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v ÍR, náš občan chce volit i v Kanadě
byl zajisté odvážný návrh. Píši tento dopis,
abych Vám poděkoval za důvěru a také jej
zveřejňuji, ve snaze podpořit zrněnu
změnu voleb
CD. ve směru dosaženi zá
Vážený pane redaktore' Dyl jsem pře jste mne Vy a okruh Vašicti spolupracovní ního zákona CR.
prava občana, to je „práva vol.t
vol.:
kvapen zprávou ve Vaši publikaci z 24. říj ků navrhli jako kandidáta na prezidenta kladního práva
na 1997 (ročník 14. číslo 43). podle které České republiky. Vzhledem k mému stáři to a bytí
byli volen'. Tedy i toho občana, který je
v době voleb za hranicemi státu, nebo je
krajanem či
č> exirlantem
exulantem
(Pokračováni na str
Str. 2)

RES PUBLICA

Václav J. Vostřez, který žije v Kanadě, napsal ing. Vladimíru Haj
nému, vydavateli týdeníku RES PUBLICA v Šumperku...
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kcšer v souvislosti s ducheČESKÉ NEZÁVISLÉ NOVINY m» který "Špígl" dOSUd TOp—
:---------- :---------------- —------ -------------- : rezentoval.
K
r a i n n o v z lAr1TT
•; h r a STŘEDA 6. KVĚTNA 1998 • ROČNÍK 9 • Č. 105 O 4,50 Kc —. v ,
, ,
_rn /,
.......
......................... .............. m p.i vo.i.i 7 90
ODS ©i DEJ.
Již nakolik Annoncí za sebou vychází s tímto záhlavím a
a nic,vticho po pěšině /více uvnitř listu/. Poprvé bylo to
to uveřejněno 20.července jest* se záhlavím, že budoucí
předseda vlády a budoucí předseda poslancecké snčmovny
jsou prolhaný šmejd jak tvrdí Josef Kudláček a právem.Ale
přesto to je ještě demokratické, to účelové spojedí ČSSD
a ODS. Krajnx nedemokratické je za jakým účelem se to staPředseda vlády Česitě republiky ins, řSiloš Zeman 2 předseda Poslanecké
}° $ * 3 •
sněmovny parlamentu ČR prof. ing. Václav Klaus, €Sg. jsou prolhaný šmejd, likvidace
středně
velkých st
ran po li
kvidaci ma
lých 5%
klausulí
’
inzertní noviny pro Českou republiku
US to má
v programu
tak co! VH..
Uvnitř čísla:
1. Josef Kudláček: Lháři nebo prolhaný šmejd?
2. Karel Smetana: Přerod Československa aneb poli
tika do kapsy •/příspěvek z USA/’
3. P.Martin Holí k: Radio PROGLAS Peníze nejsou to nejpodst tn"jší /Klub přátel radia»
4. Vladimír Hajný: Dokončení vydávání svazku "Orbita”.
5. Radíc Pro.clas: Členové redakce radia, adresy a telefony
Předpokl. cena: 2,- Kč
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Náklad: 50 výtisků
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Dokončení ve vydávání mých signálního a »kontrolních svazků s krycím jménem
"OrbiV"čehož bylo nashromážděno hodn* přes 500 listů, dochovalo se celkem ztím jen 36 a z toho jsem si zakoupil jen ?9, ostání m~ltj velmi malou a nebo
žádnou vypovídací hodnotu. Následovat budou některé další skutečnosti, které
se mi podařilo uchovat ve svém archivu a které se pokusí doplnit tuto mozaiku.
y.H.

