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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

to tady !!!
Na frekvenci 96,5 FM zahájilo své vysílání
fi je

RES PUBLICA

Rádio občanů Šumperska, Zábřežska a Mohelnická.
Nabízí aktuální informace a zpravodajství z okresu Šumperk, ale
také z celé republiky i ze světa, rozhovory, reportáže,
soutěže a hodně dobré hudby 24 hodin denně!
V našem programu uslyšíte také reklamní bloky, které Vám
pomohou v lepší orientaci v regionální nabídce zboží a služeb!
Pro podnikatele je Radio PRIMA vynikající příležitostí inzerovat své produkty.

Radio PRIMA 96,5 FM
- Váš nový společník v zaměstnání i volném čase...
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.Aktuální zpráva pro radio - PRILDA Šumperk
Dnešní výročí převratu 17.listopadu nemáme důvod osla
vovat! Cítíme se podvedeni. Stačí když se podíváte kolem
sebe a zjistíte, kolik bývalých komunistů je na úřadech,
nebo v čele akciových společnostech. Důvod k oslavám same
tové revoluce mají právě oni !!! Prohlásil tiskový mluvčí
Republikánů v Šumperku, líiroslav Horáček.

Předem děkuji moderátoru radia PRILLA Tomášovi Hejlovi
a těším se na další spolupráci.
S přátelským pozdravem za MC SPR - RSC
V Šumperku, Líiroslav Horáček
Sdružení pro republiku
REPUBLIKÁNSKÁ STRANA
ČESKOSLOVENSKA

Uvnitř
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Šumperk, Rooseveltova 16
v 0649/6779
ČC. U03094C

čísla:

-------------------

1. Petr Škál a: Zrada ,je Vždycky zrada./Neděl,hlasat.

2. Poselství představitelů pravoslavných církví PATMOS
- 26.září 1995. /Hlas pravoslaví/
3. Miroslav Horáček: Republikánům, hrozili explozí.
4. Znalec má vyčíst z videa, zda Sládek urážel strážníky
5. Vladimír Hajný: Oznámení na JUDr.Šimonikovou Alenu.
5.Půjde poslanec ODS před soud? Vik žádá omluvu Giuriče
Náklad:50 výtisků
Předpokl.cena: 2,- KČ
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V Šumperku, dne lP.únor^ 1995

.'. ■_■?■...

Vážené
Nejvyšší státní zastupitelství
C e j 1 - Brno
600 00 B r n o

V<c: Ožnámení na JUDr.Alenů Šimonikovou pro porušení zákona v důs
ledku podjatosti ve v*ci restituce louky - parcel# čís. 874.
Obracím se na Nejvyšší státní zastupitelství z důvodu podivné
ho vyšetřování a jeho záv*ru na 0Ü v Šumperku a v důsledku toho, že
Okresní státní zastupitelství považuje tuto kauzu pravděpodobně za
vyřízenou.
Bývalá zamxstnenkyn? Krajské prokuratury v Ostravx JUDr.Alena
Šimoníková v té době zaměstnaná na Pozemkovém úřadě v Šumperku pro
váděla dne 1?.3.1993 zápis protokolu a zápis o výpovědi svxdks pod
jat* a to způsobem, kdy tyto výpovědi nepsala před mojí matkou /restituentkou/ a mnou jako svědkem do stroje v přímé řeči jsk jsme
vypovídali, ale nejprve na Sáuárák si poznamenávala některé body,
které s * jí hodily a ty jež mluvily v náš prosp*dh tam úmysln* ne
uvedla. Tím došlo ke zkreslení celé protokolární výpovědi. Toto lze
doložit mými dodatečnými doplněními protokolu a opravami zápisu.
To ovsem nemíní nic na skutečnosti, že jiné důležité údaje ne př.
obava mojí matky ze stálého pronásledování od StB naší rodiny, kte
ré rovněž vypov*d*la se do tohoto protokolu vůbec nedostaly. OÚ v
Šumperku tuto v*c nemístn* bagatelizuje a zároveň tvrdí, že všechny
tyto okolnosti byly vzaty v úvahu soudkyní Krajského soudu JUDr.Eli
škou Cihlářovou. Toto tvrzení je naprosto v rozporu se skutečností,
že takovýto postup volila JUDr.Alena Šimoníková oproti jiným kauzám
jako naprosto ojedinělý a to nepochybn* pro svou
podjatost vůči rodin* pronásledované zločineckým bolševickým apará
tem. Rovn*ž není pravdou i záv*r OÚ o tom, že protokol byl psán tí
mto způsobem a nikoliv v přímé řeči proto, Že zdravotní stfev matky
nedovoloval použít jiný způsob. Naopak je pravda, žě nyní je zdravo
tni stav maminky po t*Žké operaci s v důsledku takovýchto a podob
ných právních faulů takový, že je na pokraji smrti, ale tehdy nic
nebránilo psát tento protokol před ní přímo do stroje a na predepsa
ném formuláři. Je to nedobré ospravedlňování pracovnice, která úmy
slu* porufiovala zákon ve v*cech, které znají i laici. To, že před
napsáním protokolu a zápisu o výpovědi sv*dkn nás oba JUDr.Alena
Šimoníková vykázala za dveře a teprve až po asi půl hodin*, kdy si
podle svého protokol a zápis upravila nás zavolala pouze k přečtení
a podpisu dosti vypovídá o tom jek asi na Kr jské prokuratuře Ost
rava získávala svědectví za komunistického režimu.
Vážené státní zastupitelství domnívám se, Že v důsledku těchto
nových skutečností, které jasn* prokazují podjatost paní JtQr.Aleny
Šimoníková v získávání výpovědi dopprotokolu a o zápisu svodka doš
lo i k mylnému posouzení našeho případu Krajskýmhsoudem Ostrava.
Podle rozhodnutí Ústavního soudu v případ* rozsudky téhož soudu tý
kající se prodeje parcely za nápadn* nevýhodných podmínek lze pova
žovat za precedens při řešení podobných kauz. Náš případ jak lze
zjistit je podobného rázu.
S projevem hluboká úc
O lidech známých i neznámých

