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

Kolik je takových
osudů? Jiří Sobotka,
kominík, soustavně •
utíkal za hranice,
mel šíleně rozkouše
né rameno cd^psů.Po
litický vězen,který
s kone i 1 svůj život
typickým způsobem :
napr o s t é ho ne z á j mu
odpovědných licTí.Při
převozu do nemocnice
v Sum o erku zemřel,ne bot ho nechtěli v ne
mocnici Zábřeh přij
mout, že patří do Šu
mperka. Dnes taková
situace vyvolává gej
zíry zájmu všech sdě
lovacích prostředků,
tehdy platil pouze
absolutní nezájem o
lidský život.á o li
dský zživot politickéhovšznč dvujn'

Kresba Miroslav Kemel

Kdo se dostal znovu do vedoucích funkcí,,,?

V příštím roce
1996 asi oč c.2
budeme v ”Res
uveřej
Protože jsem pravidelnou čtenářkoú vašich novin,'rozhodla jsem se s vámi po- publica”
dělit,;o překvapení, přesněji o šok, který jsem utrpěla při svém návratu z letošní ňovat na první
, dovolené.^*- -v
, ..
.. .
A
,
seznam
L.Autobus nás přivezl ’do Šumperka a protože^víak domů mi odjížděl asi ža hodinu, stránce
rropzhodla jsem se, že zbylé peníze si proměním ’ hned."Nejbližší směnárna byla'v blízké všech politický
spořitelně.',;.••.*vs.*’rť r* ?.■•.? \.***rí ■ :• r
s» .1 ■•■■■ -.■ >’ j*. <?•*,* •<
,
ch' vězňů, kteří
^.-i Přřčěkání.u směnárny jsem si všimla perfektrně ustrojeného.pána, který mi' velmi,‘při.pomínal Jednoho, dávného.„známého‘‘:z’Olomouče-.-.Tento pán, pokud si dobře,pamatuji, zemřeli ve všech
•pracoval: někdy; před párlety v.- Olomouci ,u .státní bezpečnosti 'a byl ďokonce^ábsolvénzařízeních věze
teni vysoké školy SNB„ oboru státní bezpečnost, tedyjisi žádná malá ryba.,'Zjednání tóslužby v ce
ho_pána, který sj mě už asijiepamatóval, což jsem.velmi'ráda, jsem vytušila, že asi v ňské
tämnFspont'elne’pracuje^Pö'chvili váhání jsjěmseípřécijěníbdhodlalaíapracovniceísmě-: lé Českosloven
'“ámv T-apfáh-. zdajii.může-^č^koielen.párv A-pakpřišěl-ten šok. Paní mi tichým;hlaské republice za
•■n.Jen se.porád. ptám, jak je mozne, ze v uooe,-. koy už,byla matem zrušena, tusaaur.; po trvání komunis
vinnost,irhúže být ředitelem spořitelny v okresním městě takovýto člověk. ' ; ...■
ti c k é ih o re zimu.
>ý'K;S.fOlomouc^'
/.-•«>
Budeme
tím pádem
'‘'■;PS>Zda:múj dopis, nebo jeho čá^t otisknete;,nechám.na vaší úvaze. Nezlobte;
se, že jsem nenapsala celou adresu’,'ale mám'strach, I kd'řž už mámě 6 let ,;demo- první ze všech
krácii“
..............
H 1 , p .r. ~
a ij
Uvnitř čísla:
~
celé CR.
V.H.
l.Ing.Jaroslav Matěj ů: Neplnění úmluvy s Radou
Evropy - diskriminace!!!
2. Václav Jiří V o s t ř e z:Z činnosti Zemské Cyrilome
todějské ligy v Kanadě a Stálé konf.křest.veř.pracov.
3. P.Stanislav Gor a:Oprava kostela sv.Jana a Pavl-a.
4. Petr Škál a: Volební fraška /Nedělní Hlasatel/.
5. Vladimír Esjný:Halá ekolog, katastrofa u Sumnerka.______
P.vedookl.cena: 2,- Kč
HIC 47263
Náklad: 5C výtisků
vycházelo
obnoveno
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Srp a kladivo zmizely
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mukl vyfumfoval ie 2Áchoou VODU
DOMLOUVÁ si s druhými

Vátené
Okresní ředitelství
policie v Šumperku
oddálení vyšetřování
ul. 8.kv*tna
787 Ol Šumperk

l?.únro 1995

ÉTA

V Ostravě až do nedávná strašily
srp a kladivo pokojné občany. Na
štítě jednoho domu tyto komu
nistické symboly byly mnoho let.
Zvěčnil je tu majitel domu ■
Ostravsko-karv!nské doly a ten ,c
také měl postarat o odstranění
těchto znaků. Za vlastníka to
učinila parta malířů, kteří v rámci
předvolební kampaně obři znak
odstranili, takže dnes již srp
s kladivem nestraší obyvatelstvo
a štít domu je. docela pohledný.

