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První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

února 1996

V těchto dnech
Městský výbor KSČM v Brně
jsem shodou okolno
svolává stranický aktiv k výsled
stí obdržel zcela •
kům IV. sjezdu Komunistické stra
zdarma tyt o.noviny,
ny Čech a Moravy na den 7. prosin
které jsem doposud
ce 1995 v 17 hodin do velkého sálu
ještě reditu čest
STADIONU v Brně na Kounicově
číst, c "Svobodných
ulici.
novinách” píšu na
jiném místě. Cd pa
na Havlíka jsem též
n -viny s díky přijal.
V jeho článku mi
něna v Ravensbrücku, odkud se
Velká kapitola komunistické
však chybí happy-end. žurnalistiky předválečný Os vrátila se svou velkou přítelky
ní Gustou Fučíkovou, ale bez
Pokračování alespoň v travy se v těchto dnech uzavře své
životní kamarádky - Jožky
la v Praze úmrtím 86leté novi
ječnom odstavci. Pan nářky Boženy Holečkové-Do- Jabůrkové.
Byli jsme s Boženkou, byť by
spisovatel tehdy se
lejší.
la o dvě generace starší, přáte
Měla pouhých 17 let, když
děl ne mý 1 í m- li se ně
lé. Čekával jsem ji na nádraží,
kolik týdnů v ostrav začala jako élevka pracovat v když přijížděla z Prahy do rod
redakci slovenského deníku
ské věznici za agita Pravda
né Ostravy. Od ní vím, která to
chudoby, kterou Kle
místnost ve staré tiskárně v Pří
ci proti republice v ment Gottwald přenesl ve dva voze
redakcí slovenské
kasárnách mezi vojáky cátých letech ze Slovenska do Pravdy,byla
kde jsou ve Vítkovicích
Ostravy. Za ním přišel básník
a to asi jen proto,že Laco Novomeský, spisovatel pochováni její rodiče, zaklada
nechtěl zaplatit cel Peter Jilemnický a další. S nimi telé komunistické strany, a ze
kterého místa už zbourané slezdělala mladičká Boženka novi
kem nízkou kauci. V
skoostravské věznice házela
ny a z tiskárny je v noci nosila
té. době pan C1 bacht, na nádraží strojvůdcům par přes mříže do cely Ivanu Olb■
nrbyl ■ "žťd nýrr~(j ivr ár e ních lokomotiv, kteří je vezli rachtovi cigarety.
Božena
Holečková-Dolejší
a pro stravu mu chodi- tajně do Vrátek a ještě dál.
zůstane v mém srdci.
Za. války byla pro ilegální
li do restauracs od
IVO HAVLÍK
činnost Božena Holečková věznaproti, takže ani ty PROTI PRÓUDU - optimistický opoziční optýdeník. Vydavatel a
c i ;’ a re t y mu ne c hy b ě ly šéfredaktor Dr. Ivo Havlík, box 169, 728 69 Ostrava. Rozšiřuje PNS,
RET, TransPress, RAM, Kolman, redakce a kolportéři. Registrace MK
Psal o tom potom v”Za- ČR
7304. Sazba a tisk TIP, a. s., Ostrava, Novinářská 3, 709 00 Ostrava.
mřižívaném zrcadle” a Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., odštěp
v''•zni z 51. let to ~?t- ným závodem severní Morava, č. j. 3173/95 - P/l ze dne 1?. 10. 1995
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li jako dbzvlášt po
ved e né, k d y ž srovná■
voli ty dva kriminály."Svobodné no
viny” to už^je ji
ný kafe a při dneš
ní drahotě se mi
málokdy strne,abyc’
okrmžité objednal
předplatné.
VH?

l.Iniciativy.sociální obrany /ISO/ v činnosti za prosuštční Stanislava D e v á t é h o z crir.iLnálu. Zlín

2. řetr S k j I a: ’-rzáni medu kolem úst Evropou. 2x cenz,
3. Zasedání Českomoravského sdružení vlastníků půdy,
4. J.B.”Brázda”jUcělení státních vyznamenání presidentem«
5. Vladimír Hajný: Dopis starostovi města Šumperka.
řredpokl.cena: 2,- i-č
vycházelo
obnoveno
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Hed. LIarta Zemanová
rada: Julius Á.Varga
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V Šumperka , dne 5. července 1995