Ing.Vlediaír Hajný
ČSA 34, 787 01 šuraperk

jsou a budou poražené Ježíšem Kristem, Pánem histrorie, který je "Alfa i Omega . .. který jest
a který byl a který přijití má, ten Všemohoucí' (Zj. 1,8).
Adresujeme toto poselství z posvátného ostrova Patmosu Vám, milovaní v Kristu, líbáme
Vás polibkem svátým, tlumočíme Vám i celému světu hlas svátého autora Apokalypsy, hlas víry,
naděje a lásky. "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho
lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu
ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo" (Zj. 21, 3, 4).
Milost Pána našeho Ježíše Krista a láska Boha Otce a účastenství svátého Ducha budiž
se všemi vámi. Amen.

Na posvátném ostrově Patmosu, 26. září 1995, v den památky slavného apoštola a
evangelisty Jana Teologa.

* Ekumenický patriarcha Bartolomeos také reprezentující patriarchu svátého města
Jeruzaléma a celé Palestiny Diodora
* Papež a patriarcha Alexandrie a celé Afriky Parthenios

* Patriarcha Antonie a celého Východu Ignatios, reprezentovaný metropolitou
pergamonským Janem
* Patriarcha Bělehradu a celého Srbska Pavel

* Patriarcha Bukurešti a celého Rumunska Theoktistos

* Patriarcha Sofie a celého Bulharska Maximos, reprezentovaný metropolitou Gelasiem
* Arcibiskup metzehetský a tbiliský a katolický patriarcha celého Gruzínka Eliáš,
reprezentovaný nikortzmintským biskupem Abrahámem

* Arcibiskup Nové Justiniany a celého Kypru Chrysostomos
* Arcibiskup athénský a celého Řecka Serafim

* Arcibiskup tiranský a celé Albánie Anastázios
* Arcibiskup pražský a metropolita všech zemí českých a Slovenska Dorotej

* Arcibiskup karelský a celého Finska Jan

”Res publica”
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POSELSTVÍ
představitelů pravoslavných církví
PATMOS -26. září 1995
Požehnání i sláva a moudrost, díků činění i moc
a síla Bohu našemu na věky věkův. Amen! (Zj. 7,12)

1. Vzdáváme slávu, chválu a díky našemu Trojjedinnému Bohu, protože
nás, představitele místních pravoslavných církví, uznal svým milosr
denstvím a blahodatím za hodné shromáždit se "na ostrově zvaném Patmos"
(Zj. 1, 9), abychom si společně připomenuli uplynutí 1 900 let od sepsání
posvátné knihy Zjevení sv. Jana, uzavírající svaté Písmo.
Při společných radostných oslavách, kdy si liturgicky připomínáme
svátek slavného svátého apoštola a evangelisty Jana a máme podíl na Chlebě
a Kalichu naší společné víry, naděje a lásky, rádi bychom adresovali věřícím
naší svaté pravoslavné Církve a všem těm, kteří věří v Krista, jakož i všem
lidem dobré vůle toto poselství pokoje a lásky. Rádi bychom se s nimi
sjednotili v poslouchání toho, "co Duch hovoří církvím" (Zj. 2, 11, 17,29; 3,6, 13, 22) v těchto
kritických časech.
2. Protože doba je skutečně kritická, je i zodpovědnost Kristovy Církve nejen vůči svým
dětem, ale též vůči celému lidstvu a před celým Božím stvořením, veliká a mnohostranná.
Odpadnutí člověka od Boha a snaha odbožnit lidské síly a lidské štěstí a zřídit oltář, na kterém
se bude obětovat vše, celý zbytek materiálního stvoření - podněcuje a zintenzivňuje tuto krizi,
kterou mnozí charakterizují jako "apokalyptickou".
Jsme přesvědčeni, že je v této době naší povinností zdůraznit, co znamená Zjevení v Kristu
pro pokrok lidstva,
a bratrství mezi národy. Místní pravoslavné církve se musí snažit ze
všech sil přispívat k prosazování těchto principů ve světě prostřednictvím zvěstování duchovních
hodnot a zpřítomňováním mravních principů tohoto Zjevení.
Proto, z tohoto posvátného místa, posvěceného evangelistou lásky, vyzýváme všechny především ty, kteří mají na zemi moc a ty, kteří žijí v konfliktních a válečných oblastech - k
pravdě, pokoji a spravedlnosti pro všechny. Za tímto účelem jsme jako Církev připraveni
nabídnout všechrty duchcsií a morální síly všude tam, kde je toho zapotřebí.
3. Tímto poselstvím si přejeme všem objasnit - a zvláště všem těm, kteří úmyslně a nebo z
nevědomosti rozšiřují nepřesný a nebo zkreslený obraz o pravoslavné Církvi - že pravoslavné
pojetí "národa" v žádném případě neobsahuje zárodek agresivity a vůli po rozbrojích mezi
národy. Naopak, cení si zvláštností a posvátného práva každého z nich zachovávat a kultivovat
bohatství své vlastní tradice a tímto způsobem přispívat k obohacení, pokoji a smíření všech
národů. Z tohoto důvodu odsuzujeme jakýkoliv nacionální fanatismus, protože vede k nenávisti
mezi národy a k jejich štěpení; ke změnám či rušení kulturních a náboženských zvláštností jiných
národů; k pošlapání práv svobody a důstoj-nosti lidské osobnosti a menšin ať je to kdekoliv na
světě.
4. Toto poselství přichází v době jedné z vrcholných etap historie, kterým je příchod konce
druhého milénia po Kristu a svítání XXI. století. Pravoslavná Církev by neměla kolem tohoto
•výročí projít bez povšimnutí. Nezapomíná na to, že měření času na tisíciletí a nebo na jiné časové
úseky, patří mezi obecně domluvenou praxi. Navíc skutečnost, že historický čas se měn ve vztahu

