemství naší atomové bomby. Dokumenty uveřejněné v knize potvrzují
některá ze svědectví Chamberse, která poskytl vyšetřovatelům ve výboru
senátora' Josefa 'McCarthýho, snažícím se identifikovat komunistické
vyzvědače, pracující uvnitř federální vlády. Bohužel neřeší otázku, zdali
Chambers měl pravdu, když obvinil úředníka Státního departmentu
Algera Hisse z vyzvědačství. Ale ukazuje, že důvěrné dokumenty
Státního departmentu se dostaly do Moskvy, jako dopis amerického
vyslance ve Francii Williama Bullita, jenž byl znám pro své protisovětské
názory.
Avšak dokumenty, které našli autoři Harvey Klehr, profesor Emory
University, a John Earl Haynes z Library of Congress, když prováděli
výzkum pro svou novou knihu “The Secret World of American
Communism” (Yale University Press), dokazují, že Moskva používala
organizací komunistické fronty a americké komunistické strany k
rozsáhlému vyzvědačství ve Spojených státech a k proniknutí do
amerických vládních agentur před II. světovou válkou i po ní. Tyto
dokumenty ukazují, že CPUSA (Americká komunistická strana) získala
důvěrné vládní materiály z tajných zdrojů uvnitř vlády, “vlivné agenty” a
jedince, sympatizující s komunismem v několika agenturách, včetně
Státního departmentu.
“Co tyto dokumenty ukazují je to, že americké komunistické hnutí
pomáhalo sovětské informační službě a kladlo oddanost Sovětskému
svazu před oddanost Spojeným státům,” říkají autoři. Jejich výzkum
téměř úplně diskredituje tvrzení oněch lidí, sympatizujících s komunis
mem, že komunistické hnutí v Americe je radikální hnutí, které vzniklo
“zde doma” a nebylo ovlivněno cizími komunisty. Ale americká
komunistická strana byla utvořena právě dva roky po komunistické
revoluci v r. 1917 a dokumenty, nalezené v době přípravy této knihy,
tento názor vyvracejí: ukazují, že existovala rozsáhlá kontrola, řízení a
financování americké komunistické strany a jejích spojenců od samého
začátku.
Zatímco levice byla již dlouho ochotna připustit, že existovalo alespoň
nějaké vyzvědačství uvnitř Spojených států sovětskými operatéry, tato kniha
jako žádná jiná, odhaluje', dó jaké míry Moskva ovládala americké
úsilí a do jaké míry byla americká komunistická strana nástrojem
sovětského vyzvědačství.
Jiným odhalením je role, dlouho podezřívaná, kterou hrál význačný
americký průmyslník a bilionář Armand Hammer ve financování
činnosti Kremlu v této zemi. Hammer dovršil svou kariéru jako
vedoucí a hlavní akcionář firmy Occidental Petroleum, ale začal ji v
Rusku co mladý muž, když chytře ukradl tajemství výroby tužek a
Lenin mu dal výhradní právo vyrábět a prodávat tužky v Sovětském
svazu. Veřejně jednal s každým sovětským vůdcem od té doby až do
své smrti v r. 1990, ale vždy popíral, že byl členem komunistické
strany. Zápisy naznačují, že byl, jak se podezřívalo, finančním
vedením od Ruska k americkým komunistům, a že on a jeho otec,
který Joyl vězněn začátkem tohoto století, byli Částí finanční sítě
komunistické Internacionály, posílající peníze kolem zeměkoule k
financování komunistické činnosti.
Kreml předával peníze americkým komunistickým aktivistům a
vyzvědačům od začátku partaje až do roku 1989, kdy se Sovětský svaz
stal Svazem nezávislých států. Jednou z takových začátečních snah
bylo předání $1.008,000 rublů v lednu 1920 Johnu Reedovi,
zakladateli americké komunistické strany a autoru knihy “Ten Days
That Shook the World” (Deset dní, které otřásly světem), což byl
sympatizující popis ruské revoluce.
Také potvrzením správnosti Chambersových zpráv o letech Johna
Reeda, sovětského vyzvědače a odhalení jiných, o kterých věděl, že
pro tyto špiony pracovali, je dokumentace, že Jay Peters, maďarský
žid, který sem emigroval v r. 1924 byl hlavou spiknutí amerických
komunistických vůdců kolem r. 1935. Peters strávil několik let v úřadě
moskevské Kominterny začátkem třicátých let. Popíral Chambersovo
obvinění, avšak byl v r. 1948 deportován.
Kniha také říká, že po Petersovi byl hlavou sítě komunistické strany

