27. prosince 1997

První soukromý týdeník
se samizdatovou tradici .

Vladimír Hajný

RES PUBLICA

Česká vytunelovaná republika
Není tomu tak dávno cc si -Jana Marcová a Stanislav Gross
notovali v kritice Miroslava Macka ne za účast v.erotickém
televizním poradu Peříčko, ale v sehe oprávněných .výhradách
na pc-čet poslanců v Parlamentu ČR, zbytečnosti Senátu a
na poměry v Občanské demokratické straně. Gross, si vzpoměl
na p-rivatizaci Knižního velkoobchodu a Marcová mu vytkla
přímo velkou politickou ctižádostivost. ZanedlouhcPdul vý
voj za pravdu alespoň v otázce ODS, zatím. Marcová si zaprorckovala, že prý na kongresu ODS asi Macka nezvolí do
vedení, protože je všeobecni neoblíben. Po pár- týdnech se
zase ukázalo, že ti co mu už předem kopali politický hrob
se i tentokrát krutx pomýlili. Naopak
je spíše možný opač
ný vývoj a to, že
nezvolena může bvt
spíše Marcová. A to
jenom za to, že jí
není úplně jashé ko
mu má fandit v ODS.
Ne
své kůži pozná
Pokud jste už někdy viděli podobnou ceduli někde v zahraničí,
nelibost velkohubéhc
pak přesně víte, jaký je to pocit, být obětí rasismu. Možná byste
si měli ten pocit připomenout, až budete příště někoho
Klause při jediném
■odsuzovat předtím, než ho.osobně poznáte.
nesouhlase, čemuž mu
sel Macek čelit per
NESUĎTE SKUPINU
manentně . _Macek všaž
nakonec přece jenem zklamal naděje do něj vkládané a°vyhrnu
tými rukávy a vystačenou bradou volil raději stranickou pohé41ncst, když došlo v ODS na lámání chleba. Škoda. Stal .se
[Uvnitř čísla: spls silvestrovským tématem. VH.

ČEŠI NEKRÁST
TADY!

1. František Z á m e č n í k:Děvky tečte se, jsem váš tá
ta, vykřikoval v hotelu ...
2. Za večeří s Klausem chce.ODS přes sto tisíc korun.
3. Prof.dr.Jaromír Hrbe k,_Dr.3c.: Manifest pravdy.
4.ODS: Večeře ministerského' předsedy. Pozvánka ODS.-5.Silvestrovská skládačka od akademického malíře J.Č.
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První nezávislé noviny pro okres Bruntál
jCÍSLO16.. ....
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UkovýU řcku-íiprumisní li tu i?

V ydavatel František Zámečník
VYCHÁZÍ 18listopadu 1997

ROČNÍK I

Cena 5.30

Kg

Děvky točte se, jsem váš táta, vykřikoval v hotelu
Anděl exministr zdravotnictví Rubáš a jako správný
hřebec údajně za večer vystřídal sedm dívek
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Naše redakce v minulých

dnech obdržela velmi exklusivní informace a dokumenty
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■Jak jsme Již v úvodu naznačili, nyní jsme získali nově
exklusivní informace'a činnosti tohoto údajně podvodného

o firmě Ruchstav spols.r.o. sídlící v Bruntále , Na kopeč

podnikatelského

ku I, ze kterých vyplývá, že tato společnost si údajně

v jehož

v průběhu několika let kupovala prostřednictvím lehkých

především dva majitelé, Karel Pavlík 3 Petr Kozáček.

Toro společenství vlastníc: několik dalších význačných

podivných podnikatelských seskupení bylo a dosud je velmi
protěžováno

státními

seskupení

stoji

(vy jma

působícím

několik

v.našem

nastrčených

okrese

figurek)

Společnost Ruchstav nejen, Že nemalými částkami dotuje

žen vysoké státní úředníky.

často

Čele

zakázkami.

