RES PUBLICA

5.

prosince

Josef

HOŘEJŠÍ

továrník.

?áci

spoluvězni

se

se

Popraven

7.ledna

1

k

e

Alois,

3.6.1906,

tění

tepen

Koutný

Jakub,
zemřel

na

K .1

Josef,

nar.

p

e

á

č

sešlost

rakovinu
ch

Mudrc

Adolf,

tví,
M

a

Václav,

ch

20.7.1908,

nar.

Pavlíček

sklerosu

Josef,

B

u

ř

i

1

Jiří,

na

celkovou

v

vyzv5dačs-

Leopoldově.

na

cel

úklady

republiku

o

-+26.4. I960, Leopoldov .

velezrada,

sklerosu

vyzvědačství,

7.5 . I960 , Leopoldov .
Pokračování

Betty

čísla:

Bauer:

2.

Ludvík

Ti

1

e

É

1

-----------------——de's

Action
de

n

e

r:

Chretiens

Torture

la

Od

- ACAT

přátelství

válka

k

pour

ÍAbolition

France

-

3.

Jan

Saša Procházková,Marie Kudmcvská: Tomáš Ježek
AÍ .jdou všichni pryč, škodí táto zemi! "Zemské

5.

FARMCCNSULTING.

ch

ý:

. Předpckl.cena:

Politická

2,-

s.r.o.:
Kč

MIČ

Řeší

vycházelo

1 9 7 3

obnoveno

1987

34,

787

01

Šumperk

samolepek."Ros

restituční

47263

1997.

nepřátelství.

4.

ČSA

rja

Leopcldov3.

v

'

[Uvnitř
1.

zemřel

zemřel

velezrada,

srdce

9. B. 1914,

nar.

zemřel

>•

velezrada,

3.7.1960

31.1.1912,

nar.

Leopoldově

13.2.I960,Leopcldov.

11.5.1960

atericsklerosa

v

4.2.1960

žlučníku

infarkt

korna-

vyzvědačství

vyzvědačs tví,

31.3.1899,

nar.

srdeční

kovou

věkem

na

Leopoldově.

v

velezrada,

9.3.1893,

Pank-

nepublikováno/

zemřel

velezrada,

6.7.1895,

nar.

na

Kamilem Novotným.VH .

a

5.1.1960

tradicí

věznici

ve

vazbě./Dosud

nar.

týdeník

Chlumíně,okres

v

1910

1950

Bohumilem Klemtem

Političtí_vězni_zemřelí?_ye
I

samizdatovou

5.prosince

narodil

se

íělrík,

soukromý

První

1997

Náklad:

chodeš"
v-c-lá:
neviny

rmhlpmatiku.

50

výtisků

- 1 9 7 5
r o č n í k

rada:4Julius

Uzávěrka:31.11.1997

14 číslo 49

A.Varga,

Fete

.jsem

trase

"B"

cd

vka

nasel

můžeme

otcům

k

vatizace

na

náležitě

hrdý

ještě

jako

že

a

neodpovídá,

zákony

vyráběl

to,

pro

připravo

neváhal

vat

a

že

činitel

ústavní
především

ale

snad

a

proto,

dopisy

na

byl

nedostane

nejen

to

pri

což

pochvalu

je,

mne

ode

a

Je

Tomáš

kterého

zařadit

foto

hodí

sem

náramně.

žek,

na

Palmo

metr*.

neznámého
se

grafa

tc

Ježka,

Tcm-'-se

které

koleně

na

nakolik

občanů

s

nes

te jn.'mi

právy

a

povi

nnostmi

vůči

skupin

když

Ted,

zákonu.

že

prasklo,

’’král

je

žádné

umění

není

nahý”,

o

vy

tom

křikovat na hory doly.
Ale vzpomeňte si, zase

t"ch

mnoho
byle

mé

dc

strany

lké

co

poslanců

chvátali

při-

tak

není

cbzvlášt,

když

zřej

dostatečn"

lidem,

soudným

Václav

a

litika

není

ve

objetí

že

pravicová

pší

spojení.

zda

Klaus

tc

po

nejle-

Ani

nevím

takovou

ochotu ocenil, ale
asi ne, když tec poslouchám

pana

Ježka

hlaholit:

"At

jdou

všichni

pryč!".VH.