V ězeňský telefon

a pestřejší.

Takovéto hodnocení nejen těší
všechny, kdož na vydávání mě 
síčníku pracují, ale je to pro nás
i závazek, že se musíme snažit
i v budoucnu, aby list byl ještě lepší

U

příležitosti pátého výročí

listopadové revoluce provedl hod 
nocení časopisů a novin, vydá 
vaných u nás Mir. Richtei z Budyné
n. Ohří. Velmi nás potěšilo, že
měsíčník politických «ězňů "Věrni
zůstali" je opět na prvním místě.
Celkem bylo do užšího hodnocení
pojato 31 novin a časopisů. Bylo
přihlíženo k náplni, užitečnosti
a významu pro širší společnost.

Věrni zůstali opět první

Housle ...
V Ruzyni nás chodbařilo a pra
covalo asi 40. Všehochuť provinění.
V r. 1952 přišli hoši na nápad
sestavit "štrajch", protože se našly
hudební nástroje po bývalé
donucovací pracovně. Zažádal jsem
si o housle z domova. Přišly, ale hrál
na ně jiný. Potřebovali jsme bu
beníka, padlo to na mne. Zámečník
udělal šlapku k bubnování na malý
kufřík, na židli jsem měl krabici
a k ní mi truhlárna zhotovila dvě
paličky. Hrálo se sice bez not,
známé písně, ale bylo to k po
slouchání. Obsazení dnes neznám.
Nikdo nehrál na violoncello, dal
jsem si poslat z domova školu a učil
se.
Byl Silvestr. Chtěli jsme večer
hrát u stromečku, ale já byl do
poledne "zašitý” na cele v přízemí
staré budovy. Dostal jsem dva dny
izolace za dvě kostky cukru,
bachařem objevené ve střídce
chleba při roznášení snídaně.
Chlapci o mne žádali, šli až
k náčelníkovi. Nechtěl mě na ten
večer uvolnit, pak trochu zaváhal
a řekl: "Když on ten L. je přeci jen
veliký darebák!"
Hrálo se beze mne. Neměl jsem
oběd, večeři, ani deky. Marně jsem
bouchal, kopal do železných dveří,
křičel - nikdo nepřišel. Ranní
bachař odešel á nenahlásil, že mě
tam mají. Měl jsem však dost času
a klidu na rozjímání, zalétnutí
v mysli ke smutným rodičům,
plačící mamince a sestře. Usínal
jsem oddán do Božího rozhodování.
Dva příliš tvrdě nacpané slamníky
jsem měl, jinak celu prázdnou.
Celou noc jsem se obracel. Jen pro
uskladnění materiálů používaná
chodba nebyla vytápěna. Přikryt
slamníkem jako prknem nechtěně
jsem si chvíli chladil ten, pak zase
druhý bok u stěny. Naštěstí nebyla
tuhá zima a já noc dobře přečkal.
Na Nový rok jsem byl objeven
osvětářem; udiveným, rozpačitým,
téměř se omlouvajícím! Snídaně už
byla pryč, zato kuchaři se nechali
vidět! Takovou porci vepřového se
zelím jsem už pak nikde nezažil.
Lap

Vxc: Malá ekologická katastrofa na parcele č.874 v katas
trálním území Šumperk.
Vážení pánové!

Prosím, aby byla vyšetřena malá začínající ekologic
ká katastrofa na louce s parcelním číslem 874 v katastru
Šumperk jež se nyní nachází v majetku Vodovodů a kanaliza
cí a.s. v Šumperku.

