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_Z P R_/_V_A_£ Dosud zaplacené příspěvky pro ORLA
rok L997:

Příspěvky došlé ještě před minulou uzávěrkou:
Kr.+Lrs. Pavel Čech, Hamilton, Ont................... . ..£ 10.oo
ičr.+Krs. Jiří V.- Hořák, Cranbrook, B.C....... .£ 20.00
ivírs. Bohumila Knapová, Hamilton, Ont...................... £ 10.oo
Mrs.+Ing. Jaroslav Lacina, London, Ont................ £ 20.oo
Lir. +ifj?s. vJosef Šrahulek, London, Ont.................... .£ 9.oo
Mrs. Zdeňka Vačeřová, Mississauga, Ont................ £ 10.oo
k^LÍYí|s.._Yáclav_JL_VqstřezL_HamiltqnhOnt. r._._..._£_20..oo
Vyúčtováno již v roce 1996:................................... ...£ 99«oo

I. 97.Lir.Mrs. Rudolf Hora, Toronto , Ont... .3
II.97oIng.Arch.Rudolf Žalud,Toronto,Ont...2
II.97.Dr. Josef Broušek,- Toronto,Ont.......£
II.97.Rev.Alois Křivánek,Beausejour,Men...£
II.97»Dr.Jiří V.Římek, Ottawa, 0nt/.Z?í?^. .£
II.97.Mr.+Mrs.Jaromír Navrátil,
Pitt Meadows, B.C.........................£
14. /- 1.III.97oMr.Mrs.Otakar Václavek,Kitchener,Ont£
15. /- 4. III.97.Mírs.Ludmila švirgová, Cedar Valley,O.£
16. /—10.III.97.Mr.Mrs.Miro slav Novotný,Vynnde1,B.C.£
17. /- 8. IV.97.Mr.Mrs.Frank Mořický,Chatnam,Ont....£
18. /-24.1V. 97.Mr.Mrs.Jurko G.Roháč,Hamilton,Ont...£
19. /-26. V. 97.Mr.Jaroslav A.Křivák,St.Laurent,Que.£
20. /- 1. VI. 97.Mr.Mrs.Václav Coufal,Sudbury, Ont... .£
21. /-27. VI.97.Rev.Jiří M.Svoboda,Winnipeg,Man.....£
22. /-27. VI. 97.1-ír. Jan Novotný, Campbell River,B.C.. .S
23. /-29. VI.97.Ing Helena a Dr.Jiří Maršálek,
Burlington, Ont............................. £

8.
/-22.
9»/- 4.
10. /-14.
11. /-14.
12. /-17.
13. /-2O.

rts]

Váhos-n :

Křesťanské
Akademie
v
Římě,
_ l§_Alntrce_Court ^Hamilton^Onto tL8K 4R9. _
Hamilton, 12.července 1997Vdp. Petr Ovečka,S.J., sekretář Křesťanské
akademie v Římě, Via Concordia 1,1-00183,ROMA.
Důstojný OtČe,
posíláme Vám tuto zprávu o zaplacení členských pří
spěvků za rok 1997, od členů K.A. v Římě, žijících v Kanadě:

Kanadská skupino

<
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za

$ 99.00

39.oo
10.oo
20.oo
14.00
14.oo
9.oo
10.oo
10. oo
19.oo
20.00
10.00
20.00
20.oo
10.00
10. 00

10. 00

Přígožyky^došlé_v_prvním pololetí r.
:...................... $245.00
-____ $245 ._00
Pro rok 1997 zaplatilo 23 rodin celkem:.................................... .................... £344.00
n

XXXXXXXXX

Správnost vyúčtování potvrzuje podpisem
Václav Jiří Vostřez, /starosta
Kanadské orelské oblasti.

Kopie zaslána na vědomí: Dp.Josef Šach, vzdělavatel Orla.