Vivian Bird
Spotlight, 17. dubna 1995

Když masy vojska Rudé armády postupovaly dál a dál k Berlínu v
květnu 1945, zuřivý romanopisec, ruský žid, Ilja Davidovič Ehrenburg,
bez ustání nabádal rudé vojáky k nezodpovědným činům zkázy, vraždění
a znásilňování.
“Vojáci slavné Rudé armády, soudruzi,” řekl. “Zabíjejte tu německou
fašistickou zvěř v jejich doupatech, zkroťte rasistickou domýšlivost těch
nadutých německých blondýn, zabíjejte, zabíjejte, ničte!”
Takové bylo podněcování, opakované znovu a znovu na zvláštních
listech se zprávami dodávanými Rudé armádě a na radiovém vysílání.
Sám Josef Stalin udělil Ehrenburgovi za jeho služby vytoužený “Rád
Lenina”.
V Berlíně, když město hořélo, byly ženy, mladé i staré, chytány a
znásilňovány, ne jednou, ale mnohokrát.
Když rudí vojáci konečně zmírnili svou smyslnou žádost na nesčetných
tisících žen, podřezali jim hrdla.
Kostely, katedrály, kláštery a kaple byly rozbíjeny a rabovány. Oltáře
byly pošpiněny výkaly, jeptišky a knězi byli pověšeni za nohy nad
zapálené hranice a pomalu “vykucháni”.
Sovětští vojáci sesekali slavné lípy lemující “Unter den Linden” (Pod
lipami), a pozabíjeli zvířata v slavné Tiergarten, berlínské zoologické
zahradě, opekli je na ohni a lačně je hltali.
To, co se stalo v Berlíně, se opakovalo v jiných malých a velkých
městech Německa a východní Evropy - kdekoli Rudá armáda dala
průchod své zběsilosti.
Ve Vídni zamýšlela Rudá armáda pobít slavné Lipizánské hřebce
Jezdecké školy, ale byli v poslední minutě zastaveni na příkaz amerického
generála George S. Pattona ml.
Toto plenění pokračovalo mnoho týdnů, dokud Stalin, “dobrý
spojenec” Franklina Roosevelta se nerozhodl, že to, co zbylo z Berlína a
východní Evropy by mohlo být pro, něj užitečné.
* ,, VÍ,O17
},
Skrývající se odpadlická banda německých komunistů, byla pak
instalována jako “vláda” toho, co se později stalo známým pod názvem
Německá demokratická republika.
VOJÁCI VĚDÉLI
Zprávy navracejících se britských vojáků brzy začaly kolovat po Anglii
o hrůzách, kterých byli svědky v Berlíně. Nic z toho nebylo hlášeno v
jásajícím britském tisku, který mluvil jen o "našem slavném sovětském
spojenci” a laskavém “strýčkp Josefu Stalinovi”.
Ačkoliv bylo jistě hodně znásilňování a drancováni v částech
Německa, okupovaných západními spojenci, nebyly páchány ukrut
nosti v žádné takové míře jako ze strany Rudé armády.
Američtí a britští vojáci stále ještě většinou si podrželi jakýsi smysl
pro slušnost a mravnost. V klidnějších pozdějších dnech svědomí
trápilo mnohé nad enormitou toho, co bylo zničeno a spácháno.
Američtí vojáci se všeobecně chovali trochu lépe než jejich britští
spojenci pokud se týče rabování, ačkoliv s nějakými význačnými
výjimkami.
Několik památných neocenitelných relikvií, včetně Charlemagneova
meče, zmizelo a jsou někde ve Spojených státech společně s jinými
poklady.
Předtím mezi britskými kořistiteli byl nějaký kapitán Du Maurier,
později také známý jako Robert Maxwell, český žid.
Maxwell prý klad své ruce na ty nejcennější věci kořisti. Věří se, že
Pokračování na str. 5