Již nakolik let soustřeďuje do táto lokality s um*le
vytvořenou nádrží podnik Vodovody e kanalizace v Šumperku
Jakou cenu má úsměv? vlechny zachycená nečistoty včetn* txžkých kovů a dílčích
Úsměv nic nestojí a způsobuje
jedovatých látek, které z hlediska umístění mohou způsobit
mnoho.
Obohacuje ty, kteří ho přijímají
Či již přímo působí malou ekologickou katastrofu. Jedná se
a neochuzuje ty, kteří jej dávají.
totiž o místo, které je jedním z posledních největších ost
Trvá okamžik, ale vzpomínka na něj
rovů v České republice o velikosti asi 3,- he. Z© vaedh st
je mnohdy věčná. Nikdo není dost
bohat, aby se bez úsměvu mohl
ran je obtékán rameny řeky Děsná a jelikož vzdálen st od
obejit. A nikdo není dost chůd, aby
ho dobrodiní úsměvu neobohatilo.
proúdÍJ
§eky a uvedenými nádržemi je velmi malá ne
Úsměv je štěstím domova, je
může dnes ani do budoucna zajistit neproniknutí Vchto ne
podporou v denních starostech
a zjevným znakem přátelství.
bezpečných látek do vodního toku průsakem přirozenou ces
Úsměv dává odpočinek bytosti
tou. Zrjisté, že postavení tohoto miste na okraji okresních
unavené, vrací odvahu tomu, kdo
jí byl zbaven, utěšuje ve smutku
pozemků
paftaftý kdysi vedlo komunistické orgány k rozhodnu
a je lékem pro všechny útrapy.
tí o povolení této nebezpečné stavby, nebo i se již přímo
Úsměv nelze koupit, ani ukrást.
Je to něco, co má cenu od toho
mostských obyvatel netýkalo. Ovšem následky pro občany osta
okamžiku, kdy se dává.
A jestliže se někdy setkáte
tních obcí ne toku níže položených může být velmi vážný.
s člověkem, který nemá úsměv,
buďte vznešení a darujte mu úsměv
Zároveň bych cht*l vyšetřovací orgány upozornit, že se
svůj, neboť nikomu není úsměvu
tolik zapotřebí jako tomu, kdo jej roynxž domnívám, že s Vuto strvbou se začalo je5V před vy
nemůže dát jiným.
-jkoupením této parcely v r.1989 od majitelky Emilie Hajné,
kteréžto vykoupení se stalo v tísni za zvláái nevýhodných
podmínek.
Syslím, že i vt<aáto případbyl porušen zákon, neBude Lenin cestovat?
Kbol
se
jednalo
o vniknutí ne cizí pozemek a nakládání s
Již přes pět let se v Sokolově
na dvoře I. základní školy povaluje ním proti vůli majitele.
třímetrová Leninova socha. Váží tři
tuny a je ulita z bronzu. Stála přes
milion korun, částka byla vyplacena
autorovi, akademickému sochaři.
Mela být v Sokolově instalována, ale
již k tomu nedošlo. Hutě za sochu,
respektive bronz nabízejí 75 000 Kč.
to se zdá městu málo a tedy ji nabízí
jako pozoruhodnost. Zatím se hlásí
zájemce z Německa a jeden dokonce
z USA. Pro město by bylo výhodné,
kdyby Lenin někam odcestoval, -re-

S projevem hluboké úcty
Ing.Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 Ol Šumperk
Na v*doaí: Ministerstvo životního prostředí
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Print or use typewriter. Complete all information and return not later than
November 5th to:

All Caravans must hold their Annual Elections in October of each year.
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ADDRESS

NOVEMBER

H am ilto n , Ont» - L8K4R9 ( 9O5 $47-6219
S tep h an y 161 A d a ir S o u th
H am ilto n , Ont»
L8K3S6 <90$ >549-0457
Mary
344 E a s t 3 6 th S t. H am ilto n , O n t.
L8V3Z8 <905>385-8774
Mary
296 Graham S o u th
H am ilto n , C n t. ___ L8K2M6 ( 9 0 5 }545-0354
Anne
178 B e ll S t.
H am ilto n , C n t.
L8K.3EČ (905 544-7589
Eva
243 S en eca Ave.
H am ilto n , O nt. L9B1M2 ( 905 6 7 9 -3 4 2 8
- _________ 120 Sherm an Ave, ft . H am ilto n , C n t. _____ L8L6M6 ( 905 ; 544-0488
M aria
9O3Mohawk Rd-E 4 0$ H am ilto n ,
O nt.
L8T2R7 ( 9C5 >388-1912
B a rb a ra 1294R osem ary O re s. B u rlin g to n , Ont .■L 7P2P4 <905>336-5399
B a rb a ra 2210Lake sh o re , 30 j B u rlin g to n , O nt.
L 7R 4JS (905> 639-6428
116$ F e n n e l E .215 H am ilto n , O nt.
L8T1S3 905 3 8 3 -5 1 1 0
464 P la in s Rd.W.
B u rlin g to n ,O n t. L7T1H2 (9 0 5 )5 2 3 -1 9 3 2
204 P a rk S t.N .
H am ilto n , O nt.
L8R2N7 (905 529-6674

s 1 awa

SULTANA

5_______________
0 . oo
3 0 . oo
The Annual Dues are $ -----------------------------

R ev. J o s e f SACH
Rev.. E .G . FUZY

S te p h e n J . PUSTAI
M a rtin FAZAKAS

R alp h FARRUGIA
D onald ROACH

G a b rie l EVANIK
J a c e k CLSZAK
Re v ; L ; D . BURNS, CSB.

AL-SUNNA: Election of Caravan Officers.