Vážený pan
lag^Petr K r 1 J 1

starosta méata Šumperka
Kírové vámeatí č. 1 - Radnice
787 93 S u m p o r k

Vážený pane starosto!
Obracím se na Vás ve věci našeho restitučního požadavku na vrácení na" ho pozomku - parcely Č.4&V1 o výměře 550 m2 v katastrálním území Šumpe
rk. Vodě mě k tomu dosavadní neúspěšné jednání s Vaším vedoucím majetko
právního odboru JUDr. Oldřichem Kadlecem. Prosím o chvilku pozornosti, st
ručně Vás uvedu do současného stavu ve věci námi nárokovaného vrácení res
tituční parcely. Tato parcela přešla v r.1961 na čs. stát Jak ca dnes ku
lantně nazývá sprostá krádež cizího majetku komunistickým státem a to pod
le vládního nařízení č. 15/59 Sb. Pen Ju Dr.Kadlec mi soustavně pdpovídd z
1.11.1993 a z 15.3*1994, že se na pozemku nachází veřejná zelen a komunik^co a z toho důvodu ji nelze vydat. Pále mne stouetavnS odkazuje na jakoU! 1 íng.Reitingerovou, ved.poz.úřcdu. která e uvedenou záležitostí nechce
mít lie, jak je vidno z přiloženého dopisu, společného.
Pana starosto, Žádám Vás, aby se někdo kompetentní konečně po tolika
tüteoh sametu a po tolika našich žádostí o touto naší nemovitostí začal
vážně zabývat, protože těch nekompetentních odpovědí v teto naší věci již
bylo dost. Ka př. pokud ea týče zeleně, mohu Vám dokumentovat 3 v příloze
zasílám foto této naší parcely s tím čemu se říká veřejná zelen a taky če
mu se říká veřejná komunikace. Tedy těch několik malých bíízek a cestička,
kterou lze vést z několika jiných stran mají sl-oužit k tomu, aby mohlo
být potvrzeno současným režimem to, že krádeže tohoto druhu za komaismu
boz jakékoliv náhrady byly v podstatě legální, nebot dosavadní rozhodnutí
VaMho odpovědného úředníka to více míně potvrzuje. V teto souvislosti ne
ní od věci připomenout, že toto tvrzení pana JUDB« Oldřicha Kadlece je úče
lové, nebot mu zajisté bylo též známo, že veřejná zelen a komunikace v
uvozovkách na naší parcele zanedlouho k ničenu nebude, nebot již dnes je
vypracován projekt na zástatrbu části této naší pweely budovou garáže.
í\‘irozeně, se nejen město, ale i oprávněný majitel parcely t.j. no je mami
nka Emilie Hajná by mohlo tuto parcelu k tomto či pod ohnánu a jinému úče1-u nabídnout. Vážený pane starosto, takovýmto účelovým tv zením o veřej
né zeleni a komunikaci nevěřilo ani Ministerstvo pro správu národního ma
jetku a jeho privatizaci, když rozhodovalo o restituční náhradě za zboura
ný dům stojící v době krádeže na parcele a pro nějž došlo k celému vyvlectnění. V rozhodnutí tohoto ministerstva není zahrnuta náhrada za parcelu,
nebot ji bylo možno vydat. To, žesse tak do dnešního dne aectalo je zajis
té jak jsem ee mnohokrát přesvědčil činností některých osob z bývalého re
žim majících dodnes rozhodující práva, která využívají alespoň k postihu
odpůrců totality, Nadržování parcely 82-loté paní Emilii Jl^jné je flagran*
tním poruševáním vlastnických práv o to nechutnějším, nebot se zde kalku
luje s jejími možnými zdravo tni'i komplikacemi a tím i nemož iostí dalšího
vyrzáhání restituční parcely.
Pane etarocto, po přijetí 'vyhlášky o zákazu agitace a í.;hroričžjování
stoipenjů komunismu v hlavním rostě Moravy Brně jsem e nepotíra očekával
výsledek hlasování v našem městě. Výsledek hlasování byl cajlsté docílen
dc lokra-tickým způsobem a to. že byl opačný proti Brní vč k jen zdánlivě
nesouvisí s obecnou problematikou kolem restitucí v naSen městě. Doufám,
že ni dovalíte, abych v době, kdy dostávám z pošty Šumperk časopis politi
ckých vězňů "Věrni zůstali** pomalován jistými obrázky zkratkovitě znázor
ňujícími mužské a ženské přirození, si nemohl myslet. Že spojitost mezi
těmito jevy o kterých Vám v tomto dopise píši je skutečná a pro mne nepři
jatelná.
S projovem hluboké úcty
Xng.Vladiní^ Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk
Necenzurované gají
noviny 01 / 1996 IfJ

Předsednictvo vlády ČSSR
Federální shromáždění ČSSR
Generální prokuratura ČSSR
Výbor čs. veřejnosti pro lidská práva
a humanitární spolupráci

Otrokovice 11•4•89
Obracíme se na Vás jako přátelé Stanislava Devátého a jako spolu
pracovníci v Iniciativě sociální pohraný. Jeho uvěznění považujeme za
akt mocenské odvety za neúnavnou a statečnou Činnost v nezávislých
občanských iniciativách, která se stala příliš příkladnou i pro ostatní
občany. Proto bylo rozhodnuto jej umlčet. To považujeme za jeden z hlav
nich důvodu, proč po svém uvěznění dne 16.3*1989 zahájil Stanislaw
Devátý protestní hladovku.
Jeho postoj je pro nás hlubokým morálním závazkem. Připojujemese
tímto k jeho protestu a na jeho podporu vyhlašujeme třídenní hladovku,
kterou zahájíme dne 14.4.1989.
Žádáme okamžité propuštění Stanislava-Devátého!

Na vědomí:- paní Božena Devátá
- IGFM Wien
- Informace o Chartě 77

ing. Kozánek Petr-’ Kyjov
Vítek Radomír — Gottwaldov - Zlín
Pavel Záleský - Otrokovice

Milí přátelé!
Tento protest proti nezákonnému uvěznění S. Devátého vznikl při
setkání členů ISO z blízkého okolí jeho bydliště.
Vzhledem ke stále více znepokojivým zprávám o zdravotním stavu S.Deváté!
jsme se rozhodli jednat co nejrychleji formou tohoto protestga.
Zároveň Vás však chceme požádat, aby jste zvážili a případně navrhli,
jakým způsobem bychom společně vyjádřili solidaritu s našimi uvězněnými
spolupracovníky v ISO: Ó.Veverkou, P.Cibulkou, S.Devátým.
Těšíme se na Vaše návrhy!
ing. Petr Kozánek
Palackého 196 Kyjov 697 01
Radomír Vítek
Julia Jučíka 4026 Gottv.aldov-Zlín 760 01
Pavel Záleský
Střed 1330/66
Otrokovice 765 02