Dne 4.2.1998 kdy jsem navštívil Archiv MV «■ jest" předtím než mi bylo umo
žněno nahlédnout do mého zacnovalého sv z ku jsem byl přijat v kanceláři pra
covníka archivu patrně vedoucího a tom mi bylo sděleno, že na mne byly vede
ny složky s názvem '’Akademik" a "Orbita". Jak se ukázalo složku "Akademik"
se do dnešního dne nenašla a možná vyplave na svitlo později. Bylo mi při té
příležitosti sděleno, že již nemusím vždy znovu žácat o zpřístupnxní, ale že
mě při nalezení materiálu jež se mne bude týkat, budou informovat sami.
Zároveň mi bylo tímto pracovníkem sd*leno. že na mne ud.ával jen jeden agent
StB a že mu patřilo krycí jméno "Dalibor" za nímž se nachází osoba jejíž jmé
no mi na mou žádost sdxlil - je to Alois Kubíček. Jest* 3e mne zeptal, zda-li
je to pro mne překvapení a hned jsem mu řekl, že ne. Od tá doby co jsem si
jméno pana inženýra přečetl v "Cibulkových seznamech" již jsem vvdxl kolik
uhodilo. lny.Alois Kubíček ze Šumperka na mne podal téměř 40' udání či agentu
rních zpráv z nichž některá byly i 13 stránkové. Mou drv'ru si získal tím,že
mi poskytoval jako "největšímu soukromému archiváři na severozápadní
některé cenné archiválie /např. deník "Venkov"/celý ročník z I.republiky/,
Peroutkovu "Přítomnost" z I.republiky aj. Foecinov ?lo mx. když mi dokonce dul
i některé č sopisy z doby německé okupace a v originále některé díla předních
teoretiků a později i praktiků, nacismu, na které bylo v komunismu uvaleno tě
žké tabu a nebyly k nahlédnutí ani ve v*deckých knihovnách.
Poté mi byla představena pracovnice od počítače, kde mi byly jednotlivé st
ránky jež se docilovaly /■- jež jsem všecrr.y zv ?ř'\je jnil v předcházejících čís
lech "Ées publica"/ na obrazovce tak říkajíc představeny a z t'sh 36 jsem si
za 50,- Kč jedna stránka zaplatil a nechal vytisknout pro svou potřebu 29 st
ránek. Zároveň mi bylo sděleno, že
oii, Které se v mých 1 lstech č-.sto vys
kytuje je tajný úkol - kontrola korespondence, čehož StB za komunismu bohatx
Využívala. Stránky, které jsem si nekouj.il byly tyto:
- str. 9 - prázdná
- str. 10 - 1. složka korespondence, seznam poznatků, zavedeno ,P.5.1974
- str.12 - prázdný formulář se dvxma nečitelnými razítky
- str.14 - prázdný formulář
- str.16 - obsahová 2-/5, II zn. Machatý?
-str. 21 - prázdný formulář
-str. 22 - prázdný formaler
Uznejte sami, že za taková informace platit 50,- Kč by bylo více /než hlou
postí. Stačí, když si prohlédnete i tento list v záhlaví, za který •'jsem, rh v něž vycálovní 50,- Kč a to pro ilustraci, že ne všechny zachp.vpl^listy■ jsou
popsané. Myslím, že to je takto - tam co nic nebyle či nic neříkající úd^j
tak ty se tedy zachovaly všechny, ovšem údaje udav^čských .zprávé&i^elý-ý^echny. Když uvážím, že herec Töpfer by musel zaplatit zá
je
ho sv zku přes 16.000,- Kč mohu být vlastně rád, že jich je tak málo.
VH.
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15. INFORMAČNÍ PROS TŘEDKY V POLITICE.
Hromadné sdělovací prostředky se v normálním politickém
stálé na politice jen přižfvuji. Popisují, co se v politice děje, ale
aktivně se nijak neúčastní. Snaží se zvyšovat svoji důležitost
skandalizací politiků, ale fo je tak asi všechno, s čím mohou uspět.
Politický stál má skandálů málo a lak skandalizování politiků škodí
hlavně sdělovacím prostředkům samým.
Sdělovací prostředky nenesou nikdy za nic odpovědnost, a
proto jsou v politickém stálé na okraji, kam také patří. Na druhé
straně, v mocenském státě, v diktaturách a totalitních režimech,
úloha sdělovacích prostředků neúměrně roste. V těchto státech, jak
všeobecné známo, hromadné sdělovací prostředky slouží
propagandou ke zpracovávání obyvatelstva směrem, jaký si přeje
mocenský stál.
To je nejlépe vidět za komunismu, nacismu a ncokomunismu,
kdv všechny masové sdělovací prostředky po dobrém či zlém
slouží mocenskému státu.. I v mnohých státech, které nepatří do
dříve uvedených kategorií, bližší pohled ukáže na službu
hromadných sdělovacích prostředků mocenskému státu. To se
pozná podle toho, že stále píší nebo hlásí všechny stejným
způsobem o stejné tématice,
V mocenském státě, ale ne ve stálé s normálním politickým
uspořádáním, slouží hromadné sdělovací prostředky jako
prodloužená ruka režimu.
Mocnáři, okupanlé, ust/rpáloíi a diktátoři se bojí jit mezi lidi z
obav o vlastní bezpečnost a tak při; i jí hromadným sdělovacím
prostředkům nadměrnou důležitost, i y jsou jim pak děvečkou pro

