První
soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

17.července 1998
Hrdina III. odboje
SOK-SIETER Vilém, naro
zen 31. orosince 190'2 v
Berouně, podplukovník
čs. armády, ženatý, na
posled bytem v Praze.
Popraven 18.července
1949 v 5,24 hodin ve
věznici Pankrác. Čest
Jeho památce! Nikdy ne
zapomeneme.
’’PIETa”

RES PUBLICA

Šumperk jako levico
vá bašta se opět neza
přel a došlo k Jasnému
vítězství levice a v
případě kdyby bylo mož
né sestavit vládu pod
le toho, nepotřeboval
by Filoš Zeman uzavíret ponižující smlouvy s
ODS. Ve skutečnosti7 ale
JAK SE VOLILO VE STÁTĚ A NA
Pro srovnáni uvádíme s olchiii vvslcdkv vv stálí* a v okrese Šumperk (procentuální poradí je v téže posloupnosti). ( SNI
32.3I/35.XX; ODS 27.74/22.4X; KSČM ll.tl.VI2.77; IsDU-ČSI, 9,()<)/U1.2X; US X.60/6,12; SPR-RSČ 3.90/4,0«; D/J
3,(16/3.16. li dalších stran a linuli nebyly zveřejněny krajské výsledky, uvádíme proto pouze pořadí, kterého dosáhly
stálí*: DEU 1.45; SZ, 1.12; Nezávislí 0.X7; MDS 11.37; ČSNS 0.29: OK-PK 0.25.
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I dleh se ziičasimlu eelkem 2.1 128 pravuphnuyeh voličů. kteří Iviii i "1.27% Vídičskě základny v.Šumperku. 1'rumerná účast »• <•<•/<•
zemi byla pudle l středili volební komise 77,wj%t nu Severní Moravě 7.1 • 77"«». /.droj : ( esky statistic ky úřad. I I A

Uvnitř

čísla:

jde o zavedení
v ě t. š i n o v é h o s y - ■
stému e odstra
nění jakékoli.v
plurality na
do 1 i tické scé
ně. to anierika-ni žací kultury
nás čeká i sne.-rikanizace poLitky.T^ však
je pro střcdoe-vrooane nerůst*
o jn é .
VtT.

1. Bohumil Ř í h a: Úloha reckonunistické propagandy.
Příklady neok^munist i.cké propagandy
2. Demokratická unie: Kde nás najdete v Praze.
3. Čtenář z Moravy:Sdělovací prostředky, říkejte pravdu
4. Pplk.Jiří Lebed a:Návrh na uložení kontrolního
svazku Č.79O2 ’’Orbita” do archivu 1 inisterstva vnitra
tředpokl.cena:

?t- Kč

p. TO

47263

vycházelo

19 7

obnoveno

1987

Vydává:
Oba 34,

3

Náklad:

50 výtisku

“1975
r o č n

i

k 15 číslo 29

V Ladin ír Hajný
Red.
pí Šumperk______ rad« :-řju.li us A.Vargs

Uzávěrka:

12.7-98

•j kciyž by se mořilo
. že oři dá vůní prostoru DEU a vznLedem kj/nru, že
iseir ,‘ji volil, byl«* rnojím hlavním koněm ve volbách 1998. Tak to není, to ola
tí jen pro r.1996. Pokud by u nás platil demokratický volební zftk?>n bez omez
ování klausulemi a finančními Unity volil bych Agrární stranu eventuelně PB
VB.