v USA Rudy Baker, který nebyl nikdy odhalen. Vedl síť deset let, a
pomohl utvořit skupinu vyzvědačů, která získala nukleární tajemství
Ameriky a dala je Stalinovi. Baker operoval pod kódovým jménem
“Son”, a jeho kontrolor, .doposud nejmenovaný, pod jménem
“Brother”. Jiní neidentifikovaní členové vyzvědačské sítě byli zváni
George, Tom, Eve Goldie a Steve.
Kniha také říká, že dokumenty dokazují, že dva z nich, kteří byli za
sebou hlavami komunistické partaje USA (CPUSA), Earl Browder a
Eugene Dennis, účinně pomáhali sovětským vyzvědačským operacím
ve Spojených státech. Říká také, že Edmund Stephens, děkan skupiny
amerického tisku v Moskvě, se v r. 1938 připojil k CPUSA a byl
vůdcem jejího hnutí mládeže několik let. Stephens vždy zapíral, že byl
spojen se stranou. V roce 1950 získal Pulitzerovu cenu za svou sérii
článků v Christian Science Monitor, “Russia Uncensored”. Byl to
sympatizující pohled na život v Rusku za Stalina.
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BERLÍŇANÉ...
některé použil k podplacení úplatných britských důstojníků, aby
získal povýšení a vyznamenání za své “udatné chování”, v němž byla
zahrnuta zbabělá vražda bezbranného německého Burgermeistra
(starosty).
UKRADENÉ VÉCI

V nedávné době na londýnské aukci prodaná porcelánová souprava
berlínského porcelánu z Maxwellova majetku byla jedna z věcí, které
Maxwell ukradl z berlínského muzea v roce 1945.
Málo z těchto ukradených pokladů našlo kdy cestu zpět ke svým
pravým majitelům. Zůstávají v.soukromých domech jako symboly
“demokratického osvobození”.
Britská královská rodina si chtěla osvojit alespoň něco z válečné
kořisti, na oko k “bezpečnému uschování”.
Pověřili svého důvěrného přítele, toho “drahého, drahého muže”,
zuřivého homosexuála Sira Anthonyho Blunta, který byl kdysi
agentem KGB, aby jel do Hanoveru a zmocnil se německých
korunovačních klenotů.
Podrželi šije několik let, ale eventuelně pod nátlakem ministerstva
zahraničí byli nuceni je vrátit jejich zákonitým vlastníkům. Avšak
některé klenoty, údajně, nebyly vráceny a jejich osud je ponechán
dohadům.
Blunt byl také pověřen objevit určité dokumenty, vztahující se k
vévodovi z Windsoru (Duke of Windsor), který měl za to, že válka s
Německem pravděpodobně přinese Británii nevýslovnou pohromu.
Když Boris Jelcin přijel do Berlína v r. 1994, aby přihlížel odtažení
posledních ruských vojáků, demoralizované, nemyté chátry, měl tu
smělost prohlásit, že Němci by měli být vděčni Rudé armádě za
zbavení města “hnědého moru” a za to, že je osvobodila.”
Ale každý, včetně čečenských občanů (jestli válku přežijí) teď zná
pravý význam “osvobození Rusy”).
Nic se vlastně nezměnilo.
Prezident Bili Clinton, který sám nikdy neslyšel výstřel za války, by
to měl mít na vědomí, až bude zdravit průvod ruského vojska v
Moskvě v t.zv. Den V-E.
Clinton nepochybně uslyší chlubné nesmysly o “osvobození”, bez
zmínky o ruském znásilěnní Berlína v r. 1945.
A když se někteří lidé budou snažit říkat, že Němci si to sami na
sebe přivolali svým vlastním chováním, pak stojí za to připomenout,
že když byl německý voják dopaden ve válce při krádeži, podléhal
okamžitému usmrcení popravčí četou. Kterýkoli německý důstojník
jenž zhanobil svou čest činem znásilnění, dostal do ruky provaz a židli,
aby se oběsil. Počet takových případů byl však neuvěřitelně malý.