1. Mr. Ludvík Blinkal, Calgary, Alberta..................... 2 10.00
2. Dr. Josef Broušek, Toronto, Ontario....................... $ 10.00
3. fair. Pavel Cech, Hamilton, Ontario............................ 2 10.00
4. Dr. Jan D. Čipera, Ottawa, Ontario.......................... 2 10.00
5« Ing. Vladimír J. Fejtek, Halifax, N. S............... 2 10.00
6. Mr. František Fialu, wepean, Ontario....................£ 10.00
7» MUDr.Vlasta Hájková, Toronto, Ontario................. % 10.00
8. Mrs. Božena Hladíková, Mississauga,Ontario... 2 10.00
9. Mr. Rudolf Hora, Toronto, Ontario........................... $ 10.00
10. Mr. Jiří V. HořáK, Cranbrook, B. C.........................S> 10.00
11. Ing. Ivan Hýsek, Calgary, Alberta........................... 2 10.00
12. MUDr. Henry Jelinek, Toronto, Ontario.................. 3 10.00
13. PHDr. Jan A. Klinka, Victoria, B»C......................... 3 10.00
14. Mrs. Bohumila Knupová, Hamilton, Ontario.......... 2 10.00
15.Ing. Jaromír A. Kouba, Manotick, Ontario..........2 10.00
16.Mrs. Marie Korwinová, Ottawa, Ontario.................. 2 10.00
I 7.Mr. Jaroslav A. Krivák, St. Laurent,Quebec...3 10.00
18.Rev, Alois Křivánek, Beausejour, Manitoba....3 10.00
lQ.ReVo Stanislav Liška,CSsR.,Saskatoon, Sask...2 10.00
20.Dr.Ing. Jiří Maršálek, Burlington, Ontario...2 10.00
21oMr. Josef Minařík, Eden Mills, Ontario............... 2 10.00
22. fair. František Mořický, Chatham, Ontario............. & 10.00
23. Dr. Pavel Myslin, Orillia, Ontario......................... 2 10.00
24. Mr. Jaromír Navrátil, Pitt Meadows, B.C............. 2 10.00
25»Ing. Ivo Doga, Beaverlodge, Alberta...................... 2 10.00
26. Mi-. Jan Novotný, Campbell River, B. C.................. 2 10.00
27-Mi'. Miroslav Novotný, Wynndel, B. C».................... 2 10.00
28. Mr. Josef Palička, Haliburton, Ontario................. 2 10.00
29. Dr. Jiří V. líírnek, Ottawa, Ontario.......................... 2 10.00
30. Prof.Dr. Martin Skála, Hull, Quebec........................ 2 10.00
31. Mr. Jan S» Steinský, Toronto, Ontario................... 2 10.00
32. Mr. František Svoboda, Stoney Creek, Ontario.2 10.00
33 • Prof .Dr. Josef Svobocia, Burlington, Ontario...2 10.00
34. Rev. Josef šach, Burlington, Ontario......................2 10.00
35. Rev. Pavel Šebor, Stayner, Ontario.......................... 2 10.00
36.1’hDv. Josef Škvorecký, Toronto, Ontario............. 2 10.00
37. Mr. Josef Šrahulek, London, Ontario........................ 2 10.00
38. fan’. Josef Štalmach, Gloucester, Ontario............... 2 10.00
39-Mrs» Ludmila Švirgová, Cedar Valley,Ontario..2 10.00
40. Mr. Otakar Václavek, Kitchener, Ontario............. 2 10.00
41. fairs. Zdeňka Večeřová, Mississauga, Ontario...2 10.00
42. ki1. Václav J. Vostřez, Hamilton, Ontario.......... 2 10.00
i3LIn^tArch. Rudolf G._ZaludL_Torontoi_0ntarioL»2_10.00
Členské příspěvky K. A, v r.1997 - dosud:»............... 2430.00........................ 2 430.00
13°!í 997 _qdeslánq_do_Šíina_pruď platné pro_NOyÝ_ŽIVOT_-_dqsud£ri^rL22.064^00
Křesťanské akademii v Římě zasláno v r.97 a Kanady

S křesťanským pozdravem

- dosud:...........22.494.Ou

^^g
Václav Jiří Vostřez,
- vedoucí Kanadské skupiny K. Ao

V ’’Národních novinách”, samizdatu českých vlastenců ze si'pna 1.994, který na ukázku uveřejňuji na dalších
stranách se v článku ’’Rudé soudy...” uvádí výrok J.Nováka "...pkriý syčák...”, kterýžto podle těchto soudů
v z á dr ■ m i. ř í rad '• ri e or on e s 1• 0 v s ein o o L j e k t i v n o s t i v e ! ke Č ?i s t. i s ou .i c u - n oine 11 k I ntum»ch kud r u víme již s v e.VH.

Samizdatový list českých vlastenců. Srpen 1994. Vychází jako občasník.
PROROCTVÍ

Žena, celým srdcem Bohu odevzdaná,
svátá Panna jiříohem neposkvrněné,
z Boží vůle porodila Krista Pána,
v chudé stáji a Jezolátkem schoulená.
Kristus Pán v Betlémě narozený,
učil lid, jak v pravé víře Boha znát.
I k svým odpůrcům byl láskou nakloněný,
bez rozdílu každého měl stejně rád.
Pilát, íldéj již se na křesťanech mstili
za víru, jlz Kristus Pán j im k spáse dal,
nevinného Pána k smrti odsoudili,
aby více s bližními ee neshledal.
židé s Ježíšem nelidsky nakládali,
Boží Syn byl j lmi bit a popliván.
Věnec z hustých trnů na hlavu mu dali,
Jeho tělo zmodralo od sterých ran.
Soukmenovcl Krista žlučí napájeli,
bok mu probodli, z něhož krev tryskala.
Jízlivě ee posmívali Spasiteli.
Jeho svaté Matka hořce plakala.
Nohy zkřížené a ruce rozepjaté,
Židé Krista Pána na kříž přibili..
Když dokonal, jeho tělo z dřeva sňaté,
v hrobu poblíž Oolgoty pak pohřbili.
Tři dny Kristus čekal na svá Zmrtvýchvstání,
pak lid jásal, když ee velký zázrak stal.
Žoovu přinesl nám mír a požehnání
Boží Syn a národů všech věčný Král 1

Josef V. Tománek
New York 1990

!