ing. Vladimír Hajný
Čs. armády 34

Šumperk

7

8

7

0

1

”říes publica” č. 5/9c

P.S. Dejte mi veoet, prosím, xkmjmk jslc bc ru&uuuxa•v*oow w on±vma^ucní vymyslet nějak, aby to nebylo postižitelné novými pokutami - 10.000 Kč.
Např,střídáním jednotlivců či dvojic na tom kterém míšté 8 tím, že po pod
pisu peitce za propuštění v nestejnou dobu, ale ve’ stejný den by se stří
dalo bez shluku lidí. Nevyšlo mi dole místo a tak se s Vaším dovolením
podepisuji zde:
Vladimír Hajný
Čs.armády č. 34
. •
r 787 01 á u m p e, n k
V Šumperku, ‘dné 16.dubna‘1989 *
- <*-'—■
r ■ ’
PS. ř.2 r Napadl tai ještě jeden návrh, jestliže je Ote Veverks odsou
zen za kládení kytky, tak co talble jednotlivě klást kytjtí
květiny vo .stejný den na nějaké významnější místo v mí st ě . .
bydliště - k pamětním deskám, významým osobnostem, bojov
níkům proti fašismu, či prostě k názvu ulice jež něco zna
mená s tím, že by se vždy oznámilo úřadům, že trestný čin
jehbž se Ota Veverka dopustil je normální přirozené lidské
konání.
Kilf přótelé(

stá tn í bezpečnost. Hned poté

v lednu 1950 byl místní

malou obec Čihošť na Čáslavsku
velm i p am átn á. U dál se zde
"zázrak “, na němž měla lví podíl

Památce Josefa Toufara
T řetí adventní neděle je pro

být provedena neodkladná a dů 
kladná oprava. Rozpadala se deska
a vandalové ulámali prsty z bron 
zových rukou. Autory pam ětní
desky jsou Miroslav Krátký a Ota 
kar Příhoda.
Na Národní třídě v Praze byla
pamětní deska, která připomínala
veřejnosti události kolem 17. lis 
topadu 1989. Nyní se po rekon 
strukci opět vrátila na své původní
místo. Tento symbol byl za krátkou
dobu hodné poničený, takže musela

Pam ětní deska na N árodní třídě

farář Josef

Toufar, při mši zatčen. Vyšetřován
byl ve Valdicích, odkud se již nikdy
nevrátil. Byl v pravém slova smyslu
ubit. K uctění jeho památky byla
mu odhalena deska v obci Arnolci.
Je tak vzpomenuto pokorné oběti
jednoho z hrdinů padesátých let.

Byl jsem moc rád, že jste mi rovněž zaslali dopis,
s razítkem ze 13.4.1989 8 Vaší inciativou, která mi mlu

vila z duše. Jelikož jsem na cestách tak se mi V<Še výzva
ke třídenní hladovce dostala v pátek večer a v ten okamžik
jsem se k ní připojil. Avšak v sobotu 19*4» jsem v 18,CO

z vysílání zjistil, že Stanilav byl propuštěn a snad z

radosti nad tím nebo z hladu po jednodenním hladovění jsem
se s chutí naájedl. I během toho jediného dne jsem si zno

vu bolestně uvědomoval co vše musel Stanhlav vytrpět. Když
jsem se doslechl, že hladověl o vodě celých 2á dní, aniž
byl uměle vyživován mi jen potvrdilo, že je Velkým člověkem
a znovu jsem byl hrdý na to, že je i mým přítelem.
Shodou okolností Jsem v minulých dnech připravoval
šumperskou iniciativu za navrácení dobrého jména a pomníků
jež byly násilně odstraněny z neúcty k T.G.Masarykovi. Ně
kolik takových míst je i v Šumoerku. Iři té příležitosti,

to ještě byl Stanislav držen ve vězení jsem do této naší
žádosti zamontoval i výzvu k je^eho propuštění,
nyní, kdy byl propuštěn i Vaší zásluhou, jsem v petici po
nechal pouze tu část, kde se zmiňuji o ohrožování jeho ži

vota. Cbě tyto žádosti, pxouze pro Vaši informaci Vám zá
roveň posílám.
Pokud se týká nějakých návrhů jak postupovat v

obraně našich spolupracovníků v ISC Otou Veverkou a Petrem
Cibulkou, je podle mého názoru důležité něco co není jedno
rázovou 8kcí ale trvalou. Čé-li řekněme at jde o hladovky
nebo dopisy či petice, kdy by se zveřejňovali jmenovitě
ti, kteří by po řadě se toho zúčastnili, tryale myslím te

dy po celou dobu věznění. Nějakou radikálnější formu jako
třeba v určitý stejný den se sejít v místech bydliště u
kostela či na náměstí pravidelně se radit odalších prote
stech oroti nezákonnému vXpnžní. asX-c?