Že

jde

v této

podvodné době Ruchsíavu v podstatě každý na ruku svědčí i

vládnoucí ODS, ale dokonce i jejich samotné představitele.

Jak jsme se nyní dozvěděli Ruchstav toto „financováni^
.vlivných

provádí údajní

především

kulturních zařízení nedaleko

v jednom ze

svých

Bruntálu a to v hotelu Anděl.

článek, který'jsme v Novém Brunúlsku zveřejnili v 11.čísle

Zde se údajně již po několik let soukromě scházejí významné

zhruba před měsícem. Tehdy jsme napsali, že Ruchstav zís

politické osobnosti, ale i lidé še značným vlivem a mož

kal u Banky Haná úvér v částce necelých 130 milionů za

nostmi na dohození velmi zajímavých lukrativních zakázek

zastavu (hotel Džbán - Karlova Studánka), která měla sotva

pru

patnáctí milionovou hodnotu, Ruchstav dnes pat,4:

erotického domu Kleopatra z Olomouce se zde projednávají

nejšrědfejšf sponzory vládnouc: ODS.

npezi

<• '
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- ^J^^aýijJ^týáemkiR^gioh je
ovía3án• konf^írozvědkou:a ODŠ

OKRES T (Zaráf/Provládat týden ík Region honosící se |

častá svoaedajnou nezávislostí, vycházející v několika

Ruchstav.. Ve

společnosti . slečen . z vykřičeného

pbchodní, aje,mnohdý i politické problémy v teto zemi.
•.ičžQ>pJtrgC0v<inZnÁ Ttr.2

J 100 000,-Kč
J 250 000.-Kč
Příspěvky, prosím, posílejte na volební konto ODS c. 35-60530/0100, KOmerčni oanka Praha 1
V případě, že jste poskytli dar na podporu ODS a rozhodli jste se ..Večeře ministerského před
sedy“ osobně zúčastnit, zakupte si, prosím vstupenky:
□ individuální 2500,- Kč J pro dvě osoby 5000.- Kč J firemní (stul pro 8 osob} 20'000.- Kč

Vstupenky, prosím, uhraďte předem na provozní konto ODS č. 60530/0100. KB. Praha 1
Vstupenky obdržíte obratem na základě potvrzení o proběhlých platbách daru i vstupenek.
Platby, prosím, provádějte J bankovním převodem
□ šekem
□ kreditními kartami

J v hotovosti (paní mane Krčmářova.
ekonom, oddělení Ml. kanceláře ODS,
Sněmovní 3. Praha 1. tel.: 24 59 24 75)

/-

VH.

v<

a r lam er, ti. í cl.
{

v

v o lil re p u b lik á n y

’

Potvrzení o proběhlých platbách daru a za vstupenky a potvrzení účasti zasílejte obratem
expres doporučené v přiložené obálce, nebo faxem na číslo 02-24 51 07 31. abychom Vám
mohli ihned vstupenky zaslat a připravit Vaši vizitku na stul.

Keep smc-íjl

f

-------------- NE! Bohužel se nemohu osobné zúčastnit ..Večeře ministerského předsedy", rád
bych přesto vyjádřil podporu politice Občanské demokratické strany, a proto přispívám darem
ve výši

.

'

-------------- ANO! Chci být exkluzivním sponzorem ..Večeře ministerského předsedy", ktere se
také zúčastním, a proto přispívám darem ve prospěch ekonomické -prosperity a demokracie
v naší zemi prosazované politikou ODS, ve výši
J 250 000.- Kč
Příspěvky prosím, posílejte na volební konto ODS č. 35-60530/0100. Komerční, banka Praha 1

ČI

VH.

‘

siusneno zakona.

!