Nedílní Hlasatel 5

K projevu Václava Havla
na Novém Zélandě
Prof. Dr. Tng. Libor Brom

Václav Havel, komunistickým parlamentem jednohlasně zvolený
“postkomunistický” prezident Československé republiky - která pak
sametovou revolucí udělala z komunistů demokraty a kapitalisty a
rozpadla se - zaletěl do křesťanských zemí na druhý konec světa, aby tam
v předvelikonoční čas pronesl několik sekulárních projevů.
Pohleďme jen na sedm stránek, které Václav Havel přečetl na
universitě Victoria ve Wellingtonu a pozastavme se na několika místech
jeho rozvláčného, rádoby učeného povídání, abychom si ujasnili, co
vlastně řekl.
Václav Havel nejdříve mluvil o “harmonickém soužití různých kultur,”
“idei otevřené společnosti”, “nutnosti postupného inženýrství” a o svém
souhlase s Karlem Raimundem Popperem - o tom, že by “politici, vědci,
podnikatelé a vůbec občané... měli svět zlepšovat velmi opatrně, citlivě a
po částech” a při tom měli mít “trvale na paměti všechny jim dosud
známé globální souvislosti jevů;” o tom, že “toto vědomí širších
souvislostí., musí vyrůstat z hluboké pokorné úcty k nim a k jejich
tajemnému řádu.”
Jinými slovy, nedouk Václav Havel se nejdříve náležitě představil
posluchačstvu a to tím, že se postavil na roveň jednomu, v Rakousku
narozenému, před nacismem uprchlému, za války na Novém Zélandu
pobývajícímu a pak na londýnské Vysoké škole ekonomiky činnému,
světoznámému profesoru logiky a vědecké metody - Karlu Raimundu
Popperovi.
Pak mluvil Václav Havel o tom, že přijíždí na Nový Zéland ze země,
kde “jménem abstraktní teoretické vise lepšího světa byly ničeny všechny
přirozené projevy života;” o tom, že je “odpůrce holistického sociálního
inženýrství,” ale že při tom si “nemyslí vůbec, že by lidé neměli neustále
hledat způsoby, jak zlepšovat své soužití,” třebaže “společnost, svět,
vesmír a samo bytí je skutečně jediným hluboce tajemným úkazem,
vnitřně provázaným miliardami tajemných souvislostí,,,,” že “politici,
vědci, podnikatelé a vůbec občané by měli zlepšovat (svět) velmi opatrně,
citlivě a po částech...” a že by při této práci měli mít “trvale na paměti
všechny jim dosud známé globální souvislosti jevů, jakož i existenci
nekonečně většího okruhu souvislostí..., které překračují horizont našich
okamžitých či skupinových zájmů...” á Že by měli “vyrůstat z hluboké
pokorné úcty k nim a k jejich tajemnému řádu.”
Jinými slovy, mluvka Václav Havel se pozvedl jako myslitel nad
ostatní, kteří, aby neupadli, potřebují rady moudrých s hlubokým
vhledem do tajemství kolem nás jako je on.
Pak mluvil Václav Havel o situaci ve své zemi, kde se nyní prý vedou
“pomatené debaty” o “významu či nebezpečnosti intelektuálů, o jejich
závislosti či nezávislosti a o tom, do jaké míry a jak by se měli politicky
angažovat;” o lidech, kteří zasvětili “svůj život přemýšlení o různých
obecnějších otázkách tohoto světa,” kteří pociťují “jakousi širší
odpovědnost za stav světa a jeho budoucnost” a kteří tak dělají
“profesionálně;” o opravdových intelektuálech, kteří - na rozdíl od
jiných, jež jsou “velkými škůdci světa,” “vymýšlejí holistické ideologie
a propadají svodu holistického inženýrství” - si “uvědomují širší
souvislost věcí, cítí globálněji, cítí tajemnost této globality;” o
opravdových intelektuálech, jejichž “zesílený pocit zodpovědnosti za
svět” se promítá do identifikace s lidskou bytostí,” jejichž “vědomí
globality”, cit pro širší souvislost jevů a z toho rostoucí zesílená
zodpovědnost za svět” je vede k boji o všechno.
Jinými slovy, diletant Václav Havel řekl, že vůdčími jednotlivci nad
masami jsou intelektuálové - ale pozor! - jen intelektuálové dobří, to
jest ti, kteří myslí, jednají a vedou lidi ke globalismu.
Pak mluvil Václav Havel o vyvražďování lidí na druhé půlce světa,
o dětech trpících hladem, o oteplující se zeměkouli, o budoucnosti
vzdálených pralesů, o neobnovitelných zdrojích, o celosvětové
diktatuře spotřebování atd. atd. a uzavřel těmito slovy: “Můj názor je
prostý: na intelektuály utopisty je si třeba dát dobrý pozor a pokud
možno nepodléhat jejich svůdnému volání a tím méně jim věřit,
vstoupí-li do politiky... Těm ostatním... kteří vědí o propojení všech
věcí tohoto světa, stojí před světem pokorně, ale zároveň pociťují za
něj zesílenou odpovědnost a snaží se bojovat o každou dobrou věc, by
mělo být pozorně nasloucháno.”
Jinými slovy, demagog Václav Havel řekl, že není utopista oddaný
nějaké omezené národní věci či dokonce nějakému křesťanskému
národnímu dědictví, ale že vidí do daleka, široka a hloubky a proto
lítá pořád po světě a posluhuje mezinárodním živlům.
Na závěr tedy: Václav Havel svou řečí na Novém Zélandě znovu
prokázal, že je lokajem tak zvaného globalismu, to jest dobývání světa
finančními magnáty ze západu a postkomunistickou mafií z východu
-mezinárodními živly, které vidí celý svět jen jako jednu globální
vesnici, zralou pro jednu vládu - svou vládu.
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Nevyžádané rukopisy
se nevracejí.