Dated

1 8yQ^p R

NAME

^

g5

_

J 6 2_cO„., FFE
HAMILTON____________ s ,„. ONTARIO____ lhU
THZ
R OF ALHAMBRA®

M ich ael BUCHOK
F ra n k McADAM
M ich ael KLEIN

Va c

Our Caravan Initiation Fee is $

Chaplain

Grand Advocate

Sentinel of the Desert

Sentinel of the Tower

Captain of the Body Guard

Master of the Wardrobe

Historiographer

Master of the Oasis

Grand Chamberlain

Scribe of the Exchequer

Grand Scribe

Vice Grand Commander

Grand Commander

OFFICE

The following Officers were elected for the year 19
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ŘÍMSKOKATOLICKÝ FARNÍ ÚŘAD
PŘI KOSTELE SV. JAKUBA STARŠÍHO VE STODŮLKÁCH,

Kovářova 21, 155 00 Praha 5
r

Hr. Václav Jiří VOSTŘEZ
Cyrilo-metodějská liga

VÁS DOPIS ZE DNE
věc:

"i

18 - AIN - TREE

vyřizuje

Kopii tohoto dopisu posílám na vědomí
přátelům a prosím je o pomoc zasláním
peněžního daru /Global Money Order/,
přímo na uvedenou adresu pana faráře.

S díky předem.Váš V.J. Vostřez.

89/95

fiOURT

HAMILTON - ONTARIO
L8JL-4R9

CANADA

PRAHA

30.IQ. 1995

Oprava kostela sv.Jana a Pavla v Krtni

Vážený bratře,

spolu s farní radou a věřícími farnosti sv.Jakuba st.,
k níž náleží dnes i památný románsko-gotický kostel sv.Jana a Pavla v
Krtni, Vám upřímně děkuji za zájem o stav této vzácné památky na samém
okraji Prahy a ochotu přispět vhodným způsobem k její důstojné obnově...
Jde o vzácný,v jádru románsko-gotický poutní kostel,rozšířený a do
plněný v minulém století v historizujícím románském slohu a vybavený teh
dy mobiliářem ve stejném pojetí.Nejvzácnější památkou je raně gotická
freska v presbytáři kostela,monumentální malba,která je celkem v dobrém
stavu,potřebuje však celkové zajištění. Kostel stojí o samotě uprostřed
hřbitova,vzdálen asi dva kilometry od naší farnosti.Hřbitov slouží něko
lika osadám na okraji městské Čtvrti Praha 13 /Jihozápadní město/. Poně
vadž kostel stojí o samotě, byl v posledním období zdevastován a celkově
poškozen, oltářní obraz a velký kříž byly ukradeny.Sochařská výzdoba byla
proto zatím bezpečné uložena mimo kostel.V kostele se slouží mše sv. pro
okolní vesnice každou první neděli v měsíci.
Střecha a hrubá poškození dveří byly zatím provizorně opraveny, aby
se zabránilo dalšímu chátráni.Postupně vsak bude zapotřebí realizovat ty
to opravy: rekonstrukce krovů,doplnění krytiny,oprava kazetového stropu
a mobiliáře,rekonstrukce vnějších a vnitřních omítek,oprava pískovcových
veřejí vchodu a vylomené mříže,generální oprava varhan a zajištění vzácné
fresky v presbytáři, zabezpečení všech vchodů.
Nezahrnuji celkovou úpravu zanedbaného hřbitova a restauraci barokní
sochy vne hřbitovní zdi.
V dohledné době Vám pošleme přesnější a odbornější přehled nutných
oprav s přibližnou kalkulací nákladů.
Zatím Vám srdečně děkujeme, přejeme Vám Boží požehnání a ochranu
v životě a v práci a budeme na Vás pamatovat ve svých modlitbách.
V Kristu oddaný

P.Stanislaw Gora
duchovní správce
Kovářova 21
158 00 PRAHA 6 Stodůlky
»•I. 02/696229 r

PARNÍ

úřad

"lies publica” č. 52/95

IíHL Jaroslav

MA'. LjU

OlbricMovft •
140 00 Praha 4-

HEPLNŽNÝ "ÚMLUVY S RADOU EVROPY".
/DISKRIMINACE/

1040
Kri

Ttl. 439 70 4«

Za ČR podepsali•
Havel + ?

Zákon podepsali '•
Havel ^ubček čal/fa^
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Arjhl.lO82 ' Sbírka zákonu č. 209/1992

Stráni 116

ÍGEOBECNÁ'

DEKLARACE
LIDSKÝCH PRÁV'
Cbeené zásady mezinár.
práva OSN

• Vydáno S|X)jcnýnii národy
vúnoru IQ51
f. vydáni

■’WBgHmnumaBRHHMMB

Nikdo nesmí být
svévolně zbaven
maje tku

Částka 6 *

Podvodeně byla kaduinisiticdcái- LZPS
23/91 Sb_preďfsilov4n^T^^2/93 S
LISTINA ZÁKLADNÍCH TRÁVA SVOBOD

■.

•

*

M1 žalzený„

CL i 11 ZT64 b éri- ’ KsC .*
’
<’) Raid v mí právo vlastnit majetek. Víástn». ,.v-’
právo vlčeli vlastníku má stejný zákonný obsah t.
ránu. Dědění sc zaručuje.