Dovolujeme si upozornit, že jména dárců nad 100 300- Kž musí ODS podle zákona 2134 5/9^
Sb.. nahlásit Finančnímu úřadu v Praze 1. Do třiceti dnu Dodléhá dárce darovací daní dle pn-

rr;

i

k o m u n 'ln i v o lb y , to jso u v o lb y , kde -jed in í^ n u iu o ty e lo v -k sk o ro az d u v -rn ' z.nn o p ro to mi n e d ě la lo p o tíž e , abych n ě k o lik re p u b lik á n ů do u s t r n e m 3t
? m m u iy ch v o io n c h s e r n t , n e v o lil. P ro s e l však b o h u žel je n M iro sla v H o ráček o k terém n e ro s í 'bu á- , /c by u y i nu m s ts k e r a d n ic i us± n e s c h o p n ě jš ím s ta r o s to u , p řin e jh o rš ím uy se t '-m dosavadním - ■- ! •

toho,. že bych p říp a ln e

v e je m ís tn í -

7.

-p ó d ezí c u t

mulmdüU. u rim a

□ 100 00.-Kč
Příspěvky prosím posílejte na volební konto ODS č. 35-60530/0100. Komerční banka Praha 1

k r iz í c e l'?

.

——— ANO! Zúčastním se ..Večeře ministerského předsedy" v ramc: ukončení
Komunálních voleb 1994 dne 30. listopadu 1994 na Žofíně. Praha 1. společné s ministry, členy
Poslanecké sněmovny a ostatními předními představiteli ODS. Současné přispívám darem ve
prospěch rozvoje ekonomické prosperity a demokracie v naši zemi prosazované politikou ODS.
ve výši

a n k e n c tlo to p e rm a n e n tn í
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VEČEŘE MINISTERSKÉHO PŘEDSEDY

i h le d á n ím sponzorů

1

o

^ í 1 . . 'í í ť ’

]

"
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Za 100 000 nebo 250 000 korun muže český podnikatel povečeřet s premiérem
a předsedou ODS Václavem Klausem.
Hlavní kancelář ODS v minulých dnech některým českým podnikatelům rozesla
la dopis s pozvánkou na „Večeři ministerského předsedy44 (viz příloha).
Za všechny členy a příznivce SPR-RSČ bych chtěla pana Klause ubezpečit, že
i my „přispějeme darem ve prospěch ekonomické prosperity a demokracie
v naší zemi“. Ptáte se jak? Jednoduše. V nadcházejících parlamentních volbách
budeme volit SPR-RSC.
-r-

1

t-n vcvcm O KLAUSEM CHCE
ODS PŘES STO TISÍC KORUN

Naše národy prožily v roce 1968 bouřlivé události, které vzrušily
celý svět. Hledáme odpověď na otázky: Proč k tomu došlo ? Kdo
jsou strůjci událostí? Kdo a jak je vinen? Jak jednat dál? Jak
napravit vzniklé škody mravní, politické a hmotné?
Dějiny nevznikají hrou náhod nebo účinkem nepoznatelných
sil. Dějiny jsou výtvorem lidí, lidových mas i jejich vůdců. Co
tedy bylo motivem účastníků srpnových událostí, proč se zvolily
použité prostředky, k jakým cílům se směřovalo?