ke Kristu, je výzvou pro všechny, kteří v Krista věří, aby si všimli tohoto historického přelomu
a využili jej jako podnětu k přehodnocení velkých událostí tohoto končícího století a zaměřili se
na problémy a možnosti nového, s Boží pomocí, otevírajícího století.
Z těchto důvodů má pravoslavná církev v úmyslu připravit všepravoslavné oslavy jubilejního
roku 2000 po Kristu. V průběhu těchto oslav Církev poděkuje Pánu dějin za vše, co daroval své
Církvi i světu během tohoto završujícího se století. Podle slov svátého církevního otce"chvála
Bohu za všechno", bude Církev prosit o Boží milost, osvícení a všelikou pomoc pro Církev samu
a svět během nadcházejícího milénia.
5. Při ohlédnutí nazpět vidíme, že bylo pro pravoslavnou Církev uplynulé století plné
pohnutých událostí. Pravoslavní věřící prožili na různých místech kruté a dlouhé pronásledování.
Toto mučednictví posílilo pravoslavný etos evangelijní pokory a trpělivost a víru svátých" (Zj.
13,10), víru v Něho, který "vyšel jako vítěz, aby zvítězil" (Zj. 6,2) s jistotou, že společně se
zkušeností Kristova kříže existuje i zkušenost jeho Vzkříšení. Krev těchto známých i neznámých
mučedníků spojuje naší Církev zvláštním způsobem s dobou apoštolskou.
6. Zkušenost mučednictví provázelo teologické svědectví. Jeho prostřednictvím ožila patristická teologie. Učení otců pojednávalo jak o světě a lidstvu, tak o Církvi a jejích Tajinách.
Znovuobjevení a tvůrčí zpřítomnění učení řeckých otců Církve, "jazyk" a duchovní krása
ikon, probuzení misijního vědomí, rozkvět monašského života a znovunalezení a ocenění ducha
pouštních otců ve spojení s plodným dialogem se současnými proudy filozofie a vědy - všechny
tyto věci učinily pravoslavnou teologii živou a mezinárodně ceněnou. Proto musíme být vděčni
zvláště príikopníkům této teologické práce, kteří svým usilovným snažením, vedli pravoslavnou
teologii ke společnému svědectví modernímu světu přes odlišnosti rasové i národnostní.
7. Tvořivé oživení ducha otců Církve pomohlo současným teologickým a církevním kruhům
nejen obnovit vlastní život našich místních církví ve všeobecnosti, ale také nabídnout různým
organizacím současného ekumenického linutí, dvoustranným i mnohastranným teologickým
dialogům svědectví o "jedné, svaté, všeobecné a apoštolské Církvi. Ekumenické linutí, jehož
přítomnost byla na konci tohoto tisíciletí intenzivní a ožila posvátné naději mezi rozdělenými
křesťany, vytvořilo i významné místo pro svědectví, presentaci a poučení ze strany pravoslavné
teologie. V průběhu posledních desetiletí bohužel pozorujeme krizi v lůně ekumenického linutí.
Od pravoslavné Církve to vyžaduje důsledné prosazování skutečné tradice Církve.
Také si uvědomujeme, že unionizmus a prozelytizmus jsou vážnými překážkámi v
pokračování našeho dialogu s římsko-katolíky a protestanty.
8. V této době důsledné sekularizace existuje ještě větší potřeba upozornit na význam svatosti
života z hlediska duchovní krize, kterou charakterizuje moderní svět. Nesprávné pochopení
svobody jako extrémní svobodomyslnosti vede ke zvýšené kriminalitě a nedostatku respektu
vůči svobodě jiného člověka a vůči svatosti života; a navíc, vede k ničení přírody a k ekologické
katastrofě. Pravoslavná tradice, která se utvořila praktickým životem křesťanských pravd má
duchovní a asketický charakter. Na to je třeba poukázat a zdůrazňovat to zvláště v naší době.
9. Tato pravoslavná zkušenost a s ní spojené svědectví se pokorně nabízí "ekuméně", čili
všem lidem a národům bez vyjímky a s respektem vůči svobodě a zvláštnostem jednoho každého,
v poslušnosti vůči Tomu, který "byl zabit a svojí krví vykoupil Bohu své z každého kmene i
jazyka, lidu i národa" (Zj. 5,9). Horizont pravoslavné misie navzdory současným těžkostem
zůstává univerzální a jeho směr i očekávání jsou eschatolické.
10. Zvláště ve vztahu k ekologické krizi, která ohrožuje všechny, znovu připomínáme
prostřednictvím tohoto poselství upřímný zájem pravoslavné Církve o správné užívání životního
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prostředí. Již během našeho předcházejícího setkání v sídle Ekumenického patriarchátu jsme