DEMOKRATICKÁ

UNIE - KDE NÁS NAJDETE

V PRAZE

OR a MO PRAHA I

OR a MO PRAHA 2

p.Brabec Jaroslav
Vozová 6 Praha 2
tel.: 6274564

p.Trégl Oldřich
Těptín 2888 p.Štiřín

OR a MO PRAHA 4

OR a MO PRAHA 5

Ing.Stibral Jiří
U Plynárny 73 Praha 4
tel.: 766664

Mgr.Placheta Rostislav
Běhounkova 2309
tel.: 5619706

OR a MO PRAHA 7

OR a MO PRAHA 8

OR a MO PRAHA 9

Ing. Hu kauf Josef
Heřmanova 41
tel.: 376213,24425509

Haralík Ferdinand
Kaizlovy sady 9
tel.: 2320422

Exnerová Marcela
Podkrkonošská 537
tel.: 81931369

OR a MO PRAHA 3

tel.: 24250725

OR a MO PRAHA 6

Ing.Peltrám Jaroslav
Na dračkách 1058/47
tel.: 889594,889620

OR a MO PRAHA 10

OR a MO PRAHA 14

ORaMO PRAHA 15

Ing.Vamberová Daniela
Petrohradská 24
tel.: 71736134

Exnerová Marcela
Podkrkonošská 537
tel.: 81931369

Kmochova Marcela
Zlenická 932/28
tel.: 67711249

Žádný z nich však nenavazuje na fáze měsíce

břichu. Protože pak křesťane odedávna chá
pali Spasitelů zmrtvýchvstáním završený křiž,
jako naplnění starozákonního předobrazu,
stavívali křesťanskou Pasehu vždycky až. j>o
projiti dni paseky židovské.
Pravda, v nejdávnčjšich stoletích křesťan
stva se vyskytly skupiny věřících, jež oslavo
valy Zmrtvýchvstání Páně každoročně v týž
den občanského kalendáře, v němž. Spasitel
vstal z mrtvých. Jejich způsob oslavy však
spolu s jinými odchylkami odmítl již r. 341
svátý místní sněm antiocher.ský s odůvodně

pak čteme ve stati Hany Černohorské

či na datum tehdy platného „občanského“

ním, aby slavnost Zmrtvýchvstání nebyla sou

stoletím dostaly velikonoce přesný termín.

s názvem „Na velikonoce jasno - bude laciné
máslo", otištěném v jihomoravské příloze té
hož deníku slova: „V šestém století dostaly

kalendáře, ale na židovský svátek Pesach.
v kraličtine přesnice, hod beránka, oslavu sta
rozákonního východu z. egyptského domu

časná se svátkem Židu. Vodítkem k určeni

Slavily se až, do nově úpravy v r. 1576 ve všem
křesťanstvu v neděli po oslavě starozákonní
ho svátku Pesach." Čtenář, který si uvědomu

SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY, ŘÍKEJTE LIDEM PRAVDUÍ
V přemíře zpráv o oslavách velikonočních
svátku ve dnech 9.-13. dubna jsme se setkali i
s velmi závažnými údaji, jež neodpovídají
pravdě. Tak např. v článku „Velikonoční mší
začal největší církevní svátek" pod záhlavím
ČTK, otištěném dne 10. dubna v deníku ME

DNES jsme četli: „Na neděli podle bible při
padá jeho vzkříšeni a zmrtvýchvstání" (zmi
ňovanou nedělí jest rozuměli 12.4. a slovo
„jeho“ se vztahuje ke Kristu). O den později

"Hiss pravoslaví”

velikonoce přesný termín. Začaly se slavil
vždy první neděli po pivním jarním úplňku".
K údajům je nutno poznamenat aspoň to
lik: Pozorný účastník pravoslavných bohoslu
žeb Květné neděle a Strast něho týdne si
v průběhu biblických čtení nemůže nepovšim
nout celé řady časových „signálů“ (např.
v neděli .112,1. v úterý MI26.2. ve čtvrtek
Mkl4,12. v patek .lisjs, .119,31, M127.62).