Prof. dr. Jaromír Hrbek, DrSc.,
člen korespondent ČSAV

PRVNÍ POTŘEBNÉ

MANIFEST
PRAVDY

K žádné skutečné a trvalé normalizací veřejného života nemůže
dojít, nebudou-11 všemu lidu jednoznačně a přesvědčivě osvětleny
příčiny srpnové krize, příčiny vstupu vojsk zemí Varšavské
smlouvy do ČSSR.
Žádná názorová a akční jednota nemůže být vytvořena, dokud
trvá nepřekonatelný rozpor ve vztahu našeho lidu k Sovětskému
svazu a jeho armádě.
Slavný irský matematik George Boole, zakladatel matematické
výrokové logiky, zavedl matematické symboly pro platnost urči
tých výroků. V našem případě jde o otázky: Má vinu ČSSR? Má
vinu pět zemí Varšavské smlouvy? Teoreticky existují čtyři kom
binace, v nichž 1 značí vinu, 0 nevinu: 11, 10, 01, 00.
Varianta 00, tj. nevina obou stran, nepřichází v úvahu.
Varianta 11 má málo stoupenců. Říká se obvykle, že my jsme
podcenili nebezpečí kontrarevoluce u nás a že pět zemí toto ne
bezpečí přecenilo.
Drtivá většina našeho lidu se však dělí na stoupence zbývajících
dvou variant: 10, 01.
Je to rozpor vyostřený do přímého protikladu. Je to naprosto se
vylučující buď — anebo:
Buď došlo ze strany pěti socialistických zemí k násilnému pře
padení ČSSR, k nevyprovokované agresi a neoprávněné okupaci
naší země, a pak je naším právem i povinností bránit se všemi
prostředky. Pak je povinností každého vlastence bojovat ze všech
sil proti okupantům. Pak ovšem jsou všichni, kdo hlásají obnovu
spolupráce a přátelství s SSSR a ostatními zeměmi, kolaboranti
a zrádci. Pak tedy máme i kolaborantské vedení KSČ, Národní
fronty i státu.
Anebo nešlo o přepadení, nýbrž o nutnou pomoc proti hrozící
kontrarevoluci a intervenci imperialismu u nás, hešlo o násilnou
okupaci, nýbrž o preventivní ochranu před hrozícím převratem
a krveprolitím u nás, nešlo o agresi, nýbrž o plnění řádné dohody
s našimi představiteli. Pak je povinností každého z nás — a přede-

©
Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu,
braň pravdu až do smrti.

MISTR JAN HUS

©
Pravda zůstává pravdou, i když se dočasně octne v menšině.

V. I. LENIN

©

Hrbit se, hrbit se, hrbit se!
Prof .dr.Jaroir.ír Hrbek, DrSc.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY
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Lepisí
aepsi jtení
stem na Silvestra si lze ztmí představit. Ctitulovar.ý Jaromír
Hrbek
regier, z kola cor art-tví více než kdo jiný.VH.
bek z Clomouce
Clcmouce zostudil nás region
vším našich vedoucích činitelů —, aby to jasně a jednoznačně pro
hlásili a všemu lidu prokázali a objasnili.
Není přece možné, aby normálně myslící a čestný člověk sou
časně hlásal: jsou to okupanti a agresoři, ale musíme je považovat
za spojence a přátele.
Každý musí mít v této základní otázce jasno, jinak nelze náš lid
a naše národy politicky sjednotit.
Avšak právě u tohoto klíčového problému jsme svědky neuvě
řitelné skutečnosti: Nikdo z nejpovolanějších dosud nepodal po
drobný rozbor příčin, které vedly k 21. srpnu 1968. Nikdo dosud
nesdělil všechna rozhodující fakta. Nikdo neinformoval veřejnost
o jednáních, která předcházela vstupu vojsk do ČSSR. Nikdo
z přímých účastníků mezinárodních jednání nevystoupil s kritikou
nebo sebekritikou.
Naopak, opětovně jsme byli svědky vyhýbavých odpovědí, velmi
kusých informací i přímého zamlčování a zamlžování.
Kolikrát jsme slyšeli a četli: Není čas zabývat se minulostí.
Vznikla nová realita, hledejme z ní východisko. Vývoj mezi lednem
a srpnem 1968 budou moci popsat a posoudit až s odstupem času
historikové. Nehleďme zpět, nýbrž kupředu. Podcenili jsme mezi
národni ohlas naší polednové politiky. Polednový vývoj byl složitý,
a proto si vyžádá mnoho úsilí jej zhodnotit, atd., atp.
To však není odpověď na základní otázku: Proč došlo ke vstupu
vojsk do ČSSR? Palčivý rozpor tím není překonán a odstraněn.
Právě proto má dosud volné pole dotčené národní cítění, rozjitření, bolest, ohromení — ale též demagogie a nepřátelská zahra
niční propaganda. Nikdo neposkytl našemu lidu rychlou a účinnou
pomoc, aby se zotavil z těžkého srpnového otřesu. Celá země
dlouho žila v temném mraku nejistot, dohadů a rozporů.
Jediný soudruh dr. Gustáv Husák zaujal veřejně od počátku
otevřené, zásadní stanovisko. Již na zasedání ÚV KSČ dne 31. srpna
1968 řekl mj.: „Na Slovensku jsme postavili syrově a tvrdě pravdu,
jaká je.“ V řadě projevů v poslední době vyjádřil zcela jednoznačně
své osobní stanovisko. Ohlásil, že se provádí a vbrzku bude zve
řejněna podrobná analýza a zhodnocení vývoje situace v naší zemi
v posledních letech.
Nedořešený konflikt osobních myšlenek, citů i pudů plodí nemoc
— neurózu jedince. Nedořešený konflikt politických názorů vy
tváří politickou neurózu až psychózu celé společnosti.
Můžeme se pak divit zmateným názorům a činům mládeže?
Neudržovali jsme sami živnou půdu pro demagogy, extrémisty,
kompromitované dobrodruhy i agenty nepřítele? Nevydávali jsme
tím sami pozice protisocialistickým silám? Nevytvářeli jsme tím
sami situace, kdy jsme museli stále znovu tlumit hrozící nátla
4