vyjádřili zájem o tyto otázky. Z iniciativy Ekumenického patriarchátu byly zorganizovány
konference, týkající se ekologických problémů a 1. září každého roku bylo určeno modlitebním
dnem za ochranu životního prostředí. Potvrzujeme ještě jednou, že tyto otázky považujeme za
velmi závažné a zveme všechny k bdělosti a připravenosti použít všech nevyhnutelných
prostředků na ochranu Božího stvoření. Takovéto chápání jasně obsahuje tradice a zkušenosti
asketického a bohoslužebného života, především eucharistického. Dnes je nevyhnutelné, aby
chom všichni přírodu milovali a měli k ní asketický přístup.
11. Význam a důležitost Božské Eucharistie " jako centra a jako kritérie celého života Církve,
se tak stává zřetelným. Všechny svaté Tajiny a veškerý církevní život se soustřeďuje na Božskou
Eucharistii a vede k ní. Každá Božská liturgie sloužená pod vedením a nebo ve jménu
kanonického biskupa, představuje osu a kritérium celého života Církve; odhaluje hlubší a
konečný smysl existence celého stvoření, kterým je jeho účast v životě Trojjediného Boha.
Z toho vyplývá, že se musí na jedné straně Božská Eucharistie vždy sloužit jménem
kanonického biskupa a s jeho souhlasem, aby byla pro účastníky platná a spasitelná. Na druhé
straně způsob sloužení musí odpovídat své povaze a charakteru jako ikony Božího Království a
konečného smyslu všeho existujícího. Je to důležité zdůraznit, neboť se někdy ukazují vážná
vybočení jak ve věci vzpomínání kanonického biskupa při svaté Anafoře, tak i ve vztahu k jeho
udílení souhlasu. Také způsob sloužení Božského liturgie a jiných bohoslužeb nese znaky vlivů,
které jsou pravoslavné tradici cizí.
12. S vírou a nadějí hledíme vpřed na nadcházející milénium a zveme všechny lidi k
modlitbě a bdělosti se zřeteli na vážné problémy, ale i velké možnosti, které se objevují
v jeho horizontu. Výdobytky vědy téměř ve všech oblastech, zvláště v biologii, otevřely
neuvěřitelné možnosti, ale i nebezpečí. Církev nemůže být mimo tento naznačený vývoj, protože
od toho závisí přežití chápání lidské osoby jako "ikony Boží".
13. Ve věci politických změn zachovává pravoslavná Církev pevně pravidlo o nevměšování
se do politiky. Pochopitelně však nemůže zůstat stranou, když politická rozhodnutí zasahují
samotnou existenci místních pravoslavných církví. Očekává v takovém případě, že její postoj
bude vzat vážně na vědomí. Za takový případ považujeme otázku budoucnosti Svaté země, jejích
svátých míst a žijícího tam společenství. Tato otázka se týká celé pravoslavné Církve, v
konkrétnosti pak zvláš‘ě jeruzalémského patriarchátu, proto jakékoliv diskuze ohledně "status
quo" Svaté země, který byl během staletí potvrzen mezinárodními rozhodnutími a konvencemi,
se nemohou a vůbec není myslitelné, aby se děly bez vědomí a účasti jeruzalémského patriar
chátu, který tam sídlí po staletí.
14. Na širokém poli kultury se mnozí domnívají, že nadcházející století přivede lidstvo před
střet civilizací, při kterém bude náboženský element dominující. Tato možnost zavazuje všechny
náboženské představitele, aby se řídili moudrostí, rozvážností a odvahou. Aby pomohli odstranit
všechny projevy fanatismu a nenávisti, aby zavládl ve světě mír, který byl v průběhu tohoto
končícího století často střídán s válkami a nejrůznějšími konflikty.
15. Ve světě, který musí čelit roztodivným druhům sekt s hrůzostrašnými výklady knihy
Zjevení, jsme všichni, zvláště mladší generace, zváni, abychom svědčili slovem o skutečnosti,
že pouze Boží láska, láska bližních a celého Jeho stvoření dává smysl a spásu našim životům a
to i v nejsložitějších obdobích historie. Přes dramatické události obsahuje kniha Zjevení ve své
hloubce Kristovo Evangelium, které nám říká, že lidský hřích a destruktivní démonické síly byly,
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Tak se dostáváme k poučení pro dnešní politickou kulturu v
následnických státech 1. československé republiky. Srovnání s I.
republikou nevychází příznivě pro dnešní státy. Morální nedokonalost
vládnoucí garnitury se odráží zvláště v nepřetržitě se snižující životní
ircvni obyvatelstva. Nemůže být více přesvědčujícího důkazu.
Kdyby I. československá republika nekladla důraz na politickou