,

Článek 17. (I) Kiidý mi právo vlastnili
majetek jak sám, tak spolu s jinými.
(2) Nikdo, nesmí býlí svévolné zbaven

Nikdo neměl prá
vo v listopadu
1989 ignorovat
VŠEOBECNOU DEKLA
RACI OSN a zvlá
ště ČI. 17/2 a
,tok zradi t oběti!

' Sbírka zákonů č. 23/1971 ,

Částka 4 I

(2) Zákon Stanoví, který majetek nezbytný k za
bezpečování potřeb cele společností, rozvoje níroJnílin hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vla.nnícrvl státu, obce nebo určených právnických osob: zá
kon múze také stanovit, ze určité věci mohou být pou
ze ve vlastnictví občanů nebo právnických Usdb sc ji-dleni v České a Slovenské Fedcrativní Republice.

Nikdo němči právo
za vydání svého mat
jetku anebo protisluž
by souhlasit s tím,že
: LZPS neobsahuje článek
* 17/2J DEKLARACE OSN
j
Je zločinem na obětech a
vláda přihlíží, že za
j
6 let nejsou restituce ;
vyřízeny.Zatímco majetek
nás všech je rozkrádán!
Legal!sace zcizení
majetku a jeho na
bytí prominenty I!

Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně lichkýcli pra /
a základních J»obod
w '

" ÚMLUVU’*

•

Platná v CR

Todepaaně vlády, členově Rady

tozhodnuzy přijmouc opatření k zajištěni kolek-^
tivního pto*ádem práv a jvObod odUiných od íčcli.ml
kterějiou již uvedeny * hlavě ( Úmluvy o ochraně lid«
ikých prav a základních t*obod. podepsané v (time
•í. listopadu 1950 (dále .Omluva**),
dohodly se na následujícím!

rii

Li

Každý má. te—
dr Právo váe
i obývat ???

FLxxdá fyzická nebo právnická osoba má právo mkojné užívat svůj rnjjctek. Nikdo nemůže být zbaven
syélio majetku, i yýjinikpu :/eremglin_žaiinu a za pod
mínek, které stanoví zákon a obecné třjidy meiiná- .
rodního pri va.

ÚMLUVA slouží jen jako vstupenka
(JR do Rady Evropy a k dokončení
diskriminace obětí.Proto není pl
nění kontrolováno a zajištěno !

Tato Úmluva je dodržována
pro vydání majetku presidentovi,
milionářům i šlechtě-nejsme sl
tedy rovni.*
Nikdo nesmí být
svévolně zbaven
majetku !

VOLEBNÍ FRAŠKA

pravice-levice, vláda-opozice.