KÁRA

KOMUNISTICKÝ VĚZEŇ PAVEL WONKA

UKŘIŽOVANÝ SYN BOŽÍ
Ježíš Kristus řekl židům : Vy jste z otce
dábla a ohcete plnit přání svého otoe.
Evangelium sv. Jana, S144

DOPISU

Byl začátek roku 1988. V Sovětském svazu vřela „ pere stroj ka ", Zde
doma byl zatím relativní klid. Ústřední výbor KSČ měl stále ještě plně
moc v rukách. Náhodné demonstrativní projevy odporu SNB snadno likvi
doval. Nad hlavami představitelů „ dizidentského hnutí " se vytvářela
gloriola „ zachránců národa a věrozvěstů demokracie ". V jednom z ko
munistických kriminálů v předtuše své smrti psal poslední dopis svojí
matce „ mukl osmdesátých let ” Pavel WONKA . Dopis, který varo
val takřka prorocky před budouonoetí, která je potajmu pro náš zubože
ný národ připravována. Jako by chtěl pisatel vyburcovat všechny pocti
vé lidi z netečnosti a strhnout jim z očí klapky, které jim tam režim
nasadil. Aby se nedali znovu omámit nějakým komunistickým podvodem ! I
Dopis dostala Pavlova matka krátce před oním nestatným 2 6. dubnem ,
dnem jeho tragické smrti. Pavel WONKA svoji poslední staí nazval

Pavel WONKA
vězeň svědomí
23. 1. 1953 - 26. 4. 1988

Vrchlabane z Krkonoší v pohraničí,
vázal českoněmeokého původu,
b^l ais vědom, že tě vláda v oele zničí,
presto hájila lidská práva, svobodu.
Nelekl ses bolševických nájezdníků,
ani skety prezidenta Husáka,
pevně hájils národ náš a republiku,
vrazi z tebe učinili mrzáka.
Kříž osudu statečně vzala na svá bedra,
když tě v koboe bila lůza zběsilá,
vzteky lámali ti prsty, kyčle, žebra,
obuěkem tě bili do zad, do týla.
Jenom Bůh ví, co se ve tvém nitru dělo,
když krev tryskala ti z otevřených ran 1
Vrazi matce odevzdali tvoje tělo,
když byls ve vězení krůtě utýrán.
Chrám svátého Vavřince tyl přeplněný,
když ti ve Vrchlabí znělo rekviem.
Bojovníku za vlast pěli muži, ženy.
Cest at památce tvé vzdává česká zem I
Josef V. Tománek
New York 10.5.1988

POSLEDNÍHO

•

" Jsou vždy dvě strany ----- pokrok a reakce ----- pohyb vpřed a brzda.
Co
je
t o ? V praxi to nebývá tak jednoduché určit a nejasnost
v této otázce nejednou vede k tříštění sil ve vzájemných půtkách, i k
rozbíjení hlav. A
to
vždy
nahrává
reakci
!
Představme si skupinu lidí, kteří se dohadují, jak táhnout onu po
myslnou káru pokroku a hašteří se při tom, zda se má vůbec jet,kdo bu
de řídit u oje a kdo bude tlačit. Někomu právo tlačit vůbec upírají ,
protože se nemohou dohodnout na směru, ale sporné je i to, co a kolik
se toho máfnaložit a jaké má být tempo jízdy. Kolikrát se již v lidské
historii stalo, že se s takovou károu buú nevyjelo, nebo se sjelo do
konce z cesty, havarovalo a prostě do cíle vůbec nedojelo.
Je vždy těžké určit, kde Je pokrok a kde je reakce. Reakce se může
halit do hávu pokroku a pokrok se může zdát reakční. Je například po
krokem tlačit prázdnou káru, nebo trvat na tom, aby se na ní naložilo
vše, co je potřeba odvézt a vzít sebou do budoucnosti ?
Nechte reakci dělat pokrok a sehraje vám pěknou komedii.
Vyzdobí
ulice a s velkou pompou a humbukem jimi projede s celkem prázdnou ká
rou. Možná i trochu naloží. Zaměstná to a uspokojí řadu těch, kteří se
již nemohou dočkat vyrazit kupředu a kteří by stejně nebyli k udržení.
Jejich tlak se tak vyčerpá a rozmělní, dostane se jim zaměstnání, kte
ré j e přivede na jiné myšlenky. A reakce bude křičet : TLAČTE , VŽDYŤ
JIŽ JEDEME ----- VOLEJTE SLÁVA, A to vše jí umožní obnovit minulost pod
jinou fasádou.
Jak se má v takovém případě zachovat strana pokroku ? Má se zúčast
nit jízdy b prázdnou károu, nebo jí vyhlásit bojkot a odhalovat ji ja
ko blamáž, jako ventil, který má jen odstranit nahromaděné pnutí ? ?
Nebo má raději káru brzdit a tím bránit silám pokroku, aby se vyčerpa
ly v komedii, kterou pořádá reakce ? Budou pokrokem také ti, kteří si
naloží část nákladu na svá bedra a povlečou jej za prázdnou károu ?

Ideální by bylo naložit vše, čeho je třeba pro budoucnost a jet, za
podpory všech. Jak se však dohodnout, když ti u oje se bojí, že by po
tom třeba pro ně nebylo již místa, a dělají proto, že námitky těch, co
mají tlačit, neslyší. Dialektiku a dialog nahrazují mlčením a postihem,
snažíc se při tom inflačními hesly přimět ty vzadu k mlčení.
______________________ (pokračování na str. 2)
PRAVDA A LÁSKA U NÁS ZVÍTĚZÍ TEPRVE TEHDY, AŽ JI PŘESTANOU HLÁSAT
PROFESIONÁLNÍ LHÁŘI A SEBELÁSKOU OPILÍ EXTRÉMISTÉ ----- A ZAČNOU JI
V PRAXI UPLATŇOVAT TI, KTERÉM JE VLASTNÍ !