’’Nedělní Hlasatel”

svět vyvíjet, kdyby nebylo Beneše! Jak to vlastně bylo s Tom ášem
M a s a ry k e m , kd yž to b yl hlavně on, kdo svého oblíbence Beneše
prosazoval i přes to vše, co bylo Benešovi již obecně známo?

(az do nástupu Hitlera). Německo bylo vyčerpáno hospodářsky
minulou válkou, placením reparací z války ostatním státům a
• nedávnou hospodářskou krizí. Za jeden obyčejný nákup potravin
Petr Skála
platil člověk plný kufr znehodnocených papírových bankovek. A to
•;i>tSrd>pad«^^^®S5gnJ«^^^OinMj^^^.- měl být vojenský protivník.
Beneš všechny tyto okolnosti nemohl neznát. Byl však snad tehdy
zamyšIerÚýtóěl^^S^^^^^^^^VM0?D.aló3e>álce
vyhnout,,nfekd^^^^^^0^f|Ä^^ch^i?^ohly; jediný v celém Československu, kdo nechtěl bojovat. Napřed se vzdal
se hrůzy oméžit; když se^tídam^^muGlnou^^^ioriejmě?^--,^T". sám, pak vzdal národ útočníkovi, přičemž do poslední chvíle tvrf.il, že
Svlíká,',ták'jáWpak<pro^hl^cznámenála'hroaiá strádání a utrpení.-. V má plán, kterým se ukázal být eroplán. Poté co vzdal jménem státu
souvislosti s ní všák-.došíokipochopenl důležitých souvislostí. Především válku, vzdal se prezidentství a odletěl letadlem (aeroplánem) do Anglie
se’ 'potvrdila ‘ staronová ^^^enost^žeRpólitiká^ aby.jbyla č úspěšná a do osobního bezpečí. Odtud rčení Beneš měl plán - eroplán. Zrádce a
prospěšná, musí být
■ M- -V zbabělec v jedné osobě. Něco tak podlého se nevyskytlo nikdy v
Kromě toho se potvrďiloíže mezinárodní společenství nezná morálku r. historii našeho národa a snad celého světa. Něčeho takového je snad
ani mezinárodní jednání ji neznají, a proto vznikla. mezinárodní válka s schopen člověk úplně amorální, stojící úplně mimo svůj národ, svůj
tak, hrozivými'důsledky^namísto, aby mezinárodnf^společensťví. válcem lid; ale který, shodou okolností, měl nejen reprezentovat, nýbrž i vést.
zabránilo. Mezinárodní spoíečenstýí. nezabránilo .‘minuléválcea bylo bý Úplně osobní fiasko.
Tím se stal Beneš jedním z těch, kteří jsou nejvíce zodpovědní zá
bíáPdvé předpokládajíc zabÄdaEim.’ Star.á Liga národů, stejně jako
nynější OSN a NATO, nemají vnitřní síluprosádit cokoli, co by nebylo v ■ válku. Nicméně, jeho série zrad tím neskončila. Po tom, co mnohokrát
zájmu kteréhokoli silného'státu uvnitř uskupení nebo mimo seskupení. zradil se nevysvětlitelně znovu začal sápat k moci.
Podařilo se mu to s pomocí těch, které prof. Macek ve zmíněném
Korejská välka,stejne.jako.ryieüiamskä;välka^jsou toho^pr^k^nň
článku nazývá “Yesmeni” od Yes, man! (Ano, pane!) Ti jsou známi z
důfeizýr i- --rřů
" ž?
literatury, třeba podle známého ruského dramatika, jako “patolízalo
Začátkem století se v několika zemích dostali tak či onak k vrcholu
vé hnusní”. Právě na ty mezi svými bývalými podřízenými Beneš
moci lidé, kteří byli naprosto odtrženi od lidu a tedy své morální a
spoléhal. Stejně tak jako na Stalina, který s ním jednal přes své
intelektuální podstaty. Tito nedouci, do určité míry po stránce
ministerstvo zahraničí a agenty KGB v Londýně. Spoléhal také na
vzdělanostní, ale především po stránce morální, byli snadno manipulova
komunisty, kteří vždy rozvraceli republiku. Na druhé straně, nekompro
telní. Prováděli to, co ve svém vlastním porozumění pokládali v daném
misně zostouzel všechny bývalé Členy řádně zvolené československé
okamžiku za nejvhodnější. Výsledkem byla smrt kolem padesáti miliónů vlády a zahraničních zastupitelstev, kteří znali jeho přeměny z
lidí ve válce a stovky dalších miliónů měly své životy změněny k
minulosti a nikdy s ním nemohli souhlasit. Na to vše jsou
nepoznání. Stalin, Hitler, Chamberlain, Daladier a Beneš mohli každý
nevyvratitelné historické dokumenty a čtenář se může dovědět alespoň
zabránit krveprolití a utrpení celosvětové války a zmatku, který vznikl po
o některých z nich v knize (v angličtině), Úloha Československa v
válce a trvá mnohde po celý zbytek XX. století, jako v České republice.
sovětské strategii, z pera věhlasného historika prof. Josefa Kalvody.
Čechoslováci se musí zabývat Benešem, protože to byl Čech, ač češství
I když se v době Mnichova vzdal prezidentství, znovu si začal hrát
/ sobě měl pramálo. Kdyby věděl alespoň trochu o češství, nemohl myslet
na československého prezidenta v Londýně. Jeho drzost charakteristic
i konat tak, jak konal, dělat to, co dělal. Jeho druh morálky pokud vůbec ky neznala mezí. Chystal novou zradu národa. Jel do Moskvy a se
tějaký byl, ten mezinárodní, ala Machiavelli. Co dělal bylo naprosto v Stalinem a zbytkem československých komunistů smluvil takové
•ozporu s národní povahou a národním charakterem. Měl příležitost vejit poválečné uspořádání, které se co nejméně podobalo uspořádání I.
lo světové historie, ale místo toho naprosto zklamal.
republiky, které si obyvatelstvo před válkou přálo.
“Nelžete, ale neříkejte všechno co víte” je věta, kterou uvádí stať o
25. února pak Beneš zradil znovu (pokolikáté již?), když bez
Benešovi v jednom z posledních čísel Nedělního Hlasatele jeho současník jakéhokoli odporu předal moc komunistům, ač nemohl nevědět z celé
)rof. dr. Josef Macek. Měla to být rada, kterou Beneš dal svým své kariéry, že komunismus je systém založený na státním terorismu a