všechno.
Ojediněle, některé noviny či rozhlasová stanice, se nenechají
zneužívat a vystupují proti totalitě. Mocenský stát však je může
kdykoli zlikvidovat, neboť k tomu má veškeré prostředky.
Pokoutné informace jsou v mocenském státě pravdivější než
informace oficiální. Mocenský stál dává důraz na to. aby se na
veřejnost dostaly jen pečlivě cenzurované zprávy a i ty jsou
náležitě přibarveny. MaloU protiváhou jsou v mocenském státě
proti hromadným sdělovacím prostředkům samizdaty.
Obsah relací článků ve hromadných sdělovacích prostředcích je
kapitola sama pro sebc. Věrohodnost relací sdělovacích
prostředků neověřuje nikdo. Předpokládá se, že všechny slouží
režimu a tak není kontroly potřeba. Stejně tak se v mocenském

státě nekontroluje forma, kterou se působí na obyvatelstvo. Dobrý
služebník mocenského státu, hromadné sdělovací prostředky,
neni všeobecné zodpovědný nikomu.
Námitka, že sdělovací
prostředky hlásí a píší pro své posluchače či čtenáře, je směšná a
zcestná, pokud sami čtenáři nepíší články v novinách a nehlásí v
rozhlase a televizi místo hlasatelů a reportérů. Těžko hledat rozdíl
mezi komunistickými novináři, jak jsme je znali, a ostatními
novináři a reportéry.

16. JEDNOTLIVEC A POLITIKA.
Jednotlivce, občan statuje alfou a omegou, začátkem a koncem,
činitelem normální politiky. Je oběti nebo figurkou mocenského
ovládáni.
Hlavní zbraní proti tomu, aby se občané stali obětmi a
figurkami v mocenském ovládáni, je jejich činná účast v
normálním politickém životě. Pokud se ve státě uplatňuje
mocenské ovládání, spolupráce s mocí v jakékoli podobě přispívá
k posilováni mocenských zájmů, které pracují vždy proti zájmům
občanů. Spolupráce a aktivní spoluúčast ve veřejném životě státu s
mocenským ovládáním vede k zotročování obyvatelstva.
Jak dříve zdůrazněno, normální politika a mocenské ovládáni
nemohou existoval současně. Jsou založeny na vzájemně se
vylučujícím principu vztahu občana k moci. Normální politika
slouží občanu, ne vládnoucí vrstvě nebo třídě. Naproti tomu
mocenský princip se využívá k ovládání občana vládnoucí
vrstvou nebo skupinou.
7. toho vyplývá, že občan, který se účastní veřejného života,
musí ve vlastním zájmu pracovat pro odstraněni mocenského
principu a jeho náhradu politikou.
Jednotlivec musí být informován. Musí se alespoň v politice
vyznat natolik, aby sám kdykoli spolehlivě určil, jaký typ vlády,
zda mocenský nebo politický je v tu či kteroukoli dobu v jeho
okolí uplatňován. Byl by sám proti sobě, kdyby nepodporoval
politiku, která je mu vždycky prospěšná.