rOzné

*

Otiskujeme usnesení tě zasedání Ceskomoravzkého
sdružení vlastníků půdy ■ zoukromých zemědělců,
kteří ze,konalo 14. 11. 1995 na MZ v Fráze.
Otiskujeme dotazník, a prosíme Váz,-' abyste, pokud
Vám nebyl zcizený májelek vrácen,^ dotazník vyplnili
a poslali na adresu Ing. Antonína ’ Dtňkáf^něbo na
adresu nají redakce, Kostelní 44,
Prosíme Vás, abyste na tuto možnost upozornil! své
známé. Své stížnosti předložte bez ohledu na své člen
ství v tomto sdružení.
•
Dále Vás žádáme, abyste nás upozornili -na všechna
bezpráví, na která jste během svého úsilí o spravedl
nost narazili.
Českomoravské sdružení zemědělců a vlastníků půdy
bude své schůze svolávat pravidelně každé druhé úterý
v měsíci. Zatím se ještě předpokládá, že to bude v za
sedací síni MZeCR, v zasedací místnosti číslo 400. Obá
váme se ale, že vedení MZ nebude nakloněno těmto
schůzím a bude se snažit naše úsilí bojkotovat zne
možněním přístupu do zasedací síně. Pro ten případ se
připravuje náhradní řešení, o kterém budeme Infor-'
movat.
Časopis Brázda z rozhodnutí redakční rady bude úzce
spolupracovat s tímto hnutím a poskytne Vám veškeré
informace o .postupech, jednáních a přípravě další čin
nosti.
Touto akcí se pro náš venkov otevírá velká šance.
Je třeba ji plně využít. Neváhejte a připojte se i Vy,
kteří jste své nároky úspěšně získali. Venkov má vel
kou Šanci této příležitosti využít nejenom pro vrácení
ukradeného a nevráceného majetku, ale také pro boj
proti bezpráví, které znemožňuje práci poctivých, cíle
vědomých lidí, kteří Jsou omezováni a okrádáni dare
báky, kterým naše vláda nechala a nechává moc.
Redakce
Usnesení

2.
Zasedíní Českomoravského sdružení vlastníků půdy
a soukromých zemědělců — oblastní organizace Praha
Cas a místo konání: 14. 11. 1995. 9-12 hodin, budova
MZeúR, místnost č. 400
účast: dle předložené prezenční listiny

”B r a z d a”.
AKTUALITY
"resident republiky svým rozhodnutím udělil státní
vyznamenání.
Česká a moravská agrární strana navrhla 17. břez
na t. r. Antonína Svehlu na udělení Rádu T. G. Masa
ryka 1. třídy ln memoríam za mimořádné zásluhy při
'vzniku a budování Československa Náš návrh byl po
dán již potřetí. Poslanecká sněmovna na své 31. schů
zi 26. května t. r. vyslovila hlasováním souhlas s před
ložením našeho návrhu presidentu republiky podle zá
kona o státních vyznamenáních.
President republiky Václav Havel státní vyznamenání
Antonínu švehlovi neudělil. Do dnešního dne nám ne
byl sdělen důvod, proč druhý největší československý
politik byl presidentskou kanceláří z návrhů vyškrtnut.
Považujeme toto rozhodnutí presidenta republiky za
lhostejnost k historii československého státu a vzhle
dem k tásluhám Antonína Svehly o československý ven
kov jako neúctu k tradičním zásluhám Venkovského
lidu.
Děkujeme Poslanecké sněmovně České republiky za
prosazen! návrhu k udělení Rádu T. G. Masaryka I. tří
dy JUDr. Ladislavu Feierabendoví, in memoríam, za vy
nikající zásluhy o demokracii a lidská práva.
Děkujeme navrhovatelům medaile za. zásluhy I. stup
ně Antonínu Hamplovl, ln memoríam, za příkladnou věr
nost demokratickým a humanitním ideálům. Antonín
Hampl byl vedoucím funkcionářem Cs. sociálně demo
kratické strany dělnické. Byl přítelem a důvěrným spo
lupracovníkem Rudolfa Berana..Po Mnichovu v r. 1938
založil-na Beranovo přání Jako protiváhu Strany ná
rodní jednoty, vedenou Rudolfem Beranem, levicovou
Stranu práce. Antonín Hampl bez souhlasu Rudolfa Be
rana neudělal jedlné_rpzhodnutí, stejně tak Rudolf Be
ran každé rozhodnutí konzultoval s Antonínem Hamplem. V této příkladné státotvorné spolupráci pokračo
vali 1 za protektorátu v odbojovém hnutí, až do zatče
ní gestapem. Antonín Hampl ve vězení zemřel. Rudolf
Beran přežil. Kdyby Antonín Hampl přežil, čekal by ho
stejný osud potupy jako Rudolfa Berana. Strana sociál
ně demokratická se dostala v exilu do vlivu komunis
ty kolaboranta Zdeňka Flerlingera. Je paradoxní, že oba
hrdinové protinacistického odboje, jejichž činnost byla
vzájemně koordinována, skončili mučednickou smrtí. Je
den v gestapáckém kriminálu a druhý po návratu z fcestapáckého vězení, obviněný Národním soudem z kola
borace s Němci a z vlastizrady, v komunistickém kon
centráku.
Překvapuje udělení medaile I. třídy P. Františku Há
lovi za příkladnou věrnost demokratickým a humanit
ním ideálům. P. František Hála byl ministrem Šrámkovy londýnské vlády a od 4. 5. 1945 ministrem pošt.
Nebyl politikem. Byl jenom poslušným členem Srámkovy vlády. Za to byl odměněn postem ministra pošt
ve vládách Flerlingera a Gottwalda.
Medaile za zásluhy II. stupně.
Bylo uděleno 11 medailí, počínaje Věrou Čáslavskou
za reprezentaci státu a konče Janem Werichem, za čin
nost napomáhající budování a udržení demokracie. Čás
lavská reprezentovala socialistické Československo a We
rich čas od času řekl něco v jinotajích. Na to byl ná
rod velice chápavý. V sedmdesátých létech se pan We
rich přiznal k omylům a nebyl překážkou silici norma
lizaci. Konečně, v době komunistické vlády žádná de
mokracie nebyla, nevím tedy, jak ji mohl někdo udržo
vat. Obecně lze říci, že některá vyznamenání byla udě
lena lehkovážně a tfm zlehčují význam a hodnotu čes
kých řádů a medailí.
Integrace pravicových stran do ODS.
Občanská demokratická strana dělá co může, aby zís
kala volební posilu a vůdcové pravicových politický
stran, kteří nemají jistotu získat v příštích volbách při
měřenou podporu voličů, aby si své politické post^.