;polupracovníkům před začátkem důležitého jednání. Není to výraz zvěrstvech na lidech. Byl uplatňován napřed v Sovětském svazu a pak
ílověka jistého se sebou, ale řeč mezinárodního světoběžníka, který
okopírován nacistickým Německem. Tím se Benešův osud naplnil a
íepoužívá vlastní stanoviska, ale vždy jen obojaké postoje. Celkový
zemřel o několik měsíců později.
ířístup v ní vyjádřený se v podání autora dá označit jako začátek a konec,
Poučení ze zrady a zbabělosti Benešovy by se nemělo přehlédnout.
ilfa a omega Benešovy činnosti jako politika. Na povrch by se zdálo, že Člověk, kerý podle svých současníků neměl přátel, se odtrhl od svého
Beneš má vše promyšleno.
\
•
lidu a tím jakékoli morální podstaty. Tápal ve všem, co ve svém životě
Nesporně věděl skoro všechno o přípravách na II. světovou válku, od dělal. Dostal se shodou nešťastných okolností na vrchol moci a
tačátku a v detailech. Normální člověk v jeho pozici by nemohl být
opakovaně zrazoval. Jeho zbabělost byla projevem jeho morální
iřekvapen, když přišla. Beneš reprezentoval Československo dlouho v
ubohosti nebo nedostatku jakékoliv morálky vůbec.
Lize národů, která měla od svého vzniku základní úkol, zabránit další
Mohl s největší pravděpodobností zabránit válce, ale neučinil tak
•'álce v Evropě, po nedávno, skončené I. světové válce. Stát platil
3enešejako ministra zahraničí a hlavního zástupce v Líze národů, aby právě proto, že byl zrádce a zbabělec. Později to mohl tisíckrát tak, či
nformce, které má, předal vládě a lidem v republice. Vláda a lidé jako onak vymlouvat a omlouvat. Po tom ještě mohl zabránit nástupu
komunismu v Československu. Nestalo se tak znovu, protože byl
ednotlivci by se pak náležitě zařídili. Důležité informace, které Beneš
zrádce
a zbabělec. Jako amorální hrdopych a pokrytec neodhalil
něl, se však nikdy nedostaly vládě do Prahy, natož obyčejným lidem.
5 Benešovou mezinárodní morálkou a jeho postojem k pravdě to ani vůbec, co je zlo a co je dobro, natož aby byl schopen jakékoli akce
proti zlu, natož oběti.
temohlo být jinak.
Celý jeho život, jehož početné nedostatky, mimochodem, nebyly ani
Mnozí Beneše prohlédli hned a bojovali proti němu, jak mohli, od
ačátku^. Bylo. to. proto, že na základě Benešových podkladů se zdaleka pokryty v tomto článku, by se dal vyjádřit těmito dvěma
ízavíraly mezinárodní smlouvy, které byly mezinárodní důležité, slovy, zbabělec a zrádce. Morální politik nikdy nemůže být schopen
trotože vyjadřovaly sílu nebo slabost státu. Dohoda mezi Češkoslo- ;; toho, co vykonali Beneš, Stalin, Hitler, Chamberlain nebo Daladier.
'enskem a Francií o vzájemné pomoci v případě války byla podepsána Všichni mohli zabránit válce a utrpení. Neudělali to, neboť k tomu
přesto, že Beneš od počátku věděl, že Francie nikdy za Českoslovcn- neměli to základní - morálku.
I. československá republika vzkvétala, protože ve vládě a ve státní
ko bojovat nebude. V době podepsání se na ni v kruzích kolem
správě byli pořádní, morální lidé. Byl tam však také jen jeden Beneš, a
leneše pohlíželo jako na úspěch Benešovy zahraniční politiky.
několik patolízalů jemu podobných. A ten jeden na konec přivedl
<aopak, jak to vždy bývá se lživými smlouvami, v době kdy mělo dojít
všechno v niveč, když se v kritické chvíli ocitl na vrcholu moci. Není
: naplnění dohody a Francie měla jít do války společně s
možno být na pochybách, že Beneš jako vůdce zavinil mnoho a snad i
Československem, se nestalo nic. Beneš zradil zájmy státu, který měl
všechno. Národ byl Benešem a několikajemu podobnými podveden a
eprezentovat, zájmy lidu, ze kterého vzešel a který ho skrze svou
opětovně zrazen. Národ je na nacismu, komunismu i neokomunismu
ladu ještě platil.
1
Tak jako pravdivé okolnosti dohody s Francií, mnohé další bez viny.
Mnozí, kdo ho znali, věděli, jak již poznamenáno, že byl celý život
nformace, které Beneš měl, se nedostaly mezi lid, ani do vlády. Beneš
stejný. Nikdo však jistě dříve ani v skrytu srdce nevěřil, že by v
■péroval za zády národa, za zády vlády. Lid přirozeně spolékal také
rozhodujících chvílích udělal to, co provedl. Znovu se ukázalo, že kdo
ia svou vládu a prezidenta, když přišlo k nejhoršímu.
Tak došlo k Mnichovu. Historie dokládá, jak Beneš lhal a podváděl není morální v mládí, ve stáří morálním nebude. Přirozeně, od
asto také, když se jednalo o samé ohrožení samostatnosti Českoslo- nemorálního člověka nelze očekávat morální politiku.
Hanba ze zrady a zbabělosti Beneše však v žádném případě nespadá
enska. Lid chtěl bojovat, nejvyšší generálové hlásili připravenost,
na
český a slovenský národ nebo československý stát. Československý
lobrou vyzbrojenost armády a své přesvědčení, že se musí bojovat.
<romě toho měl národ za sebou nedávnou vítěznou legionářskou stát v I. republice byl podle dnešních měřítek stát vzorový. Jaká
kušenost. Nepřítel naproti tomu nemohl vyzbrojovat a cvičit armádu škoda, že Beneš jako prezident a pár lidí kolem něj přispěli takovou
)odle mezinárodních dohod po celou dobu od konce I. světové války měrou k jeho zničení. Proto se moderní občan Československa a obou
následnických států od Beneše musí odtrhnout. Jak odlišně se mohl