;

kové akce, demonstrace, stávky — i doslovně hasit hořící tělo nešťastného, vnitřně rozbitého mladého studenta, který provádí demonstrativní sebevraždu?
Všichni jsme morálně i politicky povinni dát průchod plné
pravdě, usnadnit lidem orientaci, zbavit je neřešitelných vnitřních
rozporů.
Není jiné cesty než zjistit a zhodnotit rozhodující fakta.
ČTVERÝ VÝKLAD

Dnes existují čtyři hlavní výklady a koncepce:

"

.

1. Mnozí podávají zdánlivě velmi prostý a srozumitelný výklad:
Malá ČSSR se dala do budováni nového života podle nového modelu,
jemuž se říká socialismus s lidskou tváří, syntéza demokracie
a socialismu. Hlásá se úplná svoboda osobnosti, úplná svoboda
tisku, úplná svoboda politického a jiného sdružování, naprostá
volnost projevu. Avšak do tohoto radostného vývoje náhle zasáhne
brutální zevní síla. Dva malé národy jsou přepadeny drtivou přesilou svých pěti velkých bratří, kteří žárlí na úspěchy malých sou
rozenců, odmítají program reformátorů, bojí se kacířské nákazy
a rozhodnou se nové dílo rozbořit. Podobné varianty jsme slyšeli
z mnoha západních zemí i od stoupenců pravicového kursu v ně
kterých komunistických stranách.
Avšak je tento prostý výklad správný? Lze vykládat proběhlé
historické události jako svár v rodině socialistických zemí? Šlo
u nás skutečně o realizaci vysněného světa úplné svobody a štěstí
všech?
2. Někteří vyslovují jiný názor: SSSR provádí velmocenskou šo
vinistickou politiku, diktuje svým „satelitům“, nestrpí žádný od
por a žádný odklon od linie jím stanovené. Svět je rozdělen na
geopolitické sféry monopolního vlivu dvou atomových supervelmocí — SSSR a USA. Malým národům je určeno jen poslouchat.
Každá neposlušnost se trestá. Podobné varianty hlásají předsta
vitelé Číny, Albánie a stoupenci „ultralevého“ kursu v jiných
zemích.
Avšak je tomu skutečně tak? Dělá SSSR tutéž politiku jako
USA? Máme pro takové tvrzení důkazy?
3. Strany a vlády pěti zemí Varšavské smlouvy prohlašují, že
splnily svou internacionální povinnost, postupovaly přesně podle
ducha i litery bratislavské dohody, poskytly ČSSR pomoc proti hro
zící kontrarevoluci a chránily západní hranice společenství'socia
listických zemí proti možnému zásahu imperialismu a západoněmeckého revanšismu.