dala oslavy Zmrtvýchvstání uchyl jarní úpl
něk. ale oslava dávné biblické události.
Tak lomu bylo od časů všeobecných církev
ních sněmů až do r. 157ti, kdy papež, Řehoř pro
západní křesťanstvo ustanovil nový’ klíč k určeni
dala slavení Kristova zmrtvýchvstání. V souladu
s tehdy převládajícím renesančním světovým

n:izoreinhiasijícim odklon <xl biblických výcho
disek a zditrazíuiiieím vedoucí vyznám exakt
ních véd. zcela pominul evangelni „časové sig
nály" i den starozákonního předobrazu. Tejavi
on stanovil, ž<- se křesťanská pascha napříště
bude v západním křesťanstvu slavil vždy v pivní
neděli po pivním j.irníin úplňku.
Zpráva ČTK tedy měla správně znít: „Na
neděli podle rozhodnuli papeže Řehoře z r.
1576 připadá jeho vzkříšeni a zmrtvýchvstá
ní". A Hana Černohorská by čtenáře pravdi
vě musela informovat takto: .Jiz před šestým

je tuto nepravdivost a zkre.skmost informaci
v záležitostech viry, musí nutné bezděčně
ztratil důvěru k pravdivosti celého zpravodaj
ství našich sdělovacích prostředků.
řteiuiř z Morav//

Pokračování ve vydávání torza z kontrolního svazku vedeného na mou osobu
Krajskou správou StB v ('stravě s krycím jménem ’’Crbita”. V.H.
"Zé

V Praze dne 24. 3. 1977

PKISNÉ TAJNÉ
PR V OPI SBIJ

•• lo'ivui \ o < 1. -clního svazku čz7$O2 ’’ORBITA” do archivu IdV

J' . d
'.■/i za.lc-cr.
Signální

na 1.oddělení 1. odboru Správy StB Ostrava
mň.palní svazek č.14937 v akci "ORBITA”.
. y-j.zc'

byl zaveden na československého státního

I'.'.; ...i;.í:-, nar.11.4*1939 v SSSR, České národnosti,
bezpartijní, zra sinán jako půdní znalec
v ústavu pro zemědělský výzkum v Praze ,
trvale bytem Šumperk, ulice Temenická 7.

ríoznracoa-:'ní bylo prováděno na základě jeho styků s českoslovenz.:y... o. !i;;a.antem ing. VAŠKO Čestmírem, který je zaměst
nán u Uja ai-nm v ppp q byl rozpracováván Správou StB Hradec
Královo. Oaj.c vzhledem k tomu, že ing. HAJNÝ bydlí v blízkos
ti vojens <qj.iq objektu Sovětské armády v Šumperku, bylo prove-

noveno, zlo. nemuče být využit k podávání informací o jednotlicxcn
armády. Ing. HAJNÝ také udržoyal—p£semxuí-styky^na razné' 2^kiraniézí instituce a na svém pra[&W§tfi.0cžát!áj-o\ráí:?své styky öo X3
í
•

;

I O

I I

írvir

2

trestná činnost podle
<• 105 trestního zákona, a proto bylo rozhodnuto provést se
jmenovaný*.; proíylaktická opatření s cílem zamezit další styky
iny. áAJKBho do KS a informovat zaměstnavatele o těchto vztazícli.
l.ra základ/ schváleného návrhu byl na O-StB Šumperk prove•len pohovor s ing. KAJNÝm. Potvrdil své styky s ing. VAŠKO i
'J vrnlbčhu rozpracování se nezjistila

do KS. dám slíbil, že své styky do KS přeruší a bude jednat
jako řádný občan československého státu. Rovněž byl zaslán do
pis řediteli Ústavu pro zemědělský výzkum v Praze, ve kterém

byl informován o vztazích ing. HAJNEho na jejich bývalého za
městnance ing. VAŠKO. Ředitel tohoto ústavu ve své odpovědi
uvedl, že ing. HAJNÝ bude zařazen na takové pracoviště, kde mu
oucle omezen vztah ke služebnímu a hospodářskému tajemství,

]],?. základe profvlaktických opatření, jež splnila účel, bylo
ukončeno rozpracování akce "ORBITA" a signální svazek byl dne
2.3,2.1976 uložen do archivu. Vzhledem k tomu, že není předpo
klad dalšího rozpracování objekta akce podle § 105 trestního
zákona, navrhuji uložit kontrolní svazek "ORBITA" Č.7902 do

archivu LIV na dobu 10 let.