arei Čapek si kdysi dávno
postěžoval: "Musí přece
někdo přijít a nazvat věci
1.1 NI. ptavým jménem. Musí ně
kdo svolat lid a říci: Podívejte toto
zde, to je přece bezpráví. A toto,
hleďte, to jc přece podvod a tu je
zase zrada. Musí někdo přijít."
Tato Čapkova věta shrnuje ce
lou tagedii českého národa ve 20.
století. Někdo musí přijít. Někdo.
Někdo jiný než já, někdo jiný než
my. Někdo.
Ať je to Klaus a nebo Havel,
Zeman, Sládek anebo Dolejší, ten
spásný NĚKDO se jistě objeví, na
staví svoji kůži a nazve věci pra
vým jménem.
Ať se však na ty Čapkovy »vě
ci« podíváme z jakékoliv ekono
mické či politické pozice, faktem
zůstává, že tento stát, tento národ
a tahle společnost nejsou v dob
rém či nadějném stavu. Nejsme v
dobrém stavu ze žádného Itlediska.
Nevytvořili jsme demokracii,
nezajistili svobodu tisku a nezba
vili se strachu. Zruinovali jsme
hospodářství, degradovali kulturu,
vymýtili vědu. Prodali jsme vše co
je k prodeji a vše za misku čočovice. Nezajistili jsme právní stát,
nezbavili se korupce a rozbili jsme
republiku.
Naše tříletá bilance je ledy ve
směs negativní. Ano, věci lze na
zvat pravým jménem: dědictvím
tří let je bezpráví, podvod a zra
da. Všichni to cílíme. A všichni
stejně cítíme, že nazvat věci pra-