5

4. Naši někteří vedoucí a odpovědní pracovníci začali mluvit
o nedorozuměni mezi námi a spojeneckými, zeměmi a stranami. Slo
však skutečně jen o nedorozumění?
Kde je tedy pravda?

;

SYMPTOMATOLOGIE
Stane-li lékař nad nemocným, zjišťuje příznaky nemoci (symptomatologii), porovnává obraz nemoci s dosavadními.poznatky
lékařských věd a tím nemoc rozpoznává a po určení diagnózy volí
vhodný léčebný postup.
Organismus naší společnosti byl zasažen prudkým vzplanutím
politické krize — vnitřní i mezinárodní. Jaká je Symptomatologie,
diagnóza a účinná léčba této společenské afekce?
Připomeňme si heslovitě hlavní příznaky.

i

;

.
VNITROPOLITICKÝ VÝVOJ V CSSR OD LEDNA DO SRPNA 1968

Socialismus utopistický i vědecký socialismus Marxův, Engelsův
a Leninův vždy měl a má ve své bytostné podstatě lidskou tvář —
humanismus. Jediným smyslem a cílem socialismu a komunismu
byla, je a vždy bude péče o všestranný rozvoj svobody, blahobytu
a štěstí lidu.
Vnitrostranický teror, politické procesy a perzekuce padesátých
let označujeme právem jako hrubé deformace, znetvořeniny socia
lismu. ba přímo negaci socialismu.
KSČ sama veřejně před veškerým lidem tyto zrůdné jevy plně
odhalila a odsoudila. Organizovala nápravu a rehabilitaci nevinně
odsouzených a pronásledovaných. Předložila nárys akčního pro
gramu nového uspořádání a řízení politiky, ekonomiky, ideologie.
Všechen lid přijal se souhlasem tento „polednový kurs" nebo „čes
koslovenské jaro“.
V tu chvíli však dochází ve veřejném dění k rozdvojení názorů
a činnosti.
Většina poctivých členů a funkcionářů KSČ — včetně mnoha
těch, kteří byli nedávno pronásledováni — usiluje o obnovení
čistého štítu strany a znovuzískání plné důvěry lidu.
Avšak silná a vlivná skupina veřejných činitelů — především
pracovníků tisku, rozhlasu, televize, kulturních svazů, nových poli
tických seskupení a klubů, organizací studentstva a mládeže — za
hájila frontální útok proti KSČ, proti její vnitřní i zahraniční poli
tice, proti Sovětskému svazu.
Manifest 2000 slov dal podrobný návod, jak postupovat. Hlásal
svobodu slova — a současně vybízel k umlčení zastánců jiného
názoru. Hlásal plnou demokracii — a současně vyzýval k rozpou-
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tání individuálního teroru vůči funkcionářům strany. Hlásal huma
nismus — a přitom neváhal použít zcela nelidských a nenávistných
metod morální a společenské likvidace svých odpůrců. Hlásal
touhu po diskusi a dialogu s kdekým, avšak proti komunistům
chtěl vytvářet „pořádkovou službu" — jako kdysi Hitler své SA.
Antikomunistické pogromové akce byly rozpoutány proti jed
notlivým členům ÜV KSČ, proti poslancům NS, proti starému členu
strany, který projevil slovo nesouhlasu, proti skupině dělníků Pragovky i jejich rodinám atd. atd.
Tisk, rozhlas a televize zcela cílevědomě a soustavně vedly kam
paň, kdo má a kdo nesmí být funkcionářem OV, KV a ÜV KSČ nebo
delegátem na připravovaný mimořádný XIV. sjezd KSČ.
Obhajoba strany proti tomuto soustředěnému a stále se stupňu
jícímu útoku byla stále slabší nebo nebyla vůbec. Vedení strany se
stalo téměř bezmocným. Ukázalo se, jak klíčový význam pro vytváření politické atmosféry mají prostředky hromadné informace.
Hle, jak hodnotil situaci na plenárním zasedání ÜV KSČ ve dnech
30. 5. až 1. 6. první tajemník A. Dubček: „Vznikají obavy — jak