PROROCTVÍ POSLEDNÍHO DOPISU - pokračování ze str. 1

?

?

?

?

?

Motto t Od alibismu ke zbabě
losti bývá jen krůček.
Filadelfie - Když slyším o li
dech. kteří měli vysoké pozi
ce za komunistického režimu ,
vykonali tehdy mnoho zlého, a
když jsou tito bývalí komunis
té největšími kapitalisty, ne
jsem z toho samozřejmě nadšen.
Václav HAVEL

Dále však prezident repub
liky podotkl, že není v demo
kratickém státě možné někomu
zabránit dělat obchody proto,
že byl členem nějaké strany,
nebo měl v minulosti
nějaké
fugkce. Zdůraznil také záro
veň, že spravedlnosti se musí
dát průchod a v případě lidí,
kteří porušovali lidská prá
va, dopouštěli se nespravedl
nosti a páchali zlo, by mělo
být jejich konání přinejmen
ším pojmenováno a
případně
souzeno, šlo-li o
trestnou
činnost.

Přivírat oči nad
zločiny
a ochraňovat jejich pachatele
může jen osoba se
zvráoenou
morálkou, nemající k těm,kte
ří zločiny páchali, daleko !I
Ohání-li se při tom
frázemi
o humanitě, nelze to pojmeno
vat jinak, než alibismem !I I!
Takovou falešnou humanitu
U nás zavedl právě listopado
vý idol národa Václav HAVEL !
A dnes se pozastavuje nad vý
sledky svého díla !■
Jemu můžeme poděkovat
za
to, že ve všeoh (!) vládních
orgánech, úřadech,instituoíoh
a podivných
podnikatelských
aktivitách se roztahují bol
ševické kádry a jejich naděj
ní odchovanci I I za to,
ze
nikdo prakticky nebyl za svo
ji činnost z dob totality vo
lán k odpovědnosti I Jemu mo
hou poděkovat poctiví krajané
z exilu za to, že jsou v naší
republioe nevítaným živlem !
Václav'HAVEL'byl tím, kdo
pohnul oním kamínkem,jenž pak
strhnul lavinu, ničící repub
liku a poctivou část
jejího
obyvatelstva I
Zatímco ti, kteří tuto ze
mi po desetiletí ničili a je
jí obyvatele morálně deptali,
nadutě ovládají vše, na oo se
člověk podívá i
Ve jménu své "humanity" je
Václav HAVEL cpal, kde se jen
dalo I Jen čert ví odkud ta
hal všechny ty bývalé
komu
nisty/ osmašedesátníky padlé
v bratrovražedném boji bolše
viků, pomocí nichž
důkladně
upevnil postavení starýoh no
menklatur.

Chci-li se někam dostat, musím pro jízdu a károu získat všechny f!
Jestliže se o to pokusím a již předem osádku kolem káry názorově roz
dělím, potom jsem buá hlupák a nevidím dál než na svá sekretářská sta
noviska, nebo reakoionář, kterému se s károu nikam nechce a když
již
musím, tak nechám ty netrpělivě přešlapující, aby se s károu proběhli.
Hrdinou a vítězem celého toho hašteření bude nakonec Švejk,který se
se zrodí z těch, kteří budou káru tlačit. Ten pochopí, že. čas a okol
nosti jej nutí jít s prázdnou károu a že se při té jízdě musí
hlavně
dobře najíst, napít a také vyspat. A to je škoda, protože namísto Švej
ka se zde mohl zrodit nový člověk. Člověk inioiativní,sebevědomý a pl
noprávný, který si uvědomuje nejen svá práva, ale i své postavení.
Ale kdo ví, možná, že ona pomyslná kára se skutečně vyškrábe té kam
na kopec. Ti vzadu ji přestanou brzdit a budou Švejkovi našeptávat :
ŠVEJKU NASKOČ, Z KOPCE NEMUSÍŠ TLAČIT, Z KOPCE TO JEDE SAMO. A jestli
že se ve Švejkovi něco probudí a těchto hlasů poslechne, potom bych v
té době nechtěl být u oje.
Nechtěl byoh být při tom, až se ten žalostný průvod a károu bude po
tácet na své anabázi někam k Putimi, uondaný a demoralizovaný. Nechci
být ani u té žabomyší války a účastnit se toho handrkování. Připadá mi
tedy již jen role Laokona a proto volám »
NEVĚŘTE DANAEÚM, ODMÍTNĚTE DANAJSKĚ DARY !

