První
s o u k r o ir ý týdeník
se samizdatovou tradicí.

10 . č e r v e n c e 19 9 8

RES PUBLICA

Hrdina TU. odboje
CERF AN Vladimír, země
dělský dělník se naro
dil 4 • če r ve nce 19 25 v
Čisté u Horek, okres
Nová Raka, svobodný,
katolík, pozůstalí so
urozenci František a
Otakar. Státním soudem
v Fráze odsouzen za
vel ezradu. Popraven
dne 11.říjne 1952.Čest
jé^opamátee! Nikdy ne
zapomeneme!
" p IETA "

Vyoadá to, že se
seny tuje k zavedení
většinového systému a
d o uf á m, ž e na něj do -jedou i dnešní státo
st raný ČSSD a ODS.Tak
jako právě nyní na 5%
klausuli dojeli KDUČSL a US, která nota
bene má tento systém
doKonce ve svém voLeb
ním pro g ramu .
VH .
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"Svobodné noviny",
naše v současné době
nejlepší periodikum"
přechází na čtvrtlet
ní periodicitu oravděoodobně z finanční
ch důvodů. Ale to je
v této zemi už obehraná písnička, čím
lepší nov i ny /v i z Č D/
tím méně ho lidé kunu
jí a tím ho dovedou k
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Demokrat icks Unie oři svých 1,5%' v ~ p.r&vdových
volbách je na hony vzdálena výsledkům virtuálních
volen. To vsak není žádné překvapení, něhot těch
1,5k jsou novetšmě lidé s možností očistnou na
Internet a tím svými hlasy zkreslí výsledek, rak
lze ještě vstoupit každému z nich do svědomí a
optat se zda riskovali ztrátu svého hlasu či se
raději Přiklonili k jisté straně jež překročí 5%
Demokratická unie klausuli, lyslír si, že raději volili tu druhou
možnost. Vín. to z osobního průzkumu, kdy mnoho z
tčen, kteří by volili DEU dalo hlas z těch důvod1*
jiné straně. Nečemokret i črvnst těchto voleb je ka
ždému zřejmá a je obrovská drzost, když oři exis-tenci klausule se hodnotí účinnost poměrného vo
lebního systému což se stává i. lepším odborníkům.
Praha 10. června 1998 -• ČTK
V.’-* .

Na různých místech Internety jsou virtuální volby
Virtuální parlamentní volby se nyní konají na několika místech počítačové
sítě Internet. Podle zjištění ČTK v nich většinou vítězí ODS.
Ve srovnání s průzkumy veřejného mínění má daleko lepší výsledky i DEL’.

Volby na Internetu zpřístupnila tři česká media. Kromě stránek zahraničního

jsou to i speciální internetové stránky ČTK, věnované volbám.
Na rozhlasových stránkách se nyní o první místo dělí linie svobody a ODS,
následovány DEU ( Demokratická unie ), ČSSD a KDll-CSL.
Na stránkách Mladé fronty Dnes jsou výsledky uváděny v procentech a (.
tam získala 41%, druhá Vnie.svobody 15%, třetí je zatím ČSSD se 14%
a čtvrtá DElí se 13%. KDU-ČSL tam zatím získala pouhá 3% hlasů.

-/ b_

Ve Volebních novinách ČTK, které jsou už na počítačové síti už sedmý týden
vede ODS s 41%, následuji ji Demokratická unie ( DEK ) s 21.5% a V nie
svobody se 12,9%.
Sociální demokraté v těchto virtuálních volbách získali dosud jen necelých
10% hlasů, KDli-ČSL 4,9%, SPR-RSČ 3.5% a KSČM 3,4%.
Jakub Dospívá kar
101234 JUN 98
Avšak i těch l,5ž bj za existence volebního systému I.republiky by zaručo
valo nřesně j poslance v poslanecké sněmovně. Z toho je zřetelně' vidět
že
ČR se vyvíjí jiným způsobem, který jde mir.o přá-ní voličů. Viděli jsme, že
i jeden poslanec může mít u poměrného systému obrovský možná že i neblahý
vliv, ale to jenom u poměrného systému s klausulí. Za normálních okolností
však vyjadřuje princip demokracie t.j. střet zájmů možných názorů a skupin
prostřednictvím parlamentu. Většinový systém je o něčem jiném e vyhovuje
většině bez ohledu na názor menšiny, l-orněrný systém bez klausule umožňuje
oři sestavování vlády vzít, v úvahu a plnit náz-r a požadavky i menších stran
ba i těch nejmenších, třeba t/ch jejichž názor a požadavek je jednorázový a
nn jejích splnění nemusí dále na politické scéně působit. Měnili jejich pož*.
dávek v souladu s koalicí či je přemrštěný, hledá si spojence v jiné malé
r tré r-č . která je méně radikální a snado lze její ncžadavky snlr.iž/
“
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pokračování ze signáluíno fVczři veaenéno na mou osobu s krycím Jménem
"Orbit 8" r.n C'3-3t.B v šumnerku.
V.--;.
.