____________

___ ____________ .

"-■

Republikánům
hrozili exnlozí

------- ■------------------------------- strážníku, je znovu nemocen
cii ČR i na Městskou policii, ta ozná-'
milá, že by v tomto případě nemohla
,• .T. Z. ;tr*r L-. nemá žádrr1 pravo
moci. Na Pohcd CR mi řekii, je pyro
technik není k dispozicí a dopcruäfi
pro případ, že by se to opakovala, ane
bo kdybychom někde viděli nějaký
neznámý tikající předmět abychom
neprodleně zavolali znovu.“

«Bylo to poprvé, co nám někdo

takto vyhrožoval. Kdo to mohl být,
to skutečně nevím. Nevím, jestli to
byl Tějstl/- pfí-niv— českooěmeckc.h? to-jiumétii ."•musei o být
přímo člen, ale jéjaký příznivec,
který se dostal k tomu letáku a roz
čílilo ho to,“ prohlásil zástupce
Jumpetských republikánů k mož
nému důvodu výhružného teiefo- .
nám.
(rj)

ŠUMPERK

iPosianec Křížek
[stav zemědělství za kritický^P^
F
j
i
j
;
1

°^yla co nej menší. ; Odstranění dnešních nemorálních,, -nesejiöpných a tím neúspěšných vlád je nutné především proto, ;abý,,k ještě
větším škodám na jednotlivých národech, v Benešově stylu,/již
nemohlo dojít

Praha (ápi,.ČŤK) -Na 8. pro- pražské městské policie a -jedním
ísiň'Ce*0droČil.včerá;šoůdce-pbvod-;f cloumat- íObhajoba^ilavíhlafj-áb^
Iríího sóúdů1 pro Prahů" l jan Kářéš: byl znalecky pdsóuzeň pólicejní vi-*> hlavní líčení v trestní věci předsedy, deozáznam a aby se .vyjádřil, i. tlu
SPR-RSČ Miroslava; Sládka poté, co močník do- znakové řeči;, neboť
zhlédl důkazní policejní videozáž-.- podlejejího názoru ani tři policejní
ílnániýwz, 28. října loňského roku.., videozáznamy .průkazně nedoklá-:
; Obžalovaný se -jednání neúčastnil,.'; dají, zda Sládek skutečně strážníky
neboť Jej v, pracovní, neschopnosti ^urážej/Soud sí .rovněž vyžádal.od
>á navíc,--iak sdělil sďúďú
prfmá.víú.ic .c
jkala,
a« Zuniiuvil
j ho pře soudcem karešem..A - •/.<„-- prostor Václavského náměstí pro
i,:. ,'Sláde^ je obžalován, z útoku na pořádání akcí 28. října na dvacet
veřejného., činitele, jehož se měl let dopředu.»
dopustit zmíněného dne na Vác-L v’Pokud budě Sládek úznám vin-'
/lavskéřn/náměstí v centru.Prahy, ňým,'.hrozí mu trešt odnětí svobo
■
\
kde měl urážet a tlouci strážníky dy až na tři roky.- ’
norálku, v osvědčeném rámci národního státu, její hospodářská
iroveň by neustále nestoupala a neskončila by na 6. místě mezi
íejbohatšími státy světa. Zatímco životní úroveň tenkrát soustavně
toupala, životní úroveň dnešních obyvatel Čech, Moravy a Slovenska
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iž po pět let neokomunismu nepřetržitě klesá.
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Písemnou omluvu žádá poslanec
Sdružení pro republiku - Republikánské
strany Československa (SPR-RSČ) na
poslancovi Občanské demokratické
strany (ODS) Andreji Gjurlčovl za jeho
výroky, které pronesl na adresu J. Vlka v
průběhu mimořádné schůze Poslanecké
sněmovny 25. Července 1995, kde se
projednával návrh na zbavení Imunity u
J. Víka. Vyplývá to z dopisu J. Vlka A;
Gjurlčovl, jehož znění včera republikán
ský poslanec poskytl.
J. Vik žádá omluvu za slova, která A.
Gjurič řekl po odchodu J. Vlka z jednání.
„Jestliže ještě jednou pánové, vezmete
do úst pro svojí pokleslou'argumentaci
odbojové a popravené občany tohoto
státu, pak Vám, pane Viku, těch pár fa
cek dám. Dám Vám je za svého otce a za
svého strýce a pak sl můžete mudrovat
o imunitě,“ řekl tehdy A. Gjurič. „ Pokud
to nebylo pouze efektní vystoupení před
televizními kamerami, čekám netrpělivě
na pouhý pokus o pár facek,“ uvádí se v
dopise.
Za nejzávažnější však J. Vlk považuje
Gjurlčova slova, kterými republikány,
označil za fašisty a jejich ideologii za fa- |
šlstickou. Právě za toto vyjádření žádá j
pak písemnou omluvu. „Pokud do 10. i
září 1995 neobdržím jednoznačnou píše-,
mnou omluvu za Vaše slova, budu se'
nucen obrátit na soud, v rámci ochrany ,
osobnosti," uvádí se dále v dopise
J

"Reg

Půjde poslanec
ODS před soud?