Z Tezí moderního státu (2):
Prezident, vláda a strany se nedopouštějí volebních podvodů.
Historie prvních pěti let ukázala, že neokomunismus zastírá svůj cíl.
Co koná je zcela opačné, než co by měl dělat. Nemůže a nechce ukázat
pravdu, a proto se naoko utíká k nesmyslům s úmyslem ohlupovat
obyvatelstvo co nejdéle. Někdy to vypadá jako hloupost sama, ač
mnohokrát je v tom úmysl, který má být zastřen prostoduchostí.
Výsledkem je život, kde vše vypadá zcela vzhůru nohama. Příklady jsou
mnohé, jedním z nich (jak by to nemělo vypadat) jsou podzimní
komunální volby.
Již měsíc napřed bylo zřejmé, že tzv. komunální volby 1994 nebudou
nic jiného. Naorchestrovaný humbuk má navodit u obyvatelstva
potřebnou náladu, ale jen takovou, která by v rámci předem připravené
ho neokomunistického plánu přinesla přijatelný neokomunistický výsle
dek.
Začalo se již měsíce předem. Neokomunistická vládní koalice se
nezdála dostatečně ohebnou, pružnou, atd. - nezáleží samozřejmě na
popisu skutečnosti, neboť to je podružné - a jedna strana se stále ještě
zdála být nějakým ohrožením neokomunismu, KDU-ČSL, i když co se
týká politické pružnosti a ohebnosti se zdálo, že nemá vůbec žádnou
páteř.
KDU-ČSL by třeba dělala salta, jen aby se zalíbila ODS, ale i to bylo
zřejmě málo. Napřed se tedy vyměnil jeden ministr, potom druhý ministr
a hrozilo se také s výměnou dalšího ministra v osobě místopředsedy vlády
Luxe, který je také předsedou řečené strany. Ten sice vždy zpíval
neokomunistickou písničku, zvláště tu o neokomunistickém zemědělství,
kde je ministrem, ale protože zemědělství neprosperuje, stejně jako žádný
jiný není nic pořádného v neokomunismu, a vina se musí na někoho
svalit, Lux se stal terčem oficiální neokomunistické zloby. Záměř ODS je
udělat dojem, že KDU-ČSL tak působí zničení neokomunistické vládní
koalice, což má být hřích nade všechny.
Tím, že došlo prakticky ke zjevnému zničení neokomunistické vládní
koalice, opravňuje ODS vznik neokomunisticko-socialisticko-komunistic- I
kých předvolebních koalic pro komunální volby. ODS je při pohledu na
politické dění v Čechách a na Moravě trpko a stydno. Z obav, že trvalý
pokles volebních preferencí po devět měsíců od začátku roku může
znamenat něco hrozivého. ODS propagoval^'předvolební koalice
byly také podvodně vinou vládních stran v parlamentu nebo vlády ,
samé. Letošní podvod s předvolebními koalicemi tzv. pravice s levicí
má již velmi blízko k jednotné kandidátce, třeba jednotné kandidátce
Národní fronty, tak jak to bývalo za komunismu. Je tédy jen
minimální rozdíl mezi dnešním neokomunismem a včerejším komunis
mem nejen v názvu, ale také v politických praktikách.
To, co si dnes dovoluje dělat vládní ODS s demokratickým
systémem se neděje nikde jinde na světě kromě Číny, severní Koreje,
Vietnamu, jižního Jemenu. Libye a Kuby, známé ortodoxním
komunismem. Kdo nyní žije v Čechách a na Moravě a trochu pozoruje
se jistě nediví, proč tomu tak je.
Dnes již nestačí ODS minimální zvýšení důchodů, které je
plánováno na 1. prosince, ani drobty již tolik zbídačeným rodinám s
dětmi ve formě minimálního zvýšení přídavku na děti k 1. říjnu.
Blízkost těchto dat volebnímu datu napovídá, jak se ODS voleb děsí.
Lidé také vidí, že se nic nemění ani v metodách činnosti neokomunistic
kého režimu, jako je třeba nedávné předání kaolinových dolů se
zásobami na několik století německé firmě za cenu jednoho rodinného
domku v zahraničí. Jak zaprodaná je dnešní vláda neokomunistické
koalice v čele s ODS je také zřejmě z-nedávného oznámení skutečnosti,
že její výkonný místopředseda (hned po Klausovi) Čermák již dva
roky jezdí v Mercedesu zapůjčeném cizí firmou. Za to podepisují
ministři a privatizační úředníci ministerstev smlouvy podniku a
zaměstnanců do cizího otroctví, jako na příklad se Škodovkou.
Obyvatelstvo také ví, že Klausova vláda chce také předat do ciziny
část pivovaru Budvar, i když to není v zájmu pivovaru, ani to z
hospodářských důvodů nepotřebuje. Vláda to ovšem potřebuje, aby
bylo dále z čeho krást, případně pro úplatky vládním činitelům či
ministrům, což je v zahraničí všeobecně známo. Podobně to je s
vrácením majetku církvi. ODS jej chce tzv. privatizovat, rozuměj
přisvojit si jej, aby pak mohl být rozdán jejím pochlebníkům, či
rozkraden jinak jako doposud.
Předvolební náladu komunálních voleb také dokreslila výstražná
stávka pracovníků mladoboleslavské automobilky Škoda, kterou
vláda přivedla, jak jinak než do patové situace a od problémů se nyní
chce distancovat. Klaus považuje stávku za nevhodnou, ač je zřejmé,
když se lidé tam nepostarají sami o sebe, brzy se z výrobny stane jen
montovna, budou nižší platy a bude méně pracovních příležitostí.
Podobně charakteristické a také politicky sebezničující je prohlášení