vým jménem prosté nestačí. Ne
pomůže Karel Čapek, nepomůže
ten spásný NĚKDO, nepomůže
svět a již vůbec nám nepomůže
Německo.
Ne pomůže me si sami, protože
jsme ztratili pocit identity, sou
držnosti a sounáležitosti. Pro ně
koho jsou tři roky dobou velmi
krátkou, pro jiného extra vagantně dlouhou. Faktem zůstává, že
tři roky uplynuly.
Co tedy? Každý z nás je jako
bělásek třepotající se ve velké
černé bouři. To jediné nás spo
juje. Každý z nás má tu svoji bí
lou pravdu, to soukromé odhod
lání přežít vichřici, která je nad
naše individuální síly. Dilema bě
láska: přežijí jedinci, nevíme kteří,
ale nepřežije rod. Bělásci jako
odrůda nepřežijí. Nebudou. Nebu
deme. Všichni to víme, od prava
na levo, od středu do extrému.
Co tedy? Všichni cítíme, že je
třeba pragmatismu, jasných lila v,
čistých srdcí, nekompromisní od
bornosti, skoncovat s diletantismem, ideologii a politikařením.
Všichni to víme, všichni si to pře
jeme. Ale: Někdo přijde.
Od ODS, přes Republikány až
po Levý blok, všichni sázíme na
toho Čapkova »Někoho«. V tom
spočívá česká tragedie 20. století.
Můj návrh, a zdá se, že můj
poslediu' návrh, je velmi prostý.
Nečekejme na Godoia, nečekej
me na toho spásného NĚKOHO.
Vůdci politických stran, již.
zítra, zavolejte své protivníky a

mluvte o tom co vás spojuje, ne
co vás rozděluje.
Ekonomové, již zítra, zavolejte
svým oponentům a ujasněte si co
je dobré pro spotřebitelé, ne co je
dobré pro vaše doktríny.
Novináři, již zítra nevolejte
nikomu, ale slibte sami sobě, že
plná informace a informovanost
veřejnosti jsou neprodejnými po
vinnostmi vaší profese.
Horníci, již zítra, spojte se se
strojaři, stavaři, dopraváři a ener
getiky: spojte se, aby jste zjistili,
že vaše zájmy jsou i jejich zájmy.
Studenti, již zítra, zavolejte na
fakulty a diskutujte svoji budouc
nost: vaše budoucnost, budoucnost
vás všech je i budoucností nás
všech
Podnikatelé, již zítra, faxujte
svým sdružením a komorám a
utvrďte se v tom, že pouze pro
sperující a sebevědomý zákazník
je vaším společným zájmem.
Policisté a vojáci, již zítra,
volejte svým kolegům a potvrďte
národu, že právo, bezpečnost a
spolehlivost jsou nezadatelné zna
ky vaší profese, bez ohledu na po
litické zájmy, tlaky či příslušnosti.
Občané, již zítra, nevolejte ni
komu, ale slibte si každý sám, za
svědectví své vlastní rodiny, že se
již nebudete bál.
Nic víc nemám. Je to rada
prostá a je to rada, kterou lze tak
snadno zesměšnil před její reali
zací, tj. před zvednutím toho telofonu, napsáním dopisů, či před
setkáním dříve nemyslitelným. Je
to však rada, která by nás osvobo
dila od čekání na NÉKO11O čes
kého prokletí 20. století.
Výsledkem by byla síť společ
ných zájmů. Jen taková síť umož
ní pragmatikům, odborníkům a
zaměstnancům nezávislou a nadstranickou práci v zájmu nás
všech. Ideologie a ideologizacc
našeho společného úsilí o lepší
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Brněnská pobočka KPV konala
20.10. svou měsíční schůzi.
Sokolský pěvecký sbor zapěl
Moravěnko, drahá máti... a přidal
další tři písně s líbivou Mistřínskou.
Dvě upravil v koncentráku za války
, brněnský rodák. Mluvčí Sokola nás
. uvítal a požádal, abychom v naší
práci nepolevovali. Čelní stěnu
zdobila státní vlryka a portrétTGM,
uprostřed visel krásný znak KPV,
darovaný Dopravním podnikem
města. Po muklovské hymně, při
níž isme stáli, uvítal nás předseda
*

Z gramodesky »Sumáři pod pendrekem;

ÚNOR 1948

Ještě k hrobu Jana Patočky

Jako blb křepčil jsem
že v čele národa
je Kléma-bolŠevik
a další svoboda.