Po zahájení v 9.10 hod. byl odsouhlasen tento program
Jednání:
• ».
1. Souhrnný referát k plnění usnesení ze 17.- 10. 95,
2. Informace o korespondenci s veřejnými instituce
mi ve věci restitucí,
3. Otázky obecné strategie v postupu restituentů,
4. Úkoly organizační a Jiné.
1.
V úvodním referátu byly zopakovány zásady obsaže
né v usnesení 1. zasedání Pražské oblastní organizace
ČMSVPSZ ze dne 17. 10. 95 (viz zápis l.J.
2.
V době od prvého zasedání byla odeslána nebo neuzavřena tato korespondence:
1. Dopis ministru zemědělství fng. I.uxovi s požadav
kem, aby byly nedobytné pohledávky oprávněných osob
hrazeny se státních prostředků a následně státem vy
máhány na povinných osobách. V odpovědi podepsané náměstkem Burdou se poukazuje na to, že tak ne
lze učinit z rozhodnutí ministerstva a ministerstvo nedá
k takovému řešení podnět, protože nejsou podmínky
v parlamentu a vládě k tomu, aby takovéto ojsatření
mohlo být přijato.
—....
Účastníci shropoážděnf se pozastavují nad.tím, proč
ministerstvo či ministr z titulu svého postavení a funk
cl takovýto návrh nepodá, aby alespoň viditelně pro
kázal," Že má k neřešeným problémům restituentů blí
že než ke stanovisku těch, kteří Jejich problémy ne
hodlají řešit.
r
-;'
Protože odpověď nebyla shledána Jako dostatečná,
rozhodlo se shromáždění prohlásit dopis za otevřený
a Jako takový‘bude v plném zpění, předán sdělovacím
prostředkům.
»
-v
- 2. Dopis ministru spravedlnosti JUDr. Novákovi, vy
zývající k zahájení Jednání ve věcl^
— opravných opatření vůči rozhodnutím soudu v res
titucích,
— ochrany restlfučního majetku,
— včasnosti vyřizováni restitučních caus
— zjednodušeni ,obligátních restitučních procedur
— problém právního zastoupení při j-estitucích
— definice podjatosti soudce k restituční cause
■ — problém odborných přísedících
— konzistence právních norem
V dopisu nejsou tyto směry jednání výslovně uvede
ny. Jde Jen o sondáž ochoty k jednání. Dopis předán
do podatelny ministerstva 30. 10. a Je dosud bez ode- •
zvy.
3. Dotaz Ústavnímu soudu na výklad pojmu nepod
jatosti soudce k restitucím ve vztahu k zákonu 195'93
Sbírky o prottprávnostl komunistického režimu a člán-.
ku 36 odst. 1. Listiny všeobecných práv a svobod o prá
vu občana na nestranný soud. Dotaz odeslán 30. říj
na 1995 a zůstal rovněž dosud bez odezvy.
4. Dopis parlamentu (předsedovi. Oslavně právnímu
\ výboru a zemědělskému parlamentu). V dopisu se žádá
revize a novela § 8 zákona o půdě, Jehož zr.čnf je
v přímém rozporu se zásadami vlastnické posloupnosti
a nezrušitelnostl vlastnictví zakotvených ve všech ev
ropských právních soustavách. V textu navrženo znění
přijatelné novely. Příjem býl potvrzen kanceláří před
sedy parlamentu a předsedou zemědělského výboru.
Konkrétní stanoviska však dosud nejsou k dispozici.
Na podatelnu parlamentu byl tento doručen 12 . 9. 1995,
5. Všem politickým stranám a parlamentním klcbřm
bylo dne 23. 10. 1995 zasláno usnesení z 1. zasedání
restituentů s žádostí o pomoc a kooperaci. Na prvém
shromáždění na výzvu reagovala pouze LSŮ, Strana živ
nostníků a drobných podnikatelů a ČSSD. Všichni mluv
čí pronesli přijatelná sfanovlska kromě ČSSD, Jejíž zá
sada .půda patří iěm, kdo na ní pracují“ je pro zá
jmy a stanoviska restituentů nepřijatelná. Na 2. zase
dání reagovala rovněž pozitivně DEU.