č . 50/95

p u b lic a "

Vík žádá písemnou omluvu Gjiiriče

le^ jehož se měl dopustit výše uve
deného dne .při oslavách t výročí
vzniku ČSR, kdy nerespektoval po
kyn strážníků, aby opustil podsta
vec sochy sv. Václava. Předseda re
publikánské strany se již počtvrté
k soudu nedostavil. Obhájce včera
soudci Janu Karešovi předložil do
klad o pracovní neschopnosti své
ho klienta. Sládek ve středu soudu
podal písemný, návrh na vyloučení
SQ-. -t'p Kareše z řízení, neboť, jak
uveúi, nemá davem .v jeho apoli
tický přístup k. věci.’ Soud návrh za
mítl. Jednání dnes pokračuje.’.......
..

Znalec ma vyčíst :z videa//
zärsladekÜrazeiWaziiiky

|0d domácího úkolu k úspěchu
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ŠUMPERK - Podle vedoucího
sekretariátu SPR-RSC Miroslava
rioráčk* •' 'á: • mí •..!>< '■
daech reiubuionům '^hrcíovaí
anonym explozí. Z jeho slov vy
plynulo, Že se anonym poprvé
ozval ve středu 19. července kolem
jedenácté bodinv dopoledne. Dru
hý výhružný telefonát zaznamena
li Jumperítí republikáni v pcndílí
24. července v devět hodin dopo
ledne krátce před příjezdem Jutnperské televize, která.s Mirosla
vem Horáčkem točila rozhovor
o provokačnich letácích. •'
Jak Miroslav Horáček sdělil. obsah
obou telefonátů byl totožný a pravdípodoboé by Ijejiíh autorem tentýž človék. „Oznámili trim, že pokud nene
cháme sudeské Némce na pokoji, tak
' nám vyhodí do povétff nafi kancelář
Byl to takový zastřený hlas zřejmě
starší osoby a bylo to dost slabé slyJet," uvedl vedoucí sekretariátu SPRRSC. A dále sdčlD: _V pondělí, ještě
než pnSa televize, jsem volal na Poli

/‘Praha: (api) - Výroky »zasraní
hajzlové«, ■'•■: »zasraní •■ policajti«,
»Blažkovo pochopové«, /»svině«
a »ty kurvo zasraná« měl loni 28.
října v Praze u sochy sv. Václava
častovat : uniformované ...městské
-strážníky předseda republikánů dr.Miroslav Sládek. Kromě .toho měl
’
jedním z nich cloumat a.dalším
,měl uštědřit údery rukou, j .. .'
.../Vyplynulo to ze slov šesti,měst
ských policistů, kteří včera vypovf■ ~i »očním soudem pro
.Prahu ;1.j fen projednává.obžalobu
Sládka^z útoku ná veřejného činite
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To nemusí být Ještě to nejhorší ani konec bídy. Způsob, jakým se
Václav Havel vzdal prezidentství před rozpadem Československa,

připomíná .v, mnohém způsob, jakým postupoval Beneš v době
Mnichova. Oba, když se cítili v bezpečí, znovu se nechali prohlásit
prezidentem, zcela bez ohledu na to, co je ústavní nebo ne, natož co je
morální. Rozpad státu, ke kterému zavedl Československo Havel, byl

naprosto amorální a protizákonný. Svým užíváním slůvek kdosi,
kamsi, jaksi, podle kterých by se mohl jmenovat pan X-si, opakovaně
dává najevo, jak stále tápe i v té nejzákladnější problematice, jako
• Beneš stále tápal. ..
Podle nbustále se zhoršující hospodářské situace nutno soudit, že

všeobecně ve vládě a státní správě dnes také převládají osoby.s
morálkou starou ~ Benešova typu. Nejen to, podvod, byť uzákoněný,
je stále jen podvod. Volby prováděné podvodným způsobem nejsou
volby, ale zase jen podvod. Věci nejsou v komunismu stejné jako teď v
neokomunismu, nazývány pravými jmény. V tom zůstává i nadále
smrtelné nebezpečí pro oba nástúpnické státy.

».

Benešova zrada a zbabělost mají tedy ve své amorální podstatě
mnoho společného s podvody, krádežemi a lžemi, které uplatňují k

ovládání obyvatelstva dnešní vládnoucí elity neokomunistických
států, Českou republiku a Slovensko nevyjímaje. Politiku'.! bez
morálky, za zády lidu, totiž netvoří nikdo jiný než lidé bez morálky.
Lidé toho typu, dnešní Benešovci, nemohou očekávat lepší výsledky á
ocenění jejich činnosti než Beneš sám. To, že jsou dnes u vlády je
historická anomálie a jakq taková, by se v zájmu každého normálního,
morálního občana Čech, Moravy i Slovenska měla co nejdříve
odstranit. Tím by škoda, kterou každý den, kdy jsou u vlády,- páchají