Tomáš Ježek volá: Ať jdou všichni pryč, škodí této zemi
ODS nemá na aféru jednotný názor, kvůli útokům z vnějšku se navenek stmeluje
Praha - Názory na situaci
v ODS se ve straně různí. Pouze
jako »prostý člen ze Šluknova« byl
se ZN ochoten hovořit její člen,
předseda Burzovní komory To
máš Ježek. »Můj názor je velice
jednoduchý - at jdou všichni pryč,
škodí.« Upřesnil, že za viníka
označuje špičky ODS. Jiní členo
vé naopak demonstrativně vyjad
řují podporu Václavu Klausovi.
V soukromých rozhovorech
včera řada zákonodárců za ODS
vyjádřila značně kritické výhra
dy vůči Klausovu vedení i zne
chucení aférou, která měla být
dávno uvnitř ODS vyřešena
a uzavřena. Zůstat v anonymitě
je však nenutí jen nedostatek
osobní statečnosti - po prásknu
tí dveřmi, s nímž odešel Josef

Zieleniec, mají strach, že další
rozepře ohrozí celistvost ODS,
tím spíše, »je-li hon iniciován Zieleniecem s Luxem v pozadí a za
potlesku Zemana«. Před redakč
ním mikrofonem však mlčí.
Strana podle Tomáše Ježka
nepadá s vedením, proto odmítá
spekulace o konci ODS. Je to prý
dobrá strana s dobrými lidmi,
proto si může dovolit poslat ve
dení pryč. Na přímý dotaz, koho
by rád viděl ve funkci předsedy,
Ježek řekl: »Mám svého koně. Je
to pan ministr Pilip.« Utajení
sponzorů považuje za hrubou
chybu, kdo chce hrát špinavě, ne
má do politiky lézt, protože je ne
bezpečím pro tuto zemi.
»Je to hon na lišku, a tou liškou
je Václav Klaus,« řekl senátor

Jan Krámek. Je přesvědčen, že
tajnosti kolem sponzorů vůbec
nejsou Klausovou záležitostí. Po
kud Klaus bude znovu kandido
vat, Krámek očekává, že bude
zvolen předsedou. To pro něj bu
de důkazem, že »naprostá větši
na členů ODS neztratila rozum«.
Aféra je varováním i poučením
pro všechny strany, že se vyplatí
maximální průhlednost.
Poslanec Michal Lobkowicz vi
dí situaci kritičtěji: »Jednoznač
ně za chod ODS včetně financo
vání nese politickou odpověd
nost vedení, .včetně předsedy.
ODS bude muset zvážit, jestli ve
dení má ještě tu věrohodnost,
aby mohlo předstupovat před ve
řejnost.« Lidem se musí říci prav
da, ale hodnotit vystoupení Vác

lava Klause odmítl, neboť zatím
neví, co je plná pravda.
j* Ministr školství Jiří Gruša,
kterého _do vlády kandidovala
ODS, vše považuje za typickou
aféru stran, známou ze všech de
mokratických zemí. »Češi s nimi
ještě neumějí zacházet,« dodal.
Pražský primátor a senátor Jan
Koukal, který požaduje konání
kongresu ODS ještě před Váno
ci, aby strana neprodlužovala
svou agónii, dal včera jasně naje
vo, že věří Václavu Klausovi. Šéí
olomoucké oblastní ODS Milan
Lipský sice ocenil rozhodnutí ve
dení dát funkce k dispozici, není
si však jist, zda se ODS podaří
očistit v očích voličů.
SAŠA PROCHÁZKOVÁ
MARIE KUDRNOVSKÁ

’’Zemské neviny" z 29.11.1997 zaznamenaly jak Tomáš Ježek, který se účastnil
všech možných i nemožných politických akcí a to na špičkových místech si pěk
né umyl ruce a bodejď by ne. Komunistům tc umožnili,za daleko větší lumpárny
dnes není nikdo zodpovědný a dokonce ivvlastizrada jako prase je už promlče
ná a tak klídek, držte si kloboučky teď zase chvilku pojedeme z kopečka.Hla
vně , že jsme umožnili rozkrást
okradeným
majetek podruhé. Člověk se musí
smnt, když slyší Václava Havla jak vyzývá občany k v”tší er.gežc vcr.csti s na
druhé stran? a na druhé straně to omezuje volebními zákony ječ tc neumožňují