V y p rr--a--G—o—v—a—1-—i

ppor. PÁUR Lud^k

Doporučuj i

náčelník 3. oddělení

pplk. JuEBEDA Jiří

zc r * i dc e HmŠí eitler&ce z ?E? A
f 1,011.\ NEOKOMl NISTK KÉ PROPAGANDY
iNťokoinrmistický režim dnes oslovuje veřejnost v České republice
výhradně prostřed niet Min
vlastní propagandy. Jak propaganda,
hluboko a detailně, ovlivňovala všechen život dříve je zřejmé. Mnoho
lidí i nvm. skoro deset let po oficiálním pádu komunismu ještě myslí a

Činí komunisticky. Ba co víc. většina lidi nepochybně stále žije buď ve
znamení komunismu nebo dnešního ncokoinimisinu. To není lichotivé
poznání.

Hlavním smyslem státní propagandy v totalitních systémech je
mísili formace. V prvé řadě jsou to zprávy o existenci, účelu a metodách
činnosti politické tajné policie. Hlavní je ohlupovat obyvatelstvo o účelu
vnitřní lajné policie, které jediným hlavním účelem je kontrola a
terorizování nespokojené časti obyvatelstva. Další cíle jsou neméně
důležité pro totalitní režim.
Pro totalitní režimy je propaganda druhou nejdulcžilčjší institucí a

z&c -r« 199č .

ňíhy

"Teď už máme, co jsme chtěli ... ". Podle propagandistických směrnic,
oni (v propagandistickém slovníku množné číslo od propaganda) smí
dělat cokoliv-' hanebného a perverzního kdykoliv, ale nikdo ostatní nic ani
na obranu.
Ta starost je stejně dnes v České republice bezpředmětná, neboť
ncokomunisté nedají nikomu jinému nikde místo.
Pečlivě kontroluji
nejen to. kdo dostane příležitost napsat článek v ncokomunislickém
duchu, připravit pořad nebo vystoupit na pořadu v televizi nebo rádiu.
Kontrolují také všechny dopisv, ankety,
otázky, odpovědi rádoby
náhodných kolemjdoucích nebo tak zvaných statisticky vybraných
vzorků občanů nebo voličů. Prvním zákonem propagand) není to co

se natáčí, hlásí nebo
nalačct, hlásit a psát.
čem se muže psát, pak,
když vše souhlasí s
veřejnosti.
.Ankety a

píše, ale výběr toho o čem sc vůbec může
(I ’ dopisu čtenáře sc napřed určí zda je o lom o
zda píše ve "str anické linii” ncokomunismu a jen
předurčeným obsahem se něco muže podal
dopisv čtenářů, posluchačů a diváku jsou jen

ste jně jako ta jná policie má na území České republice nepřeli Žitou a
neslavnou historii od roku 1938. Pro dnešní generace je v paměti
goebclóvská
propaganda
nacistického
Německa,
socialistická
propaganda po válec, komunistická od převratu 1918 a ncokomunistická

součásti předem připravených propagandistických hiátck-scénářů. jinak
také zvaných samoccnzůra.)
Celé to je jeden pečlivě provedený podvod, dovedený do posledních
důsledků a podrobnosti, za účelem zastřít skutečnost, pravdu, nebo
ovlivnit veřejné mínění ve směru, který' sc zdá v tom či onom okamžiku

propaganda po převratu 1989.
Výsledkem propagandy v dané době, v současné době tedy
neokomimislické propagandy, je v pivě řadě, neschopnost .jejích

led sami strach o majetek, ke kterému nekale přišli. .Na druhé straně, je

obětí samostatně přemyslet. To vede k závislosti těchto obětí na

propagandě pro zprávy a poučení všeho druhu.
Oběť se pak jen
nesnadně vymaňuje z. tohoto kolotoče, který je podobný návyku na
drogy. Jako už.ívač omamných drog je oběť propagandy bez soudnosti.