"Nedělní Hlasatel”
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Kromě toho ODS předpokládala, že vyzraje na ostatní strany
dosavadní neokomunistické koalice tím, že oznámí napojení se na ČSSD.
Klaus, jako předseda ODS, a Zeman, jako předseda ČSSD, sice navenek
na sebe vzájemně prskají, ale v zákulisí kují pikle, což je politický podvod
na obyvatelstvu v čele dosavadní historii neokomunismu dosud nevídaný.
O jeho přípravě již Hlasatel drive informoval.
Tím, že došlo prakticky ke zjevnému zničení neokomunistické vládní
koalice, opravňuje ODS vznik neokomunisticko-socialisticko-komunistických předvolebních koalic pro komunální volby. ODS je při pohledu na
politické dění v Čechách a na Moravě trpko a stydno. Z obav, že trvalý
pokles volebních preferencí po devět měsíců od začátku roku může
znamenat něco hrozivého, ODS propagovala’’předvolební koalice
pravice-levice, vláda-opozice.
Kromě toho ODS předpokládala, že vyzraje na ostatní strany
dosavadní neokomunistické koalice tím, že oznámí napojení se na ČSSD.
Klaus, jako předseda ODS, a Zeman, jako předseda ČSSD, sice navenek
na sebe vzájemně prskají, ale v zákulisí kují pikle, což je politický podvod
na obyvatelstvu v čele dosavadní historii neokomunismu dosud nevídaný.
O jeho přípravě již Hlasatel drive informoval.
Tím, že ODS udělala předvolební koalici s ČSSD, která má nejvíce
levicových hlasů, zbyla pro ostatní strany neokomunistické koalice
tedy ODA, KDS a KDU-ČSL jen koalice komunisty a menšími
stranami. Možnosti koalice s komunisty využili nejméně v jedné obci
lidovci, což vyvolalo poprask. ODS označila KSČM za extremistickou stranu, aby bylo možno přilepit na KDU-ČSL také trochu toho
extrémismu, ač je známo, že ODS tvoří převážně bývalí komunisté.
ODS nevadí komunisté v jejich vlastní straně, ale jiní komunisté, ti v
KSČM jsou pro ni horší než socialisté z ČSSD. Zdá se, že jde skutečně
do tuhého. Bude-li dosavadní směr pokračovat, není možno vyloučit
ani ODS-KSČM, třeba již v dalších, tedy parlamentních volbách.
Pravice levice, podvod nepodvod, pro neokomunisty z ODS a KDUČSL stejně jako socialisty a komunisty nyní v ČSSD a KSČM je
dovoleno všechno, jen když je to udrží nebo přivede k moci.
Pro znalé je toto všechno jen potvrzením drive očekávaného.
Neokomunismus vznikl malicherným podvodem, dohodou mezi
bývalými komunisty a neokomunisty, kteří ve své většině byli také
bývalí komunisté. Ten podvod neokomunisté označují za revoluci.
Prezident Havel, kromě účasti v tomto podvodu hned na to provedl
volební podvod v prvních volbách a aféře s Bartončíkem. Další volby
Klause, že nerad slysi, IčdyžsěTiálřňuvun o
—-—-íhospodářství, za které nese on sám a ODS největší zodpovědnost je na
mrtvém bodě a Klausovi vlastní předpovědi pro budoucnost jsou asi
stejně pesimistické jako ty, které pro neokomunismus jiz před lety
předpovídal Hlasatel. Šokovou terapií Klaus a ODS zničilo hospoda siví a ožebračilo obyvatelstvo, tak jak se to v minulém desetiletí
provedlo v Jižní Americe. Nynější průměrný měsíční Pnjem, včetně
příjmu novodobých milionářů, veksláků, prostitutek čím nyní 6,300
Kč. Průměrný plat pracovníka je však mnohem menší a.to znamena,
že životní úroveň za pět let neokomunismu klesla v průměru asi na
1/5 při nejlepším na 1/3 životní úrovně za komunismu. V září byla i
•Oficielně přiznána inflace 1.8% a znamená, Že Životní úroveň nadale
klesá. Stouply hlavně ceny masa a brambor.
Jistě se to bude vymlouvat na suché počasí letos, příští rok to muže
být mokré počasí, další rok horké, a potom studené. Neokomunistické
Výmluvy se neliší od komunistických. Klaus a ODS nechce slyšet o
rozvoji, protože obyvatelstvo upsal do otroctví, a než tam dojde úplně,
tak jej ještě na cestě ožebračuje.
Aby byl groteskní předvolební scénář pro komunální volby 1994
(nebo volby 1996) úplný, již jen zbývá, aby Klaus odstoupil ze
zdravotních důvodů z funkce a odejel natrvalo do zahraničí, jako jeho
přítel z Harvardských fondů Viktor Kožený a později mezinárodní
dobrodruh Fidelis Schlee, který také nejdříve pohřbil - noviny Lidová
demokracie. Zaprodané Lidové Noviny, které již nikdo nechce
kupovat i přes velice lidský název, zatím píší o tom, že prý předčasné
zahájení volební kampaně ODS a ODA není další volební podvod, jak
to označila správně Volební komise. Lidé ví, že Lidové Noviny zpívají
píseň toho, koho chleba jedí (většinový podíl 51% vlastní mezinárodní
firma Regnier operující ze Švýcarska). A lidé ví mnohem více, než si
neokomunisté připouštějí...

Hledáte

PŘÍLEŽITOST,

jak si VYDELflT na částečný úvazek,
aniž byste ohrozili Vaše hlavní zaměstnání?
Potřebujeme lidi i pro KLÍČOVÉ POZICE!
Požadujeme

-serióznost
- dobré charakterové vlastnosti

p. Kotas - 02/684 07 97
Po-Pá 1300- 1500 hod.