Náš spolupracovník Mir. Rich
ter z Budyně n. O. poukázal nejen
v našem měsíčníku, ale i v denním
tisku na špatný stav hrobu uzná
vaného filosofa a chartisty prof.
Jana Patočky. Náš list se snaží, aby
hrob dostal patrona v některém
oddílu skautském, nebo v sokole či
v dalším mládežnickém hnutí.
Formální politování zatím vyslovil
mluvčí prezidenta dr. Ivan Medek
a redaktor NN p. Kočík. Zatím bylo
konstatováno, že ani úprava ani
zlepšení hrobu není v kompetenci
prezidentské kanceláře či Helsin
ského výboru. Je to smutné, že
zpráva o hrobu J. Patočky
nevyvolala důstojnou odezvu ani na
ministerstvu kultury. Zatím se tedy
zastavujeme jen při konstatování a
úvahách, ale k praktické části zlepšení hrobu - nedošlo. A to je to
nejsmutnější. Musíme se snažit
dále.
-re-

SRPEN 1968
A když mi mozeček
prali jak onuci
přivezli na tancích
svobodu azbuci.
LISTOPAD 1989
Když přišel listopad
já s písní na retu
vítal jsem počtvrté
svobodu v sametu.

Dnes ptám se jako blb
v sedě i při chůzi
proč mně jí pokaždé
dávají - soudruzi!
Snad proto, že jsem blb
cvičený k blbosti
vlezl mi tenhle dril
přes mozek do kostí.

S páteří ohnutou
v dusnu až k zalknutí
vrávorám k záchodu ...
Je čas na spláchnutí!!

Jára Mecu:

Árie čtyřikrát
osvobozeného
KVĚTEN 1'945

Pili u garmošek
"svou vodku jak vodu'
. já jim co mladý blb
vděčil za svobodu

Výzva k ženám-matkám.

Děvčata, která jste porodila na Pan
kráci, nebo víte o některé z našich
"holek", že prožily porod na
Pankráci nebo v jiné věznici,
prosím, ozvěte se co nejdříve.
Každou vaši zprávu potřebuji.
Draha Svobodová-Stuchlíková,
Liliová 6, 110 00 Praha 1.
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prostředí ve městě. Poznamenal, že Varšavě má konat tribunál
je potěšitelná hojná účast, ale že je Nürnberg II, na němž má být
znát, jak ubýváme, dříve sál odsouzen komunismu! Nebyli jsme
nedostačoval ani s přilehlými t pozváni. Snad proto, že jsme už
prostorami. Nemoce a nepohyb- 1 odsoudili KSČ. Podali jsme
hvost nedovolují mnohým zúčastnit
přihlášku před dvěma měsíci,
se. Z Akademie věd se podařilo
odpověď zatím žádná. Živý zájem
odstranit soudruha Knappa.
jeví Švýcarsko. Jednatel br. Radek:
Konfederace demokratických
Budou nové legitimace, příspěvek
organizací se od loňska scházely.
se zvyšuje na 90 Kč. Kdo nemůže
Pojednáváno bylo o výchově, na níž
tolik dát, tomu zaplatí pobočka.
kladen důraz. Je znát, že už se
Nové jízdní průkazky budou
nerado poslouchá o padesátých
zdarma. Žádosti na telefon se dávr\jí
letech. Školní osnovy ještě mají
Telecomu podle oblastí s dopo
učební látku o KG, únoru 48 a pod.
ručením KPV. Předseda KPVČ St.
l^g- Slabák referoval, že se ve
Drobný řekl, že z 217 000 trestů
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Bohatá a plodná schůze KPV v Brně