o tom svědčí rezoluce stranických orgánů a organizací — zda
strana nevyklízí pozice, zda nerezignuje na svou vedoucí úlohu
a neuvolňuje prostor pro pravicové a nesocialistické síly.“
„Pod tíhou odhalených deformací 50. let byly mnohé organizace
strany zatlačeny do defenzívy. Vlna živelné kritiky a odhalení mi
nulých deformací rozkolísaly i některé články státního a hospo
dářského aparátu. Kdybychom tento vývoj nezvládli ..., mohlo bý
se stát, že by to současná společenská i politickomocenská struk
tura těžko unesla a mohl by vyústit do určitého konfliktu.“
„Především jde o to, že se stále rozvíjí a často i stupňuje jedno
stranný nápor s cílem zdiskreditovat stranu jako celek.“
„Jde o to, abychom neotevřeli prostor nesocialistickým nebo do
konce protirevolučním silám. Proto k těmto otázkám včas obra
címe pozornost strany.“
„Pro náš postup je krajně důležité, abychom zhodnotili reálné'
síly a možnosti těchto tendencí.
Socialistická republika existuje teprve 23 let. Mezi námi žijí
zbytky předcházejících vykořisťovatelských tříd a jejích političtí
exponenti. Přežívají staré ideové vlivy i jejich nositelé. Žijeme
v rozděleném světě, ve kterém nepřestal působit třídní boj. Tyto
skutečnosti nejsou pro charakter našeho společenského vývoje
určujícím činitelem. Jsou však zde a především v dnešním prud
kém společenském pohybu nemůžeme s nimi nepočítat.
To jsou důvody, pro které si musíme pozorně všímat politické
a ideové aktivizace zbytků poražených buržoazních tříd, zkracho
vaných předúnorových pravičáckých politiků a podobně. Jsme
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svědky toho, jak se tu a tam pokoušejí vytvářet ideové a politické
předpoklady pro svoji činnost. Nechybějí ani pokusy vytvářet si
legální základnu pro svoji činnost v některých organizacích, které
nyní živelně vznikají, zejména K 231, kde působí i lidé právem od
souzení pro protistátní činnost.
Nechybí ani zvýšený zájem z řad nepřátelské emigrace. V' po
sledním období roste i intenzita zájmu nepřátelských rozvědek
o dění v Československu. Různé nepřátelské zpravodajské agen
tury šíří nepravdivé informace, polopravdy, dohady, kterými se
snaží narušovat vzájemné vztahy socialistických zemí, jednotu
strany, dezorientovat členy strany i ostatní veřejnost.
Pravda, vnitřní antikomunistické síly vystupují zatím zdržen
livě. Jsou dokonce ochotny zapřísahat se, že jsou pro obrodný pro
ces. Uplatňují přitom taktiku postupných cílů. Když uvážíme, jak
hluboký je rozpor mezi jejich cíli a skutečnými, zájmy našeho
lidu, které kotví v socialistickém uspořádání společnosti, můžeme
právem říci, že extrémni, okrajové síly nemohou samy o sobě naši
stranu a socialismus vážně ohrozit. Reálnost jejich nebezpečí je
však v tom, že se pokoušejí vytvořit si základnu v ovzduší antikomunismu a antisovětismu, v podporování různých živelných
a dezintegrujícich tendencí, které by ohrozily strukturu naší spo
lečnosti. Musíme si být vědomi, že v současném období boje dvou
protichůdných třídních ideologií je antisovětismus nejmodernější
odrůdou antikomunismu.“
„Vylučujeme možnost, že by rozvoj socialistické demokracie
u nás v současné době byl možný při vytvářeni opoziční politické
strany, která by stála mimo Národní frontu, neboť je to cesta
k obnovení mocenského boje. Naše strana se postaví všemi pro
středky proti těmto snahám proto, že by to v dnešních našich