3.
Vzhledem k přítomnosti sdělovacích prostředků byla
věnována rozsáhlejší pozornost tématům o obecné stra
tegii a cílech restituentů. Diskuse vyústila v tyto zá
sady:
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udrželi, opustí svou stranu nebo ji likvidují splynutím
s ODS. Je samozřejmé, že tito lidé nemají zájem vy
hrát volby proto, aby splnili svůj volební program, ale
aby si zajistili výhodně placené postavení v Parlamen
tě a ve vládě. Takoví lidé by měli být Škrtáni na všech
volebních kandidátkách. Takoví nepřinesou ten nejmenší prospěch národu ani občanům.
19. listopadu zanikla KDS. Pouze devět prc-cent hla
sů rozhodlo o tom, že KDS splývá se stranou Václava
Klause. Jaké prebendy z toho vyplynou pro stranické
odpadlíky uvidíme po volbách. V každém případě to
Je zrada demokratických principů a z toho vyplývá
Jící podlost organizátorů tohoto sloučení. Koaliční i opo
ziční strany odhlasovaly nový volební zákon. O jeho
nedemokratlčnostl Jsme psali v minulém čísle. Jaká bu
doucnost nás po volbách čeká, to můžem zatím Jenom
tušit. Rozhodně nemůžeme čekat spásu od pravice ani
od levice. Toto volební období bude zkušebním kame
nem pro občanskou uvědomělost. Lidé snad pochopí,
že naletěli nezodpovědným a nekompetentním lidem bez
morálních zásad, kteří národ podvedli.
Ještě závěrem.
Pan místopředseda Poslanecké šněmovny Vlach po
chválil pana premiéra. Naježil úsměvem svůj knír a bazlliščím pohledem k obrazovce řekl: „žádný předseda
vlády první republiky nebyl ve funkci, tak dlouho Jako
Václav Klaus." Neobtěžoval se jmenovat našeho nej
schopnějšího politika po T. G. Masarykovi Antonína
švehlu. Pane Vlaehu! Měl byste Jako ústavní činitel vě
dět, pokud Jste alespoň přečetl Ostavní listinu CSR
z roku 1920, že kdyby Václav Klaus byl ministerským
předsedou v době první repuftllky, nedosáhla by jeho
vláda podle’-tehdejší Ostavní listiny ani půl roku své
vlády. To je rozdíl v demokratičnosti tehdejších ústav
ních zákonů s porovnáním současné Oslavy a Listiny
základních práv a syobod. Současná ústava bud umož
ňuje nepřesný- výklad anebo Je záměrně vypracována
pro dvojí nebo rozporný výklad. .
»
j. b.

1. Nutnost sjednocení restituentů do jediné organi
zace.
2. Vyvázat ovlivňování této organizace jakoukoli po
litickou stranou Cl loblstickou skupinou.
3. Do čela restítuentské organizace stavět jen oso
by, které:
a) osobné restituují majetek a mají z tobolo pro
cesu vlastní zkušenost
b| nejsou existenčně závislé na osobách a orgá
nech provádějících restituce
c) nejsou politickými pFedstavitell nebo kandidáty
politických stran
d) nebyly již přednostně uspokojeny v restituci
e) nejsou řídicími členy hospodářských organizací,
které zabraňují restitucím
f) nebyly členy KSC pozitivně lustrovány, případně
nekonaly významné funkce nebo majetek vypo
čítavě nepředaly minulému režimu.
4. Pro počáteční období založit Klub oklamaných sa
metem, konstituovat jej dle platných předpisů a zřídit
konto této organizace.
■'
■ ■
5. Uvnitř KOS neprodleně zřídit zájmové sekce:
— Prd obnovu českého venkova (která zahájí zpra
cování dotazníků s vyústěním do celkového zpracování
průběhu restitucí, jejím cílem bude rovněž rozpraco
vání programových prvků obnovy venkova)
» <
— Pro kontrolu plnění LVPSa Omluvy g Radou Ev
ropy při restitocích (která shromáždí pracovňíky pro
zpracování souhrnného podání pro porušování zákon
nosti při restitucích)
— Nespokojených a podvedených (která se zaměří
na vypracování individuálních žalob pro porušování
•pravomoci veřejného činitele, na usvědčování sabotérů
restitucí, publikací životopisů kandidátů doyvoleb, le
tákovou činnost a
:51ování Eichtnannovy ceny)
r,.
6. Snaha KOS n .mí ustrnout na pouhém! vymáhání
re tučníbo majetku, šle musí směřovat k celkové náprr.vě právního stavu ve státě
>
.
7. Dále nutno usilovat o propojení společného -postu
pu s hájením zájmů střední vrstvy obyvatel, stejně po
stihovaných Jako' restituenti (drobní podnikatelé, za
městnanci, důchodci, lékaři atd.).
„ ,.
8. V předvolebním období je nezbytné zaměřit., čin
nost KOS na soustavné sledování aktivit poljtjckých
stran z hlediska hájení klubem přijatých programových
cílů. V tomto smyslu bude na každé, schůzce, refero
váno o politických tendencích na vnitřní, případně
1 zahraniční politické scéně. .
•—-2 —
9. V oblasti zemědělské Je třeba směřovat v koneč
né fázi k mravní, společenské, kulturně ekologické
a hospodářské obnově osídlení venkova a tváře krajiny.
Usneseno:
41. Schválen přípravný výbor prQ založení KOS ve slože
ní: Ing. Dušek, Ing. Matějů, p. Kaplan
2. Pokračovat v pravidelných měsíčních schůzkách vždy
2. úterý v měsíci od 9.30 hodin
•

Jmenovité úkoly:
1. Vypracovat stanovy, přihlásit KOS k registraci, zřídit
finanční konto klubu.
odpovídá: Ing. Matějů
2. Zahájit schůzkou činnost zájmové sekce KOS .Obno
va českého venkova“ a zpracovat ke schválení pro
gram činnosti sekce. Shromáždění dotazníků a za
hájení zpracování.
odpovídá: p. Kaplan
3. Zahájit schůzkou činnost zájmové sekce KOS .Plně
ní LVPS a úmluvy s Radou Evropy“ s předložením
návrhu pracovního postupu.
odpovídá: ing. Matějů
4. Podat souhrnnou zprávu o příjmech, stavu finanč
ních prostředků a průběžných výdajích.
odpovídá: ing. Dias
5. Udržoval průběžnou korespondenci s oslovenými In
stitucemi a osobami a referovat na jednotlivých
shromážděních o jejím vývoji.
odpovídá: ing. Dušek
6. Připravit souborný přehled vývojových trendů na po
litické scéně v období mezi oběma schůzkami a ná
vrh dalšího postupu.
odpovídá: Ing. Dušek
7. Zahájit přípravné práce na shromažďování podkladů
ke zpracování životopisů osob, které hodlajt kandi
dovat v příštích volbách.
odpovídá: Ing. Matějů
Dne 15. 11. 1995