Miloslav Zlámal

Kopildn
Drulingen, Vánoce 1997

O tuto dokumentární knihu ze Slo
venského povstání pište na adresu:
Miloslav Zlámal
P.O. Box 519, Station "W"
Toronto, Ont., Canada M6M 5C2
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blíží se konec roku, a tak Vám zase píši.Jednak abych Vám všem
poslala pozdrav, jednak abych se s Vámi podělila o některé zajímavé
zprávy.

Před rokem jsem Vás informovala o sjezdu ACATu v Budapešti od 6.
do 9. března 1997. Zúčastnili se ho pastor Miloš Rejchrt za Českou
republiku, členové ACATu z Maďarska a Rumunska, ale i soukromé osoby
z Albánie, Polska, Slovenska a další.
Předseda FI-ACAT (mezinárodní konference ACATu),
pan Guy
Aurenche, zdůraznil skutečnost, že i pro země střední a východní
Evropy zůstává stále nejdůležitějším úkolem boj o zákaz mučení.
Lidská práva jsou zanedbávána, jejich dodržování je podřizováno
zájmům
ekonomickým.
Znovunalezená
demokracie
je
provázena
bezohledným ekonomickým liberalismeme. Lidská důstojnost není
respektována, vládne beztrestnost. Mezi lidmi stále více převládá
zklamání. Roste korupce a nabývá obávaných rozměrů.

Po návratu do Prahy informoval pastor M. Rejchrt českou
veřejnost ve dvou rozhlasových pořadech o průběhu budapešťského
semináře ACATu (text vysílání je možno obdržet na připojené adrese).
*
V průběhu roku 1997 byl učiněn velký pokrok ve snaze o občanský
mír v Jižní Africe. Léta apartheidu (1960-1993), provázená vražděním
obyvatelstva, hromadnými otravami, mučením a mrzačením lidí, zemi
hluboce poznamenala. Prezident Mandela spolu s Msgre Desmundem Tutu
odmítli myšlenku ustanovení tribunálu podobného norimberskému, ale
vytvořili komisi nazvanou "Pravda a usmíření", která má za úkol:
1. Shromažďovat svědectví obětí.
2. Udělovat amnestii těm, kteří své zločiny přiznají a vysloví
svou lítost.
3. Získávat odškodnění obětem.

I když všichni, kdo byli zodpovědní za násilnosti minulých let,
se ještě nepřihlásili, počet těch, kdo se odhodlali požádat své
oběti nebo jejich rodiny o odpuštění, je veliký: do 10. května 1997
činí 8700 žádostí o usmíření.
Action des
Chrétiens pour
I’Abolition de la

Torture

Sbor ČCE

L’ACAT. association
ocumMique, »'engage
aux cútés de tout ceux
qu luttant pour r abolition
de la texture et dee
executions caortaiee.
Membra de la FIACAT.

ACAT

Reconnue d’uött publique.

Wintrova, 15
160 00 PRAHA 6

ACAT

France - 252, rue Saint-Jacques - 75005 Paris
Tél : 33 (0)1 43 29 88 52 - Fax : 33 (0)1 40 46 01 83
E mail: acat®caJva.net

Touto cestou jsou násilí a vzdor v Jižní Africe postupně
nahrazovány duchem smíření a společnou touhou po uzdravení
společnosti.
Vzpomeňme
slov
Bible:
"Pravda
vás
osvobodí."
(Jan 8,31-36).
10. prosince 1998 oslavíme 50. výročí Deklarace všeobecných
lidských práv. Valné shromáždění Spojených národů tím chtělo
zabránit možnosti opakování hrůz spáchaných ve válečných letech
1939-1945 (text Deklarace je přiložen). I když byla tato deklarace
podepsána zástupci
téměř všech zemí,
není
ani dnes
zcela
respektována, a to ani v zemích s vyspělou demokracií. Proto ACATFrance, spolu s jinými světovými organizacemi, si bere za úkol
odhalovat nedodržování lidských práv, informovat o tom světovou
veřejnost a být solidární s obětmi. Dne 14. listopadu 1998
zorganizuje FI-ACAT v Paříži setkání obětí porušování lidských práv
z celého světa.