Pavel WONKA
bře zen
19 8 8
To, před čím Pavel WONKA varoval, nás skutečně postihlo. 0 oj
té naší pomyslné káry se postarali ti, kteří o skutečnou demokracii zá
jem neměli a smysluplně k ní postavili Váolava HAVLA, u něhož měli zá
ruku, že je nepodrazí. Na káru namísto věcí pro budoucnost potřebných
naložili balast, který měl zůstat na smetišti, národ, seskupený kolem
káry licoměrné roztříštili a udělali z něj dav Švejků I Dav, dokonale
omámený sliby darů, skutečně danajských ! A tu naši káru hezky narejdovali na cestu na níž budou sbírat prospěch zase jen oni ! A nám oby
čejným místo demokracie naservírovali pragmatickou totalitu
neokomunistioké elity ! I I
-r<

TAK

NÁM

ZAVLÁDLA

...

... PRAVDA netušená, dokazující, jak se prospěchář, dopustivší
se
zločinu, dokáže přetvařovat, lip než nejlepší mim, a pro svůj sobecký
prospěoh je oohoten k jakémukoliv převleku.
... LÁSKA lidských zrůd, prolezlých až do morku kostí samolibostí,
sobectvím a touhou po ničím a nikým neomezované moci, láska ke všemu,
oo jim dává možnost vyvýšit se nad druhé.
... PRAVDA podvodných despotů, která je jen dobře vymyšlenou lží I
... LÁSKA morálně zkažených intelektuálů , odchovaných komunismem ,
po slávě, moot a bohatství.
... PRAVDA o nekonečné zrádnosti totalitního systému komunismu, pro
své zachování ochotného spojit se s kýmkoliv, bez ohledu na jeho
mo
rální kvality.
... LÁSKA světových hlasatelů moci zla ke všemu, co demoralizuje
společnost, brání jí v nalezení cesty ke spravedlivému řádu a křesťan
skému spolužití.
Nedočkali jsme se demokracie, ale jen neokomunistické totality,pre
ferující podvodné zbohatlíky, přehlížející vzrůstající zločinnost, bu
jící prostituci i rostoucí počty drogově závislých, ale také demorali
zující úpadkovou kulturu i matouoí působení různých sekt... Oficiálně
sice nikdo z vládnoucích nevystupuje proti křesťanským církvím,ale je
jich nechuť, se kterou přijímají působení těchto oírkví, se projevuje
v jejich činech. Příkladem může být neustálé oddalování řešení resti
tučních církevních nároků. A s úsměvem samozřejmě přijímají naši vlád
noucí jakékoliv útoky levicové opozice proti víře v Boha.
V režii neokomunistiokého lobby probíhá také prapodivná privatizace
národního hospodářství, v jejímž rámci se z bývalých nomenklaturních I
kádrů stávají velkokapitalisté a která zároveň dává v plen nejprosperitnější podniky do rukou zahraničních kořistníků, samozřejmě tak ří
kajíc „ za hubičku ". Velkou část ekonomiky ovládají také již rodinní
(pokračování na str. 3)
ZA MINULOSTÍ LZE STÁHNOUT ROLETU JEN TEHDY, KDYŽ BUDOU VYPOŘÁDÁNÍ
VŠECHNY ÚČTY, DLUHY SPLACENY A VEŠKERÁ DAREBÁCTVÍ I ZLOČINY BUDOU
PO PRÁVU POt;?>..:;tXnY I__________________________

ZDEFORMOVANÉ MYŠLENÍ

Jakmile přišla na přetřes otázka
vlastnictví a správy
Svatovítské
katedrály, zapracovalo
komunismem
zdeformované myšlení mnohýoh. Vyro
jilo se tu najednou celé hejno kád
rových atheistů, pro které by bylo
smrtelnou urážkou, kdyby tato naše
katedrála, která je dle nich národ
ním klenotem v š e o h , byla pře
vedena do vlastnictví církve. Tito
křiklouni, „ zachraňující "
náhle
„ všelidový majetek " před „ ukra děním " katolickou církví, mi při
pomínají až přespříliš jim podobné
z padesátých let, kteří při kolek
tivizaci vesnice zavírali opravdové
sedláky jako kulaky do svých krimi
nálů a do čela vytvářených JZD do
sazovali uvědomělé soudruhy dělní
ky, mnohdy neschopné rozpoznat krá
vu od vola I Co s naším hospodaře
ním na vesnioi tito „ uvědomělí vo
lové " udělali, to je obecně známo.
Svatovítská katedrála je odjak
živa oírkevní stavbou, jejímž
ma
je tníkem i správcem byla katolická
církev (svatovítská metropolitní ka
pitula). Až v letech 1954/56 si ji
převedli soudruzi do „ vlastnictví
všeho lidu " I

A PRAVÍM VÁM ...

Stojíc na svém žulovém podstavci,
nedaleío Vltavy, která již dávno ne
ní atříbropenná, tiše sladuji, oo se
děje v zemi, kterou mám tak rád.
Před mýma očima prooházela histo
rie. Mnohé jsem také vyslechl za tu
dobu od těch, kteří pro parně í budou
cím z generace na generaci zachová
vali moudrost našich předků.
Avšak to, co mnohdy dnes vidím,to
mne rmoutí a nutká tasit meč a zavo
lat na věrného lva „ vpřed M a skut
kem naplnit slova, která pronesl dle
kronik přemyslovský kníže náš český
VÁCLAV, po své korunovaci,vel
možům země. Pravil i
„ AŤ LÁSKA K MÍRU VLÁDNE DOMA
I VENKU. SOUDCOVÉ AŤ SE STŘE
ŽÍ PODVRACENÍM HRUBĚ POŠKOZO
VAT PRÁCE JAKÉKOLIV PROSPĚŠ

PRAGMATICKÉ ZÁKONY
AROGANTA I.