Zapsal ing. Antonín Dušek, CSc.

ha tomto zakládajícím shrcnáteční lx lí bu, oklamaných sam-r
t m /llco/ .jse.~ sice nebyl,a 1.
následující setkání,která rn
líhají ťia'dý .’?síc vždy :nžz
druhá Iterý v měsíci na 1-1 v
C • -fA ý . i o U I.11 U . ov 11L V J_ • X
asi ?u0 účastníku vyst .yil
i nímestek ministra Ing.11cvíček, který sice nabádal
přít mne,aby se obrátili no
oficiální pracovníky hl se
svými d 1 o uholet ými proc1. • my.
ha nlmitku, že není politi
cká vele v parlamentu,kde mí.
pravice většinu k řešení na
ci ostatečných restilučních
zákonu, odpoví.cel velmi výs
tižně velkou pravdu. ’'Pravi
ce má v parlamentu převahu
1C poslanců, tc však jsou,
píevlecení komunisti, jak y..tum mohou vypadat zíLeny 2-j

Z h o u b n ý v liv z á ř e n i

V m in u lý c h d n e c h se s e š li
o d b o rn íc i v J á c h y m o v ě , ab y

Z U C .i.'l t lilo lilil. il 10 o ill- n . U K i. i« l li. I a
i z ciziny. D iskutovali a posuzovali
všechny problém y, k te re jso u d n es
z n á m y . J e jic h řa d a . A m y je n
litu jem e, že k o m u n isté se těm ito
problém y nezabývali a staro sti se
.->i

íiir v lu lil
l u p l ip<>u.->l« l i l': o .- .l> p o sialt do já c h y m o v sk ý c h d o lu
tříd n íh o n ep řítele a byii rád i, ze
h ru b o u p ráci "v y řízen i člo v ěk a"
za ně o b stará radiové záření. U ran
poslali ta k řk a zad arm o do S S S R