26. dubna 1998 vzpomeneme spolu s Vámi násilné smrti Pavla Wonky
ve věznici v Hradci Králové. V textu, který napsal pro jeho pohřeb
Václav Havel, čteme: "Loučíme se s mladým mužem, který podřídil svůj
život jedinému cíli - boji za to, co nazýval právní kulturou. Jeho
smrt ve vězení otřásajícím způsobem stvrzuje oprávněnost jeho boje.
Všemi svými okolnostmi vrhá totiž prudké světlo na právní
nekulturnost, na kterou tak houževnatě a po mnoho let poukazoval."
Program, který nám Pavel Wonka zanechal, je ještě dnes zlatými
písmeny napsán nad jeho pracovním stolem: "Legum servi sumus, ut
liberi esse possimus" (Jsme služebníky zákonů, abychom mohli být
svobodní).
Pokusme
se
naplňovat tento
program,
trpělivě
a
každodenně, aby zvítězila pravda a právo.
To jsou tedy zprávy a myšlenky, které jsem Vám chtěla napsat.
Loučím se s Vámi a přeji Vám radostné Vánoce a šťastný nový rok.

V té souvislosti mi nepadá: Iuravi lingua
mentem iniuratam gero./Přísahal jsem jazykem,
mám vsak duši, která není vázána přísahou/.
Jmenování soudců Václavem Havlem podle dik
tátu JUDr.Jiřího Nováka za přispaní t.zv.
pravicové většiny premiers Klause a to prá
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že je u * ás mnoho norem a předfisů, které od
porují Ústavě a vláda odmítla teto odstranit,
ano vážení, začalo to práv" nebohým Pavlem
Wonkcu a hledáním nehledáním t'ch, kteří umo
žnili fémcvcu
vraždu ve věz
PAVEL WONKA
nici v Hradci
Králové . Jlyslím,
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na presidenta
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by bylo něco y
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(pokračování ze str.7)
kdy celní orgány povětšinou na pokyn shora
(dr.Fischl z ministerstva financí) zabavovaly

žádají interpelaci v Národním shromáždění.)
Nejvíce dokumentů se vztahuje k českoslo
venské vojenské pomoci Izraeli formou dodá
vek zbraní a munice všeho druhu, letecké tech
niky, výcviku pozemních vojsk, parašutistů a
leteckých specialistů. Je fakt, že dodávky
zbraní a munice ještě před vyhlášením samo
statnosti státu i později a dodávky čs. bojových
letounů zachránily existenci Státu Izrael před
útokem mnohem početnější a dobře vyzbrojené
arabské koalice, jak to prohlásil Ben Gurion a
další představitelé Izraele. Československo sice