K3 333 Ostrava,

správa JtB

RiÉŘlení__Ž_rJ_n. P Ř_P_K__»_

č.j.

: Có - eeá^lyc

V Šumperku dne 29.9.1976

Frvopisně

!

^3/

Počet list ů :

3 ch v a 1 u j i
z-

>
Z

'f/J/ť
------ z-------------------•Pnáčólr.ík

!■'}
!

(
-)
-'V . z/ ■ '

1 ' olb. S-SXG-

t

\

/Vr'/y/

....

z/. ,
c'

z

Návrh
za

nu uložení signálního svazku "ORBITA", reg. Čís. 14937

f

do archivu na S-3tB Ostrava.

ing.

ti ,

Signální svazek "ORBITA", reg. čís. 14937 v němž je veden
H A J N Ý Vladimír, nar. 11.4.1939 SSSR, české národnos

čsl.

státní příslušnosti, zaměstnán jako půdoznalec v ústav

pro průzkum zemědělských půd se sídlem Praha-Suchdol, bytem Šum

perk, ul. démonická Čp. 7, byl zaveden dne 30.4.1973 pro podez
ření z provádění vyzvědačství dle § 105 tr. zákona pro americkou

rozvědku.
Při rozpracování akce bylo postupováno tak, aby nedošlo k
narušení zájmů S-Stii Hradec králové, která paraelně rozpracová
vá v akci "KŘÍŽ" čs. emigranta ing. Vaško Čestmír, který udržu

je styky s objektem akce "ORBITA". Bylo uskutečněno několik souĚ

činnostních porad, kde byl rozebírán další postup v rozpracová
ní. Při rozpracování akce "ORBITA" byl využíván TS "DALIBOR",

reg. čís. 17635, který podával hodnotné zprávy. Při výjezdu do
KS se napojil také na objekta akce "KŘÍŽ". V průběhu využívání
TS "DALIBORA" nedošlo k jeho dekonspirbíčiv
i

I
i

Jelikož se v průběhu rozpracování nepodařilo shromáždit
důkazy, které by prokazovaly trestnou činnost dle £ 1C5 tr. zák .

byl zpracován návrh na provedení profylaktického opatření s ob
jektem akce "ORBITA" ing. Hajným. Ja zámladě schváleného návrhu
bylo dne 27-9.1976 na O-StB Šumperk provedeno profylaktické opa

tření a to zpravodajským vytěžením s cílem paralyzovat činnost

ing. hajného na čs. emigrantu ing. Taško a tím zabránit případ
nému přerůstání této činnosti v činnost protistátní. V průběhu

profylaktického opatření ing- Hajný doznal styk na ing. Taško a
styk s dvěma VC, které za ním ing. Taško poslal. V podstatě ho

vořil pouze k věcem na které byl .naveden a o ostatních skuteč

nostech potvrzených agentem a "TA-211" pomlčel. V zájmu zachová

ní korispirace nebylo možné na tyto otázky zavádět hovor. Jedná
se zejména o styk s několika institucemi v ho a styk na ambasá
du ČLR v Praze a některé další skutečnosti. Z projevů a názorů
mg. Hajného vyplývá, že je zastáncem socialismu "s lidskou tvá
rí" - socialismu,

který byl propagován v roce 1968.

Provedeným profylaktickým opatřením bylo dosaženo sledova
ného cíle, nebol ing.- Hajný se zavázal, že přeruší veškeré sty

my s čs. emigrantem ing. Taško a případné styky s VC poslanými
ing. Taško czSámí orgánům bezpečnosti nebo pracovníku ZÚ na pod

niku kde je zaměstnán. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem
navrhuji

signální svazek "ORBITA", reg. čís. 14937 ulo

žit do archivu.

Zpracoval : ppor. Kyselý Jan
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