Blatný. Uloženy jsou 104 000 Kč,
na hotovosti v pokladně 214 Kč.
pobočky JUDr. Pospíšil a uvedl,
Zajímavé bylo sdělení, že občané
kterak v muklovském shromáždění města dostávají do listovních
na sv. Hostýně byli odhaleni tři schránek letáky KSČ, v nichž se
estébáci. Byli vyvedeni. Žádal, ■ sděluje jaká je bída, že až 2/3
abychom mladým vysvětlovali co je obyvatelstva žije na hranici život
demokracie, neboť staří pamětníci ního minima, také dlouhodobější (!)
již jsou unaveni, střední generace pobyty v cizině si nemůžeme z fi
přeci jen nasákla něco z totalitního nančních důvodů dovolit. (Prý jsme
prostředí. Je nutné, abychom rozbili republiku s přispěním Ně
vytrvali. Předseda PTP Dufek nás mecka). Více obcí a měst se připojuje
uvítal a řekl, že jsme prožitým k zákazu agitace KSČ. Pobočka
utrpením spojeni. V Holešově napsala dopis zastupitelstvu města
pracuje trucskupina PTP s agenty. Brna s žádostí o zastavení letákové
O stavu financí podal zprávu Jiří agitace KSČ a utvoření příjemného

společnost jen rozděluje, zavádí a
ničí.
Zamyslete se někdy, jak jen
prosté osobnosti, charakterové
vlastnosti dvou či tří osob ovliv
ňují či dokonce předurčují tak
zvaně nezvratilelné procesy k roz
dělení, omezování, restrikci a
útlumu. Odečtěte je z rovnice a
svět, zájmy i naděje se vám úplně
změní. Budoucnost nelze přece
stavět na dvou či třech osobách.
Jejich zájmy přece nejsou nezvralitelně vašimi zájmy.
Tak zvedněte telefon, pošlete
fax, napište dopis, a setkejte se s
údajným nepřítelem.
A odpusťte všem těm bláznům,
Don Kichotům a běláskům mezi
vámi. Jednou z nich budete čerpat
svoji inspiraci.
Asi jsem též blázen: ano, jsem
k zbláznění zamilován do této ze
mě a k zbláznění zamilován do
těchto lidí. I přes tisíce mil, tisíce
myšlenek a tisíce zkušeností, které
nás dělí, jste a zůstanete má lás
ka.
Milan Zelený

bylo podáno jen 80 000 žádostí
o odškodnění. Žádosti byly dávány
advokátům a tam ještě leží. Na min.
spravedlnosti jich je 1 500 k vyřízení
a další přibývají. Jednáno s ředi
telkou Kotulákovou o odstranění
neúplností. Zbytkové tresty mají
být vyřízeny do konce lhůty. Musí
se začít s řízením. Při jednání s pos
lanci parlamentu není naděje na
novely zákonů.
Ústavní soud zrušil nařízení, že
občan zde musí bydlet. Od 1.11.94
do 30.4.95 se mohou podávat žádosti
o majetek i za emigranty bez tr
valého pobytu v ČR Na min. financí
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km v z d á l e n á s a m o ta F r a n k ů v , k d e s e n a c h á z e l a r o d i n a H o l a t k o v a , k t e r á u k r ý v a l a c e l o u v á l k u ^ p u t Ž i d u , cöz ja k u z
n á te je r e k o r d a p rá v e m jim p a t ř i v y z n a m e n a n í h e j s p 
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Přehled
režimů a vlád na Volyni v době osídlení českou menšinou
(od roku 1868 do roku 1947)

Ruská říše, od emigrace do 3/1917
Prozatímní vláda, od 3/1917 do 11/1917
1. Ukrajinská lidová republika (Centrální rada), od 11/1917 do 4/191 8
Ukrajinský stát (hetmanát pod německou okupací), od 4/1918 do 12/1918
2. Ukrajinská lidová republika (Direktorium), od 12/1918 do 5/1919
Ukrajinská socialistická sovětská republika, od 4/1919 do 8/1919, ve východní Volyni až do 4/1920
Polská republika (západní Volyň), od 5/1919 do 6/1920, od 4/1920 celá Volyň
Ukrajinská socialistická sovětská republika (celá Volyň), od 6/1920 do 8/1920
Polská republika (západní Volyň), od 9/1920 do 9/1939
Ukrajinská sovětská socialistická republika, (východní Volyň) od 8/1920 do 7/1941
Ukrajinská sovětská socialistická republika, (celá Volyň) od 9/1939 do 7/1941
Říšský komisariát Ukrajina (německá nacistická okupace), od 7/1941 do 2/1944
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Ukrajinská sovětská socialistická republika, od 2/1 944 do reemigrace (5/1 947)