riskovalo, že bude odsouzeno pro porušení re
zoluce OSN o embargu na dodávky zbraní do
Izraele, avšak toto embargo porušovaly i jiné
státy hlavně Velká Británie, Francie a další ovšem ve prospěch arabských států. Je třeba
však vidět i druhou stránku věcí: zbraně a vý
cvik Hagany představovaly významný obchod
Málokdy bývá četba dokumentů napínavá pro čs. ekonomiku, která vlivem USA a SSSR
jako dobrá detektivka. Sborník Dokumenty, ztratila většinu svých dřívějších trhů na zbra
k československo-izraelským vztahům prvního ně a zápasila s katastrofálním nedostatkem
desetiletí po válce (vydal Ústav pro soudobé deviz. Izraelské platby byly většinou v hoto
dějiny AV ČR v Praze r.1993., výběr archív vosti a v devizách, a částky dosahovaly miliar
dy dolarů. Nelze ani vyjmenovat dokumenty,
ních dokumentů: Karel Kaplan, Jiří Dufek,
Vladimír Šlosar) takový zážitek poskytuje. smlouvy apod., které konkretizují dodávky
Otevírá neznámé stránky dějin našeho pováleč vojenského materiálu, podrobnosti a organizaci
ného vývoje, ukazuje fakta a odhaluje zákulisí výcviku pilotů, leteckých specialistů (mezi
jednání vlády, osob, o kterých veřejnost buď nimi byl i Ezer Weizman, Mordechaj Hod, ve
nikdy neslyšela, a když ano, tak zkresleně a litel izraelského letectva v šestidenní válce, a
další význačné osobnosti), smlouvy o vytvoře
mnohdy natolik lživě, že je pravdu nutno prac
ní a výcviku motomechanizované brigády pod
ně rekonstruovat.
Ale nechrne mluvit archívní spisy. Doku vedením Hrdiny SSSR majora Sochora, výcvi
ku parašutistů atd. Je neméně zajímavé, že
menty jsou řazeny přísně chronologicky, mů
žeme však sledovat několik paralelních úrovní, motomechanizovaná brigáda měla podle plánů
jimž je společné to, že zaznamenávají vztah KSČ a Komunistické strany Izraele (v čele s
poválečného Československa k Židům a k ži Mikunisem) působit v izraelském státě i v
armádě v roli trojského koně. KSČ posílala do
dovskému státu. Dokumenty svědčí o proje

vech antisemitismu a pogromech na Slovensku,
mnohdy s tragickými dopady, a o postoji čs.
vlády k těmto událostem. Je třeba konstatovat,
že vláda protižidovské akce vždy jednoznačně
odsoudila; jiný přístup však měly slovenské
výkonné orgány: i když tyto projevy veřejně
schvalovat nemohly, události všelijak omlou
valy a protiopatření byla polovičatá, nedůsled-ná a vycházela do ztracena. Jejich postoj byl
stejný ať se jednalo o organizované pogromy,
rabování, či restituce.
Další rovinu tvoří dokumenty o počínání
orgánů ministerstva a poverenictva vnitra vů
či Židům. Od prvopočátku můžeme sledovat,
že tyto orgány jako celek začínají žít stále více
samostatným životem, stále více se vzdalují od
politiky československé vlády. Téměř v kaž
dém jejich dokumentu, hlášení apod. je cítit
spodní tón antisemitismu, který se později stá
vá už zcela zřetelným. Ihned po válce vzniká
zárodek budoucí Činnosti "antisionistického
oddělení" StB. Nedá se ani dobře hovořit o
rozdílnosti politiky orgánů ministerstva vnitra
před únorem 1948 a po únoru, tato linie od
samého počátku byla v podstatě stejná, jen na
venek se poněkud maskovala. Když ministr
Kopecký v březnu 1947 v Teplicích-Šanově ve
veřejném projevu nazývá Židy "bradatými Ša

majetek, někdy dokonce včetně starého šatstva.
Dokumenty (K.Kaplan je výstižně nazval: od
přátelství k nepřátelství), odhalují i další čin
nost: udavačství a nasazovaní agentů do židov
ských komunit. E.Temer navrhl ÚV KSČ vytvořit židovský anti fašistický komitét jako
nestranickou organizaci pod vlivem KSČ, V.
Waigner podával zprávu o sionistickém vlivu

brigády agenty, snažila se o obsazení vedoucích
velitelských míst, osvětou ovlivnit "pravicové
smýšlení židovských vojáků", dělala protisionistickou "osvětu", chtěla jednotku zasadit do
celku - ale nic se z toho nepodařilo. Ke konci
výcviku brigády (podzim 1948) už bylo jasné,
že jednotka hledá jiné cesty. V říjnu po návště
vě brigády v Libavě konstatoval pracovník me
zinárodního oddělení ÚV KSČ W.Stramberger:

... Ve štábujednotky nemají naši soudruzi žádný
politický vliv... naši soudruzi nemají ani dob
rou oporu v majoru Sochorovi... odmítá v
jednotce politicky pracovat... Skupina komunis
tů je v táboře tak slabá, že podle mého názoru
bude třeba najít nějakou spolupráci s MAPAM,
především s jejím levým křídlem Hašomer
Hacair... svolal jsem schůzi strany, které se
zúčastnilo sedm soudruhů... (Podotýkám, že
v té době brigáda měla na 1.200-1.300 vojá
ků) ...musíme za každou cenu provést ještě

před odjezdem řádnou čistku a zorganizovat
stranické kádry, protože jinak by bylo zcela
pochybené jednotku vůbec posílat (str. 159161).
Dalším zarážejícím svědectvím jsou doku
menty o celním odbavení vojáků, jejich rodin
ných příslušníků i ostatních vystěhovalců,

(pokračování na str.9)
pro ÚV KSČ, dokument pro A.Novotného o
stavu ŽNO Praha a o spolehlivých soudruzích

v jejím vedení, nesmyslné řeči V.Kopeckého o
sionismu, rozpaky a zlomyslnost i lži A.Zápo
tockého ve věci Mordechaje Orena, a mnoho
dalších.
Kniha v rozsahu 400 stran obsahuje 118
dokumentů z nejrúznějších archívů. Její

Ludvík Kellner

Od přátelství
k nepřátelství

renci na téma: Poznatky z minulosti - česko-

Od přátelství
k nepřátelství

to omlouvá na zaklade dementi RP, ale Svaz
osvobozených politických vězAů a Právo lidu

v knihovně PŽO (Maiselova 18, první poscho 
dí) asamozřejmě v Ústavu pro soudobé dějiny
AV ČR. Její cena je 60 Kč.

Pravice: Ješa ze kan. Překlad: Judea, Sa
maria a Gaza patří sem. Mezi řádky: Copak si
tahle bláznivá vláda neuvědomuje, že jestliže
se vzdá území na západním břehu a v Gaze,
budeme mít Palestince přímo na zápraží.
Levice: Ješ mandat le-šalom. Překlad: Váš
mandát je na mír. Mezi řádky: Pane Rabíne,
ignorujte demonstranty, kteří nosí váš portrét
s arabským šátkem a býčíma očima. Volili
jsme vás, abyste udělal mír.
Pravice: Erec Jisrael be-sakana. Překlad:
Stát Izrael je v nebezpečí. Mezi řádky: Jestli
že se brzy nezbavíme nezodpovědného Rabína,
vydá celou naší zemi Arabům.
Levice: Šalom ze rama acheret. Překlad:
Mír, to jsou jiné výšiny. Mezi řádky: Nevadí,
že nás Sýrie může napadnout po vrácení Golanských výšin. Výšiny bezpečnosti leží v mí
rové smlouvě.
Pravice: Šalom im ha-Golan. Překlad: Mír
s Gdaňskými výšinami. Mezi řádky: Rabine,
vzpamatuj se! Můžeme udělat mír se Sýrií i
bez toho, abychom se vzdali Gdaňských vý
šin, a tím ohrozili naši zemi.
Levice: Kyriat Arba techilach. Překlad:
Nejprve Kyriat Arba. Mezi řádky: Hebron?!?
Odejděme z celého západního břehu, počínaje
domovským městem Barucha Goldsteina, vra
ha z mešity.

Levice: Rocim šalom. Překlad: Chceme
mír. Mezi řádky: A to přesně takový, o kte
rém jedná tato vláda.
Pravice: Rocim šalom acher. Překlad:
Chceme jiný mír. Mezi řádky: Ale ne ten,
o kterém vyjednává tato vláda.
Jan Tichý

lamouny", 'cizí svoločí", to nebyla jen náhoda
a uřeknutí. (Jen pro zajímavost: Věstník ŽNO

izraelské vztahy kdysi a nyní, která se konala
v Praze ve dnech 6. a 7. září. Po konferenci
bude vydán druhý díl knihy s historickými
statěmi tvůrců sborníku. Publikaci lze koupit