Neumí si vybrat mezi tím co je pro ní prospěšné nebo neprospěšné.
laková osoba je snadno manipulovatelná. Na poklad, volí podle toho,
co jí žádá propaganda, ne podle toho, co jí je prospěšné.
Posléze pak (o už. jde velmi rychle. Člověk čte noviny, které jim
propagandist doporučí,
lam není nic jiného než. propaganda.
Poslouchá rozhlas a televizi, který mu propagandista doporučí, l am také

pro ncokomunismus nejvhodnější. Vše jen proto, že ncokomunisté mají
jen

na

čtenáři

a

posluchači,

aby

nepřebíral

co

iicokoiiirmisfé

nabízejí, a nenechal se zmást a zastrašit.

BJUJyL ^DY NEPROM( NIST1( K É PROB.\GA.NDY
Terčem neokmimnistcké propagandy je politika, ale dá se k ní
snadno zneužil všechno. Sport, kullura. uměni, haii.ilni sociologicl á a
psychologická tematika, ekonomika, lilozolie. zkrátka všechno sc d.i

není nic jiného než propaganda. Chodí do divadel, na opery, na

podat, lépe vyjádřeno mlat, propagandisticky. Příklade sc v oficiálních
mediích vždy snadno najdou.

koncerty nebo na filmová představení, ale to všechno je také ovládáno
propagandist}’. Brzy se stávají z takových lidi propagandistické figurky,

Jako jeden za všechny může sloužit třeba článek o vítězství českého
hokejového mužstva nad slovenským na mistrovství světa ve Švýcarsku

které nic jiného neznají a nevědí kromě propagandy. Na konec jsou i
ochotni propagandu dále šířit, ba tvořit ji a pokládal (o za žurnalistické,

v poměru 1 : (). Ačkoliv zápas byl celkem vy rovnaný Slovo ho popsalo
pod titulem "Slovenský mindrák z českých hokejistů opět narostl" ve

literární, umělecké nebo vědecké dílo.
Tak se všechna televizní,
filmová a divadelní tvorba, mnění, kultura, věda i sport, a cokoli se
<> nich slyší čte a vidí stávají také součástí neokomunistické

svém vydání z ó.kvčtna, 1998.
Ze všeho ledy může jen sišct
xcnoíóbic, rasismus, urážky všeho druhu, hysterie všeho druhu a : Irach
vůbec. Ncokomunistická propaganda jich v plné míře, pravidelně a s

propagandy.
Jak víme, v komunismu dělala propaganda divý, kterým se ani nechtělo
věřit. Bývalý prezident Husák byl lak zpracován komunistickou

oblibou využívá, ač naoko se staví proti, když, sc objeví jinde a často

propagandou, že ani pět let trýznění jeho vlastními soudruhy komunisty
ve vězení v samotcc ho neodradilo od slepé vúy v/ komunismus.
Komunismu pak byl ochoten ještě dále sloužit.
že komunismus, byl a je podvodem vines netřeba zvlášť zdůrazňovat

žádnému normálnímu člověku. Podvodem, který podle dosud známých
údajů stál 80 miliónů obětí na životech v tomto století, což. mluví za
všechno. Stejný podvodem byl nacismus s asi 10 milióny lidských
životů. Ncokomunismus je jen pokračováním komunismu, tedy v
podstatě nic jiného, stejným podvodem. Počtem obětí na životech v
podobě nenarozených dětech se za 10 let své existence v České
republice blíží ncokomunismus tomu, co napáchal komunismus za 10
let. Hmotné škodv jsou také daleko horší než za komunismu. V lom je
právě je jeho hrozba. Ncokomunistická propaganda pak je v České

republice od toho, abv lhala zvláště o těchto pravdách, a všeobecné
vzalo, o jakékoli pravdě.
Není ledy svoboda projevu, od roku

1938 nikdy nebyla, ani další

vvsadv demokr acie. (\l té dobv sc jen o svobodě projevu úředně mluví

naoko proti lomu píše.

l en, kdo se nedá propagandou ovládat si již musel dříve uvědomit
její vŠudypřítomrrost ve sdělovacích prostředcích jakékoli totality.