Preambule
Uvedené paragrafy jsou zá
kladní součástí pragmatického
zákona společnosti nového vě
ku - New Age. Jsou výsledkem
dlouholetého badatelského vy
pětí AROGANTA I. a j^ho soudružských přátel z,PU ČSAV !
Jen jejich bezpodmínečnou ap
likací do praxe je možno vy
tvořit společnost, která bude
hodna vstupu do dalšího tisí
ciletí. Jejich zformulováním
velký AROGANT I.předs-tihl da
leko dobu a zcela I zastínil
takové světové velikány, ja
kými byli K. MARX, V.I. LENIN
i A. HITLER a J.V. STALIN,ne
bo náš K. GOTTWALD.

§ 1.
Stát jsme MY a nikdo jiný I!!

Je nesporné, že stavba církevní
ho charakteru má nevyvratelně nále
žet příslušné církvi I Podarí-li se
atheistickým fanatikům prosadit,aby
katedrála zůstala v majetku i sprá
vě státu, bude to stejné,jako u to
ho JZD !
Jinou otázkou je, jak se státní
moc zaohová v případě, že katedrála
bude plně předána církvi, ve věci
příspěvku na udržování tohoto národ
ního klenotu. Jsem hluboce přesvěd
čen, že pak zase ti stejní, volají
cí dnes po státní správě katedrály,
vyrukují halasně proti tomu,aby náš
stát něčím přispíval. A budou jiz
livě prohlašovat : „ Když to církev
ohtěla, tak aí se teä stará. Přece
nebudeme podporovat nějaké ty sva
toušky, když v toho jejich pámbíčka
nevěříme I"
Myslím si, že toto zdeformované
myšlení je mnohem větším
zločinem
komunismu, než hospodářská devasta
ce. Je hůř napravitelné. zdevasto
vaný statek se dá zrenovovat,
ale
zdeformované myšlení se jen
těžko
narovnává. A právě křesíanské učení
je tím nejspolehlivějším a nejúčinějším prostředkem k nápravě I Proto
se ti, kterým se komunismus i s je
ho atheismem usídlil v srdci, nej
více brání proti jakémukoliv zvidi
telňování oírkví a brojí proti nim
kde se dá I
7ÁL-

NOSTI. HEUSTANETE-LI OD PORU
ŠOVÁNÍ ZÁKONA, PAK VĚZTE, ŽE
HNĚV NÁŠ VZPLANE PROTI TAKO
VÝM LIDEM A DÄ JIM STÍTI HLA
VU I "
Takto hovořil k velmožům, kteří by
li zároveň soudoi. On, kníže, stojí
cí nade všemi. Kníže, pro které bylo
blaho země úkolem nejevě tějším i Asi
dobře věděl, že přemnoho dobrýoh či
zemi prospěšných věcí zajde v niveč
jen proto, že velmoži ve své velkomožno8ti je slyšet a uznávat nechtě
jí.
I pravím vám, i dnes je tu příliš
mnoho vládnoucích velmožů, kteří ne
slyší a nechtí slyšet hlasy volající’
v dobrém úmyslu po věcech zemi pros
pěšných. I je oslnil lesk rnool a je
dem svým otrávilo sobeotví.
žel dnes nestojí nad nimi již náš
moudrý kníže VÁCLAV, jenž se
svátým a patronem naší země stal, ač
za života svého často nepochopen bý
val. Ten, jenž na trůn zde nyní do
sedl, as slov knížete VÁCLAVA
neznajíc, začasto nedobře činí, ačli
stejně se zove 1
rytíř 3RUNCVÍK od Karlova mostu.

§ 2.
Rozhodujeme tak, jak rozhodu
jeme a nikdo nám do toho ne
bude kecat.

§ 3.
Nositelé světového pragmatis
mu jsou jedinými oprávněnými
držiteli majetků. Tento těžký
úkol berou na svá bedra dob
rovolně, bez ohledu na s tím
spojené strasti, obětujíce se
zištné za lidský dav.

§ 4.
Lež nelze pokládat za cos ne
morálního, nebov je nejlepším
nástrojem pragmatismu.

§ 5. .
Pokud okolnosti vyžaduj i,, aby
se pragmatik pro dosažení cí
le spoj il se zločincem, budiž
to pokládáno za záslužný čin
a jemu dána veškerá sláva.

§ 6.
Dalším neopomenutelným^ nást
rojem pragmatismu budiž
ko
rupce, urychlující cestu spo
lečnosti do lepších zítřků.

§ 7.
Pragmatickým pravidlem budiž
důsledná ochrana nomenklatur
ních kádrů, neboí oni jsou tu
nejvhodnějšími realizátory na
uplatnění našich plánů.
§ 8.
Pokud má být nějaký majeteček
privatizován, necht je převe
den především do vlastnictví
nám oddaných nomenklaturních
kádrů, nebot ony mají ^největ
ší zkušenosti v řízení.