podmínkách nezávisle na přání těch, kteří takové názory hlásají,
nakonec vyústilo v pokus zvrátit nejprve pozice Komunistické
strany Československa ve společnosti a nakonec i socialistický
vývoj.“
„Proces vývoje socialistické demokracie v naší zemi je i nadále
předmětem zvýšeného zájmu ve světě. Je středem pozornosti ze
jména komunistických a dělnických stran.
Nás samozřejmě v prvé řadě zajímá postoj bratrských stran
socialistických zemí. Je skutečností, že jejich představitelé, s kte
rými jsme jednali, vyslovují podporu a sympatie naší straně, pod
poru ústřednímu výboru strany v úsilí o vybudování vyspělé socia
listické společnosti, ale neskrývají se v rozhovorech a někdy
i veřejně se svým znepokojením nad některými protisocialistictickými, antikomunistickými a antisovětskými tendencemi, které
se objevily v proudu obrodného procesu.
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. Neoddělitelnou součástí naší politiky je spolu s bojem proti mi
nulým deformacím i boj proti antikomunistickým projevům, proti
narušování našeho spojenectví a dobrých vztahů se Sovětským
svazem a socialistickými zeměmi, proti napadání internacionálních
stránek politiky naší strany.“
„V žádném případě nesmíme z naší strany nahrávat taktice buržoazní propagandy, zarpěřené na rozbíjení jednoty socialistických
zemí a vytvoření atmosféry nedůvěry, šířením nejen zkreslených
výkladů některých rozdílných názorů, ale i vysloveně provokativ
ních zpráv, například o připravované vojenské intervenci socialis
tických států do Československa, nebo vytrhaných, hrubě zkresle
ných výroků našich vedoucích soudruhů apod. Nevím, k čemu je
dobré přebírat různé pomlouvačně zprávy a informace buržoazni
propagandy do naší zpravodajské činnosti a dávat jim u nás publi
citu, aniž by se na ně reagovalo.“ ‘
V diskusi vystoupila řada soudruhů s vážnými obavami o další
vývoj u nás.
V závěru řekl s. Dubček mj.: „V současné fázi se objevuje jako
vážné nebezpečí, které by mohlo narušit tento proces, nebezpečí
zformování protistranických a protisocialistických sil, které by
mohly nastolit otázku boje o moc. Nikdo netvrdí, že toto nebezpečí
je takové, že bychom dnes stáli tváři v tvář kontrarevoluci. Ale
tato skutečnost tu je jako potenciální faktor, který může v určité
situaci narůstat a znamená vážné ohrožení.“

Je to neuvěřitelné, avšak je skutečností, že přes tento rozbor
politické situace v naší zemi nebyla realizována žádná účinná
opatření, která by ofenzívě pravicových, protisocialistických a
protisovětských sil čelila. Naopak — útoky se stupňovaly, zejména
v souvislosti s jednáním našich politiků s představiteli jiných
stran.
VZTAH CSSR K SSSR A OSTATNÍM SOCIALISTICKÝM ZEMÍM

Náš lid v drtivé většině přijal po roce 1945 svým rozumem i ci
tem Gottwaldovo heslo: Se Sovětským svazem na věčné časy. Se
Sovětským svazem — a nikdy jinak.
Našli se ovšem příživníci a kariéristé, kteří deformovali až karikovali naše vztahy, založené na vděčnosti osvoboditelům, na sym
patiích k zemi Leninově, k VŘSR a k první zemi socialismu. Obje
vovalo se nedůstojné podlézání, bezduché kopírování, neupřímné
vychvalování.
Po lednu 1968 nastává v tisku, rozhlase a televizi prudký obrat.
Antisocialismus a antikomunismus se projevuje hlavně zuřivým
antisovětismem.
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