Na druhé straně, tak zvaná novinářská, rozhlasová a televizní práce v
oíiciálních sdělovacích prostředcích, jinak také nazývaná žurnalistikou,
je v- našem století jen blábolením. Jeho smyslem dnes není nic jiného
než přežvýkat denní události a vyplivnout je lak, aby výsledek uspokojil
ncokomunistickou propagandu, lak jak sc vyžaduje pro určitý den.
týden, měsíc nebo období. Běda redaktorům, kteří nepochopí svou roli
intelektuálních prostitutů. Budou-li trval na lom, že alespoň něco je z
jejich hlavy, pak se na svém místě dlouho neohřejí.

lakovým příkladem za všechny může být v České republice Jiří I Janák.
I’o svých začátcích v komunismu pracoval po převratu v Lidových

novinách, pak zmizel ve Slovu, abv sc nakonec objevil v Pr ávu, což jsou
stale tytéž komunistické noviny, (Rudé) Právo. To není pro chválu
1’iáva, ale ukazuje se z toho, že propagandu, kterou Hanák produkuje,
není ochoten
dnes otisknout žádné propagandistický plátek kromě
Práva.

I tak

je I Janák výjimkou, neboť je až příliš zřejmé, jak se propaganda

ncokomunistickou propagandu jako švýcarská lirma sc svými novinami

většinou produkuje. Předpis je jednoduchý.
Redaktorovi nebo
placenému dopisovateli se dá jedna nebo dvě věty. To. co má danv
článek obsahoval. Ona nebo on pak kolem toho jen udělá jednoduše

Dnes nebo německá lirma sc svými l idovými novinami.

omáčku a vše sc napíše, přečte nebo ukáže na obrazovce. To je celv ten

Způsob, jakým se dnes oficiálně zaměňuje lež za pravdu, je
uhlazenější, v v padá samozřejmější, něhot* se zdokonaloval celé
století jako komunistická nebo nacisticko propaganda. Ještě než.
dosáhla komunistické nebo nacistické úrovně, jako nástroj ovládání
lidstva, byla propaganda pod různými názvy užívána pro stejný účel
mnohá století před lim. Jako důsledek, drzost k malení čtenáře,
posluchače nebo diváka ncokomunistickou propagandou dnes nezná

(hospodářský, politické, kulturní,
umělecký, vědecký nebo sportovní) novinový', rozhlasový, televizní nebo
filmový zázrak!

a úředně píše. Dnes nezáleží ani na tom. komu noviny patří. Chemapol,
což. je převážně česká lirma, provozuje sc Slovem stejnou

mezí.
Právě naopak, hlav tlím skutečným záměrem propagandy, mnohdy

nadmíru zřejmým, je zasévat zmatek a strach mezi čtenáře a
posluchače.
Ncokomunistická propaganda užívá tak nejvíc to, co
odsuzuje a kiitizujc jinde a u jiných. Hlavně sc ostatní nemají bránit

propagandistický neokomunistický

.Neokomunistický žurnalista, reportér, režizér nebo filmař je jen
jakýmsi žonglérem se slovy, zvukem nebo Hlínovými a televizními
záběry, lo může dělat každý. Jak vidíme, podle toho jak jsou dnešními
ncokomunislv vytěžováni, nejlepší pí úpr avu k tomu ma jí v v sokoškoláci,
absolventi komunistických fakult se společenským nebo humánním

zaměřením nebo dnešní vysokoškolští profesoři, klen k tomu mají také

Propaganda stále užívá množného čísla

ještě čas. Všichni jsou dokonale seznámeni jak s komunistickým lak i
dnešním neokomunisíickým propagandistickým prostředím a jeho
účelem. Pozoruhodné na nich není nic jiného než kilo jak šikovné ten
který podvod udělal. V tom mají mnoho společného s komunistickými a

jakoby mluvila jménem všech, ostatních, což připomíná to komunistické

ncokomunislickými politiky, a také redaktory za komunismu. Staré české

komunistickým oplzlostem.