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY SI ZASLOUŽÍ JEN TI, KTEŘÍ JE TAKÉ VE SVÉM
ŽIVOTĚ CTÍ U DRUHÝCH I
ZR&DY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI SE JICH SAMY VZDÁVAJÍ SVÝMI NEKALÝMI ČI
NY I
FALEŠNÁ MORÁLKA, KTERÁ VÍCE CHRÁNÍ ZLOČINCE A R0ZNÉ ZVRHLÍKY, NE
MÁ VE SLUŠNÉ SPOLEČNOSTI MÍSTO I
Vážení přátelé,
náš "samizdat"
je sestaven z textů,které zasíláme jako zpravodajové redakce našeho krajanského listu do USA. Uvítáme jakékoliv
objektivní příspěvky od poctivých lidí. 0 spolupráci bývalých bolševiků a pragmatických prospěchářů zájem nemáme*
Ing. Jaromír Thuma
zpravodaj Nedělního Hlasatele,.
v České republice,
Bubenečská 29, 16000 PRAHA 6

~
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Sověti za druhé svatové války
měli heslo "nas mnogo". Nositelé naší nové totalitní moci
aí íe upravili a řídí se hes"lidi je moc a moc je naae

Ctěte
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Rozmnožuj
Dejte
/
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§ 9.
Jakékoliv jiné zákony nemají
platnosti a pokud se je někdo
pokusí uplatňovat, budiž ne
milosrdně zničen.
Dovětek

!

II

Tyto paragrafy , naplnuj ící ma
gické číslo "9", jsou povinni
uznávat bez připomínek '’lidé"
a jak nebudou, smeteme je ob
ratem z povrchu zemského !

? ? ? ? - pokračování.
Mnozí lidé si kladou nyní
otázku, zda náš prezident ne
byl komunistou, tajícím svoji
stranickou příslušnost....
Nebyl
I
Tento garant nedotknutelnosti
bolševických kádrů to všechno
udělal jen proto, aby ukojil
svoji ješitnou touhu po slávě
a mohl se stát protektorem 11
Za svoji vlastní slávu zapro
dal vlastní rodnou zemi a vy
tvořil z ní protektorát, ří
zený chamtivými milovníky mo
ci a mamonu I
Nyní náš "humanista" obdr
žel od "Společnosti lidu ro
ku 2000" ve Filadelfii v USA
"Medaili svobody 1994" l Jaký
to paradox I Medaili svobody
dostává člověk, který se ne
pokrytě spolčil s těmi, kteří
byli a jsou typickými nosite
li nesvobody ! Bud jej lidé,
kteří mu medaili udělili nez
nají v jeho pravé podobě, ne
bo jsou stejní, jako on I
Vrcholem všeho pak byla ta
slova, která Václav HAVEL ve
Filadelfii pronesl I Dokonalý
alibismus ! 0 svém ochranářství bolševiků, které nám tu
po listopadu 89 předvedl, již
nic neví I
REALITA

DOBY

!

Naším neštěstím není v sou
časnosti fprezident HAVEL, ale
ti, kterým vytvořil podmínky

pro to, aby mohli

rozvinout

své sklony k totalitě a vzta
hy k moci mamonu ’ Prezident
je dnes pouhou figurkou, sbě
ratelem směšných poct a řádů.
Skutečnou moo mají ve svojich
rukách lidé z klanu KLAUSOVA,
tvůrci zbolševizovaného kapi
talismu. Lidé bezohlední.kte
rým záleží jen na jejich JÁ I
Bezcitní vyznavači neomezené
vlády peněz ! Ti jsou pravými
supy, kteří drásají naši rod
nou zemi !

PRÁVO SE TOLIKRÁT ZMENŠUJE,
KOLIKRÁT SE ZVĚTŠUJE MOC ! I
----- TACITUS -----

„ HALÓ ZDE HEZIDENT - P&EPÍSÍM "
h
Zde tajný sekretář premiéra - za
hajte ihned akoi KLÍN dva -potvrďte
příjem rozkazu, přepínám." „Zde re
zident, rozumím - zahajuji obratem
akoi KLÍN dva - koneo."

Tak k tomuto stavu se asi hodlá
dopracovat premiér naáí vlády pomo
cí nového „ zákona "o zpravodaj» kých službách ! Jeho zavedení podle
představ premiéra by znamenalo, že
tyto služby by plné přeély do jeho
kompetence a jakákoliv kontrola ze
strany parlamentu by byla Iluzorní.
Zatím jsou pod dohledem zvlášt
ního výboru parlamentu. Prosadí-li
však premiér svoji vůli (nebo je to
zvůle ?), máma tu novou StB I
ňada poslanců (a to 1 z ODS í)je
proti I I I Premiér je však mocn^ !