“... BIS měla nezákonný styk se zahraničními tajnými službami..."
Oficiální tisk je stále více prostitutkou vlády a svých zahraničních
chlcbodárců.
Celková koncepce dnešní vlády je vzhůru nohama. Stále spoléhá na
někoho jiného. Jen ne na sebe. Rozdává národní jmění cizincům kdekoli
Ncokomunistická propaganda ve prospěch Evropského společenství,
Evropské rady a Severoatlantického paktu, také známého jako NATO se namanou ve hloupé představí, že něco do země přinesou. Jak se
mnohokrát názorně ’ ' ’.......... 'vaha je od začátku mylná, protože
(North Atlantic Treaty Organization), je nyní v České republice v plném cizinci
st chtějí ze ze
:o do Čech přinášet.
proudu. Hlavním účelem neustálého papouškování omletých, jen málo
Národní stát má řadu vlastností a mnoho států je úspěšných, když se
obměněných starých komunistických frází z doby “velikého” Varšav jim dá volný průchod. To se dnes v České republice neděje. Je
ského paktu a “veliké” komunistické mezinárodní obchodní organizace
nepochybné, že dnešní vláda předkládá dlouhé vývody o Evropě, ale
COMECON, je odvrátit pozornost od trvalého poklesu životní úrovně a,
sama nedovedla ani ve formálním rámci národního státu vyprodu
v poslední době, od porážky ODS, hlavní neokomunistické strany, v kovat a vytvořit nic. Udělala z Čech chudobný stát, kde obyvatelé
listopadových místních volbách.
>k . nemají ani na brambory. Ano, ten Masarykův a Havlův stát není
Pro ncokomunistický režim znamená porážka ODS ve volbách schopen obstarat za přijatelnou cenu ani brambory. Dokonce i na
hrozbu, že nepřetržitý pokles životní úrovně může vyburcovat určitou Slovensku jsou dnes brambory lacinější než v Čech -ch a na Moravě.
část obyvatelstva z letargie a ohlupující propaganda s evropskou
Česká vláda chce nabulíkovat občanům, že ve velké Evropě jim
tematikou má udržet zbytek obyvatelstva v nevědomosti o tom, co se bude lépe. Vidiny lepších zítřků v pětiletce páté ve “vel(i)ké” Evropě
vlastně děje.
.
připomínají začátky komunismu v Československu a báje komunis
Ohlupování veřejnosti je vedeno na mnoha úrovních. Na prvním místě
tických propagandistů o lepších zítřcích v hlubokém komunismu, my
je to vláda, její rozhlas a televize. Dále jsou to její noviny jako je Telegraf.
jako část Sovětského s-> azu. Nebylo od toho daleko, ale díky Bohu, že
Pak jsou tu noviny s velkými náklady jako jsou Mladá Fronta Dnes,
k tomu nedošlo. To by dnes těch brambor bylo ještě daleko méně.
Lidové noviny, Zemědělské noviny a Práce, které všechny vlastní cizinci, i
Připomeňme, že národní stát jako 1. Československá republika byl
když jsou psány česky. Vše to má zabránit obeznámeni se veřejnosti se
schopen zaujmout obyvatelstvo svým programem a přístupem k
skutečnou problematikou.
Je zcela v '.jmu vlastníků těchto novin, tedy cizinců, stejně jako lidem.
Dnešní vláda však obyvatelstvu soustavně lže, přímo nebo nepřímo,
nynější cizinprodané vlády, aby se otázka vstupu nebo nevstupu a ani její denní evropské papouškování není možno brát vážně. Státy,
České repuř .ky do velké Evropy předkládala občanům v ovzduší
které vešly do Evropského společenství jako chudé, zůstaly chudé. Na
hysterie. Zvláště po jejich zkušenostech s rozpadem Československa.
druhé straně životní úroveň v malém samostatném -.átě jako je
Klaus a Havel vyvolali hysterii a zmatek před tím než provedli oddělení
Dánsko, se zvedala mnohem rychleji než ve státech Evrc- ké unie.
Slovenska a současná hysterie se podobá atmosféře tenkrát. Je riutno
Povídání Havla a Klause, že NATO je důležité pro v;-zpečnost je
zdůraznit, že Klaus a Havel by dnes ani už nikdy jinak nebyli premiérem stejně tak lživé jako jejich ostatní iluzorní představy a scénáře. NA1 O
a prezidentem, kdyby nebyli odtrhli Slovensko od Československa. Nyní
nezabránilo válce v Bosně, spíš by se dalo poznamenat, že přišlo s
se situace opakuje. Je vysoce nepravděpodobné, že by oba zůstali na křížkem po funuse a teď jen nezaujatě, přihlíží. Samozi . ' ě, nebylo
svých m' ech, kdyby do vstupu do Evropy nedošlo.
•• xr.._- schopno přijít nikdy ani s jednou účinnou akcí proti komunismu.
Nová vlastiz-.ida Kiý ja HSTJJtak jak to bylo v otázce oddělení
Závažná ujednání, která nyní existují mezi státy NATO mají stejnou
Slovenska, se tak. má zakrýt dobře plánovanou halasnou každodenní podobu jako předválečná ujednání mezi evropskými státy. Jak víme,
propagandou. K. tomu .také ^přispívá terorizování obyvatelstva dnešní^ když se jeden stát, Německo, rozhodl porušit smlouvy, mnohé jiné
tajnou policií BIS. Z-cclá'výmluvný byl případ s Jiřím Wonkou, bratrem státy tomu nejen neodporovaly, naopak, začaly se spolčovat s
’■omu uy zavražděného Pavla Wonky. Vše je Hzeno_aje- -.ty £«B a rr.B i agresorem. Havel a Klaus v případě, že mysli to, co říkají, jsou jen
j "Jak ukazují fakta, dnešní koncepce víády je ztrátová. Nepřetržitý potutelní snílkové.
■ pokles životní úrovně dovede zemi na pokraj hospodářského krachu
I nebo do úplného krachu. Nastává bída nejhorší za několik století.
ďu •
fei J •
J Vládní opatření znemožňují jakékoli oživení hospodářství. Vysoké
v?
Maně zabíjejí všechnu iniciativu. Cizinci loupí zemi, kterou jim vláda
i postupně převádí do vlastnictví. Vláda nic jiného neumí a nazývá to
I privatizací.
Zbídačení Cech a Moravy probíhá přesně podle neokomunistického
scénáře a s katastrofálními výsledky. Ekonomika podle Klause a
Javla, aťjiž se nazývá jakkoli, šokovou terapií začínaje a transforma
cí konče, tak jak plánovaná a provedená nemohla skončit jinak.
L dělali z obyvatel žebráky ještě dříve než se s Evropou začne skutečně
jednat. Jaký může být výsledek pro české a moravské obyvatele?
Vstup do Evropy za těchto podmínek jen potvrdí žebrácké
p--stavení každého Čecha a Moravana. Jinak tomu ani nemůže být.
Kdo je žebrák bez prostředků, nemůže v současném světě nic od nich
očekávat. Zvláště, když ho vlastní vláda do žebráctví zavedla a dělá
vše proto, aby on v žebráctví zůstal, protože nic jiného neumí.
Kromě toho, vstupem do Evropy ztratí každý Cech a Moravan
možnost případného zlepšení svých podmínek někdy v dohledné době.
Jestliže by t tiž při budoucí změně vlády v Československu byla
možnost na vymanění se obyvatelstva z té nejhorší bídy v sam stat
ném státě, tato možnost se ztratí vstupem do Evropy. Jak známo, za
žebráky ve “vel(i)ké” Evropě nikdo nemluví i když jich je všude dost.
Co si namlouvat, v Evropě je stejně nepopulární hovořit v oficiálních
kruzích o žebrácích a bezdomovcích, prostituci a násilnostech, jako
nyní v Cechách a na Moravě.
Vstup do E ropy bude znamenat, že kdo bídu má v době vstupu, a
to by byla v době, kdy se to plánuje, většina obyvatelstva Cech a
Moravy, tak v ní zůstane natrvalo. Polovina obyvatelstva Cech a
Moravy rozmnoží řady žebráků v Evropě vinou své vlastní vlády.
Jedinou obranou proti tomu je bojovat důsledně proti všem
“hospodářským” opatřením dnešní vlády, za vládu, která má na mysli
zájem vlastního obyvatelstva, a proti vstupu do Evropy, dříve než se
země dostane znovu na vlastní nohy. K tomu za současné vlády, podle
toho c,o ukázala za celých posledních 5 let, nikdy nemůže dojít a tak je
celá její, “evropská politika”, i kdyby propaganda byla jakkoli
bombastická, sebevražedná, a dnešní vláda by měla s oběma co
nejdříve úplně přestat. - Na druhé straně, s dobrou vládou by se země
dostala na nohy poměrně brzy, a jen potom by mohly rozpravy začít
jako rovný s rovným.

rokovali a studovali zhoubný vliv
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