ý,

ý
£

přísloví je však wstihujc ještě lepe: "Kdo lže a krade, do pekla se
hrabe'".
Televizi, tisku ani rozhlasu tak v neokmminismu nepřísluší žádná

Q

kladná íiloha. ,1c bezpředmětné si dělat iluze, že media by mohla lim či

-á

školu zrušili a doprava
do města je zbytečná.

oním přispěl, udělat to či ono.
Zvláště to pláli o Ičch stanicích a
novinách, klére dávají promlouvat ncokomnnislickvm veličinám, tedy
všem
oficiálním
mediím.
Všechno,
co
provozuji,
je
jen
nekomunistická propaganda s pozadím dojemných zvukových a

světelných efektů bez obsahu.

Výsledkem má být a také je zmatek,

Tak nám zavřeli obchod,
hospoda je zavřená dávno

’3
’ '

hysterie, desorientace a strach.
K čemu línému měl sloužit článek v (Mladé IToníč) Dnes, na první
stránce I. dubna 19‘žK. že českoslovenští hokejisté mají vrátit zlaté
olympijské medajle. Pokud se proti tomu někdo ohradí, použije se proti
němu Zákon proti rozšiřování poplašné zprávy. Když by se nehodil len
ja tu také Zákon o hanobení rasy a národa. (Režim a ncokomunisíická
propaganda muže kdykoliv hanobil český národ, ale běda, když, se Cech
proti tomu ohradí nebo řekne něco proti éemukoliv.) Režim si tak
prostřednictvím
svých
propagandistických
neokomunistických
zdrojů uzákonil a vyhrazuje výlučné právo na vyvolávání a
rozšiřováni zmatku, hysterie, desorientace a strachu.
Vcelku je ncokomunisíická propaganda nudná, tak jako byly ty před ní.

iNcsmi se však podceňovat, neboť dnes hraje stejné zrudnou úlohu,

ba ještě zrůdnější, než ve své době měla komunistická propaganda.,
nacistická propaganda nebo socialistická propaganda.
To byly
nepochybně vzory a učebnice na to, co se uplatňuje vines. Metody

ncokomunislické

propagandy jsou

daleko

rafinovanější,

úlisnější a

záludnější.

Ochranou, za dnešních okolností snad jedinou, proti manipulaci
obyvatelstva režimem prost ředidel vím propagandy, je vědomi
občanů, že neokomunistickd propaganda je holou skutečností a

bude trvat tak dlouho, jak režim sám. Člověk však má svobodnou
vůli a nikdo ho nemůže donutit, aby se propagandě podřizoval,
natož, aby jí přijímal. Režim tím zírali nad občanem moc a idičati,

teprve od té doby, začne dělat kroky v jeho vlastním zájmu.
Oprostí se tak i ode všeho, čím pod vlivem propagandy, (řeba
nevědomky, dnešnímu neokomunistickému režim přispíval pro jeho

'Za lepší ekonomické a sociální postavení
obyvatel venkova a zemědělců".

20. kvě tn a 1998

P raha - Starom ěstské nám ěstí

o b y v a te l v e n k o v a
a

z e m ě d ě lc ů

protestní akce

Odborový svaz pracovníků
zemědělství a výživy
Čech a Moravy

udrženi.
Kdo je jádrem ncokomunistického režimu snad nelichá
(»pakovat. Jsou to veksláci, zloději a podvodnici, lajná policie, a v
neposlední řadě, propagandists, aťjižsi přikládají jakýkoli oficiální tilul.

ve 12.00 hod.

To nevadí paní,
hlavně že tu máme stožár
a můžeme volat mobilem.