TAK NÁM ZAVLÁDLA ... - pokračování ze str, 2
příslušníci vládního klanu. Existuje-li vůbec nějaká snaha našich mooných, pak to není v žádném případě snaha o pozvednutí ekonomiky
naší
země a morálky společnosti, ale spíše snaha o jejich zruinování. To se
vše děje pod záminkou „cesty
do
Evropy", ve které však
nejspíš máme být jednou jen poslušnou a výnosnou kolonií bohatších a
agresivnějších sousedů.
To vše jen nahrává komunistickým a prosocialistickým silám, jež vy
užívají vzrůstající nespokojenosti občanů k tomu, aby oslavovaly a fa
lešně zveličovaly prospěšnost svých snah o návrat do starých kolejí I!
Lze říci, že největší propagaci těmto silám dělá sám premiér KLAUS
se svojí vládou, činy i evou osobní arogancí. Bolševickou totalitu do
by Gustáva HUSÁKA vystřídala za pomoci „ sametového panoptika " prag
matická totalita Václava KLAUSE, nad kterou jako anděl strážný
stojí
smysluplný Václav HAVEL I Další drancování naší země tylo zahá
jeno pod novými prapory, ale jejich žerdě drží pevně v rukách
odcho
vanci těch, kteří třímali žerdě praporů rudýoh I

ZÁKONY

ZLATÉHO

TELETE

??

I nový trestní zákonník dokazuje, že pro naše pragmatické vyznavače
mamonu mnohem více znamená majetek, nežli lidské zdraví a život. Vždyí
za obyčejnou loupež může pachatel dostat 5 až 12 let kriminálu,ale po
kud způsobí nějaký neurvaleo někomu úmyslně poškození zdraví s těžkými
a trvalými následky, třeba slepotu, čeká jej od našeho „ zákona " jen
2 až 8 roků ! I I
Ano, ano, přece připravit někoho o majetek, to je pro „ vyznavače
zlatého telete " obrovský zločin I I l Vždy í peníze, to je to jediné,
co naše neokomunistické pragmatiky mimo mocenského postavení zajímá 1
Ale člověk ? A ještě k tomu obyčejný ? Lidí je přece na světě nadbytek.
(I sověti vyznávali za války heslo „ ničevó, nas mnógo ") Když někoho
nějaký darebák zmrzačí, nebo i zabije, není to pro naše „ zákonodárce"
asi nic strašného. Ale připravit o peníze ? To j e zločin I ! I
Na druhé straně „ zákon " pramálo postihuje ty, kteří drze
kradou
ve velkém. A vůbec nepostihuje zločince minulosti, kteří mají na svě
domí komunistickou totalitu a celé tisíce zničených životů, rozvrácenýoh rodin a zkažených lidských osudů I ! I
Ano, jací tvůrci, takový zákon 1 A ty naše zákony tvoří lidé,
pro
které má morálka cenu jen tehdy, když jim do klína snáší zlatá vejoe !
Skutečná morálka je jim dokonale vzdálená II!
.
7L-.

RUDĚ
MINISTERSTVO

SOUDY
a
NESPRAVEDLNOSTI

Tristní stav našeho soudnictví, ve kterém stále ještě mohou působit
komunistickým’ údobím zkompromitovaní soudci (JUDr. M. HORVÁTOVÁ, která
soudila a odsoudila P. WONKU do vězení v době, kdy jeho zdravotní stav
vyžadoval intenzivní lékařskou péči), je jen výsledkem falešného poje
tí lidských práv a svobod, které u nás prosadil Václav HAVEL
jen
proto, aby zabezpečil bolševickým zlosynům doživotní pardon ! Pak také
není divu, když „ ministr spravedlnosti " J. NOVÁK má tolik drzos
ti veřejně na setkání s občany v Prostějově prohlásit : „ ... že
byl
Pavel WONKA pěkný
syčák, stejně jako mnozí jiní dizidenti,
kteří byli po listopadu 1989 oslavováni ..." Pan ministr asi bezespo
ru spoléhá na to, že jako příslušník vládnoucí strany (ODS) a se
zá
štitou prezidenta, si může dovolit cokoliv, i kdyby to bylo'
svinstvo
do nebe volající. Jeho drzost je drzostí bolševického odchovance, jeho
arogance kopií arogance jeho straniokého vzoru - Václava KLAUSE I
Ano, mezi dizidenty byli skutečně syčáci a podvodníci, tajně spolu
pracující s totalitárním režimem, ale tací byli především mezi špička
mi dizentu, které se po listopadu 1989 vyšplhaly k moci, ale k takovým
nepatřil Pavel WONKA, ani řada dalšíoh poctivých chartistů, kteří se
nesnížili ke zradě, jako to udělali ti, kteří se dnes vyhřívají na vý
sluní slávy, ač jsou zrádci demokratických ideálů i národa I I I
cLfHxJo

CHCEME-LI DOSÁHNOUT DEMOKRACIE, MUSÍME SE PŘEDEVŠÍM ZBAVIT VŠEHO
MARASTU, KTERÝM NÁS ZAVALILA DOBA KOMUNISTICKĚ TOTALITY A KTERÝ
SOUČASNÝ PRAGMATISMUS JEŠTĚ DOKLADNĚ ZAHUSTIL !
ZNAMENÁ TO VŠAK TAKĚ, ŽE TI, KTEŘÍ NÁS TÍM MARASTEM ZAHRNOVALI —
A MINULÝ I SOUČASNÝ REŽIM ZE SOBECKÝCH D&VODÖ VYTVÁŘELI A UDRŽO
VALI — MUSÍ BÝT DONUCENI K TOMU, ABY SE ZE SVÝCH ČÍMS
ZODPOVÍ
DALI A VZDALI SE SVÝCH MOCENSKÝCH CHOUTEK I