Už když si na telavivakém letišti překládá
te zavazadla na vozík, překvapí vás na jeho
rukojeti samolepka s hebrejským logem. Stej
nou či podobnou má na zadním skle pravděpo
dobné i taxi, které vás veze z letiště do Tel
Avivu či Jeruzaléma. Tytéž nápisy spatříte na
prostěradlech zabodnutých v polích při okraji
dálnice, nebo vyvěšených na balkónech domi
při vjezdu do hlavního města. Tato politická
’válka
*
samolepek, transparentů, či plakátů
vás bude provázet po celou návštěvu Izraele.
Proto jsem se rozhodl přeložit z Jerusalem
Report 'návod
,
*
jak se v chaosu tohoto politic
kého boje, týkajícího se převážně názorů na
právě probíhající mírový proces, orientovat.
Levice: Ješa ze šam. Překlad: Judea, Sa
maria a Gaza patří tam. Mezi řádky: Okupova
ná území by mohla sousedit se svrchovaným
Izraelem, ale stejně zůstanou jiným světem.
Vraťte je, čím dříve, tím lépe.

Pravice: Hebron, me’az ule-tamid. Překlad:
Hebron, vždy a na věky. Mezi řádky: My sa
mi nemusíme bydlet v Hebronu, ale myslíme
si, že je životně důležité, aby si Izrael udržel
toto město, přestože musí posílat polovinu ar
mády k ochraně 400 Židů, kteří tam žijí.

přílohu tvoří seznam (kolem 1.500 jmen)
účastníků všech vojenských kursů v ČSR.
Sborník byl příspěvkem k mezinárodní konfe

POLITICKÁ VÁLKA
SAMOLEPEK

PODĚKOVÁNÍ
členky sdružení WIZO uspořádaly sbírku
na pomoc uprchlíkům z Bosny. Vybraly 2.300
Kč. Částka byla předána dvěma rodinám, kte
ré využily nabídky Pražské židovské obce a
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ch

Všem, kteří se ocitli
úřadech, Ministerstvu

ji

tuto

firmu

v

čele

s

v neřešitelných situacích v jednánícn na rezemkov7zemzd'-lství či soudech všech stupňů vřele doporuču

Ira*.Jaromírem Morávkem

FAfíMCONSUL TING, S.fí. O.,

restitučních

v

záležitostech.H .

ičo: 25 34 58 85

Branišovice 101, okres Znojmo,tel.: 0042 0621 92516,
právně - ekonomické poradenství a služby
působnost pro celou Moravu
Kanceláře firmy sídlí na těchto adresách : 671 77 Branišovice 101, tel. 0621/ 925 16
602 00 Brno, Přízová 3, tel. 05/ 4332 1108 kl. 222
687 32 Nezdenice - Záhoří 1, tel. 0633/ 691 810
067/7131299 i fax

Stálé konzultační a nabírací hodiny - Po, St , Pá od 8,00 - 16,00 v hlavním sídle
firmy v Branišovicích 101 ( 8 km za Pohořelicemi směr Znojmo ).
Zabýváme se již 5 roků poradenskou činností v oblasti zemědělství, zejména
zakládáním malého a středního podnikání na venkově, restituční a majetkoprávní
problematikou v rámci transformace a privatizace, podnikatelskými záměry a
dotační a úvěrovou politikou.

Naše firma Vám nabízí tyto slúžbv :
* zprostředkování nákupu a prodeje zemědělské produkce

* obstarávání služeb v oblasti zemědělství
* vedení či zavedení účetnictví ve Vaší firmě
* ekonomické poradenství

* vypracování podnikatelských záměrů a podnikových plánů hospodaření s
výhledovou účetní a ekonomickou rozvahou včetně supermanageringu
* koupě, prodej a
vymáhání pohledávek zejména z restituční oblasti a
vypořádání majetkoprávních nároků z transformace a privatizace.
* činnost realitní kanceláře - pomůžeme Vám zprostředkovat nákup a prodej všech
typů nemovitostí.

Naše kancelář je napojena na Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků a na
Asociaci soukromých zemědělců v ČR.
S důvěrou očekáváme, že se stanete našimi klienty.

Za společnost:
jednatelé
Dipl. Ing. arch. Oldřich Zvolský
Nezdenice
v.r.

Dipl. Ing. Jaromír S. Morávek
Branišovice
v.r.
/

Mgr. Antonín Šimeček
Brno
v.r.

Res oublica“
č.49/97