Václav Jiří Vostřez, předseda Zemské Cyrilometodějské ligy v amiuu«,
l§_Aintree _Courti_Hamiltoni0ntario1_L8K_4R91.Canada_/Tel£90 52547::6219/_
Hamilton, 6. prosince 1995«
Milí přátelé,
.
přijměte nejprve srdečné přání požehnaných Vánoc a Nového
roku 1996, Vám i Vašim drahým !
NOVÝ ŽIVOT, měsíčník Cyrilometodějské ligy pro kulturu a život
z víry, vydává Křesťanská akademie v Římě. S radostí zjišťuji,že v ro
ce 1995 vyrovnali předplatné všichni čtenáři z mého kanadského obvodu.
Učiňte tak laskavě i pro nastávající rok 1996 /$ 31.- šekem na mé jmé
no a adresu/. Kdo si to může dovolit, nechť přidá též roční člen« pří
spěvek $ 10.- za r.96 /Sekretář KA v Římě, dp.Petr Ovečka,S.J.»obdržel
v To95 navíc příspěvky za 39 členů KA v Kanadě./
Věstník OREL z Brna dostává 51 rodina v Kanadě. Na úhradu poštov
ních výloh za rok 1995 jsme do Brna poslali zálohu $ 300.-.
Česká národní pouť do midland, Ontario /v pořadí 44./, se bude
konat 2. června 1996. Pořadatelem je Cyrilometodějská liga v Kanadě,ve
spolupráci s krajanskými farnostmi.
TRADIČNÍ POUŤ K SV.ANTONÍNU V CHATHAM,ONT. bude 9. června 1996.

Je žádoucí už nyní zahájit přípravy pro POUTNÍ ZÁJEZD DO
V ROEE 1997, u příležitosti OSLAV SVATOVOJTĚŠSKÝCH.

Předseda výkonného výboru OOP Jásir Arafat se louči na ru- v<9

19.10.1989 zyňském letišti s Milošem Jakešem a Gustavem Husákem

VLASTI

OBNOVENÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ V PRAZE zů
stává našim programem. Chvalnou tradicí se už stávají pěší květnové ma
riánské pouti. V zahraničí - v Hamilton,Ont., na fondu nyní je $3.226.
97 /další dary titulujte na "CML Marian Column in Prague Fund"/.
ČESKÝ PAMÁTNÍK NA BLANÍKU - kostel ke cti sv. Václava a všech
českých a moravských sv.patronů a při něm katolické středisko a exerciční dům pod ochranou Panny Marie - má být příštím programem po ukon
čení svatovojtěšského desetiletí národní obrody. Má být vyhlášen k ro
ku 2.000, s uskutečněním později a doufáme, že se pak stane programem
národním, jako bylo v minulém století postavení Národního divadla.
Fond v Hamilton,Ont., vykazuje dnes $ 2C.225.2O /dary a odkazy v po
sledních vůlích titulujte na "CML Czech Altar Fund"/.
Podporujeme opravu zničených a stavbu nových kostelů ve Vlasti.
Svědčí o tom též přiložená výzva farního úřadu v Praze - Stodůlkách.

Krajanům - katolíkům mohu nabídnout sponsorství pro členství v
zasloužilém MEZINÁRODNÍM SÁDU ALHAMBRA.
STÁLÁ KONFERENCE KŘESŤANSKÝCH VEŘEJNÝCH PRACOVNÍKU Z EXILU
po
kračuje s NÁVRHEM K ZALOŽENÍ KATOLICKÉ MENDELOVY UNIVERSITY V BRNĚ.
Potřeba obrany víry a správné výchovy mladých generací vyniká zejména
v národech, které donedávna byly pod plnou vládou komunistů. Mnozí li
dé staré struktury zůstali na vedoucích místech a využívají i nových
poměrů jen pro vlastní prospěch. Jinak šíří nedůvěru v účinnost demo
kratického a křesťanského řádu,i nebráněním se proti mafiánské zločin
nosti. Ze svobodného Západu uplatňují jen odpadky z kultury, ve směru
konzumního požitkářství a nezdravé vypjatého individualismu.Stále uznávají zákony bolševické diktatury a brání se odčinění křivd a resti
tuci majetku. /Příklady: Odvolání presidentské kanceláře v záležitosti
vlastnictví katedrály sv.Víta na Hradčanech a neodvolatelné Usnesení
Nejvyššího soudu Č.R. z 15.června 1995, zamítající rehabilitaci Rudol
fa Berana, trpitele z nacistických i komunistických koncentračních tá
borů. Jaký je to orávní řád, když soud Droti ústave státu upředností
zločinecký Košický vládní program Národní fronty a Benešovy dekrety?/
Též jiné národy ve Střední Evropě rebelují i nesprávným směrem,
jako
např. v Polsku při presidentských volbách. Tam zajisté brzy přijdé ná
prava od knéží a vůdců, které vychovala katolická universita v Lublině.
Češi musí mít též takové uěeliště a symbol na Blaníku! Zdař BŮH I V.V.

12.4.199D

Na ruzyňském letišti vitá prezident ČSFR Václav Havel předsedu výkonného,
výboru OOP Jásira Arafats'
... ■
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