polílikb co
Mocenské ovládání se obyčejné zakrývá zástěrkou polilikv, ale
ne naopak.
Koneckonců každý by byl sám proti sobě, kdyby nebojoval
proti mocenskému ovládání vůbec a pro jeho změnu v každému
prospěšnou normální občanskou politiku.
Státy, založené
všeobecně na ideologiích, jsou mocenské.
Pokud má jednotlivec takový vztah k politice jaký má mil, lak
nikdy nedojde k jeho ovládání vládnoucí mašinérií nebo klikou.
Politická znalost má v moderním světě jen málo co do činěni se
stupněm vzdělání.
Politické principy normální, občanské politiky, jsou veskrze
principy morální. Naproti lomu, pro mnohé vzdělance je snadné
uplatnil se v mocenském ovládáni, jako ve službě za almužnu proti
ostatním, ale to neni ospravedlnění. Ukazuje to jen. že lide se

vzděláním se v průměru nechají lehčeji svést k amorálnosti než
ostatní. Jsou ovšem výjimky a každý (o na nich pozná. Morálka
nechodí po horách, ale po lidech.
Morální, uvědomělý občan je největší překážkou mocenskému
ovládáni. Pokut! žije a pracuje, budou v politice střety. Ne mezi
pravicí a levicí, ale mezi politikou prospěšnou občanům a
ovládáním neprospěšným občanům. Mnohdv se mocenské
ovládám skrývá pod názvem pravice nebo levice tak, jak je to
běžné v ncokomunislických (postkomunistických) režimech.

BUDOUCNOST
17.

POLITIKY

Na začátku 20. století se zdálo, že násilí ve vztazích mezi lidmi
je na ústupu. Nástup komunismu a později nacismu zvrátil a
opozdil takto vývoj nejméně o sto let. Násilí, a s tím související
mocenské ovládání obyvatelstva, narušily přirozené uspořádáni a
naděje lidstva celkově.
Politický vývoj na konci 20. století je stále ještě brzděn
mocenskými snahami velkých států. Na jedné straně tu je možno
rozpoznat neschopnost velkých států udržovat zájem svých
obyvatel o cokoli pořádného. Tím ztrácí velké státy možnost
přijatelné vnitřní organizace, která je nutná pro společenský i
hospodářský pokrok. Velké státy, ačkoli každý ve svém stádiu
rozvratu, se navzdory jakékoli soudné logice snaží ovládat a řídit
svět.
Globalistické snahy, prosazované zejména vclkvmi stály
dneška, se dnes dostávají do rozporu se skutečnosti, že vnitřně
tylo státy den ze dne slábnou. Veřejné záležitosti jsou stále více
mimo rámec obyčejného života obyvatel. Je přirozeně něco
jiného, když, v zákonodárném sboru sedí jeden poslanec pro tisíc
obyvatel, než když zastupuje milión.
Přirozené, jednotlivec může svého poslance lépe ovlivnit, když
je jeden z tisíce, než když je jeden z miliónu. Z toho prameni
iniciativa, vlastní úsilí jednotlivce. Iniciativou žije nebo padá celá
politika a tak prosperita moderních států.
Vlastní iniciativa je také ncjlcpší obrana státu před jakýmkoli
nepřítelem. Víme to z. historie dávné i současné. V češtině se to
vyjadřuje výrazem : "Vědět, za co bojovat." S moderní bojovou
technikou, kde nebude lak důležité, kolik je vojáků, ale jaká je
vojenská technika, je výhoda vlastni iniciativy v rozhodujících
chvílích ještě zřejmější.
V blízké budoucnosti bude tedy výhod velkých států rychle
ubývat. Stále více prostředků budou muset užívat na udržení
vnitřního rozvratu v přijatelných mezích. Násilí, kterého se dříve
užívalo v zahraničí, se bude stále více užíval uvnitř těchto států.
Tím budou postiženy stále noví lidé, kteří budou semenem dalšího
rozvratu. Mocenským státům, jak se zdá, je odtroubeno a čím
dříve s nimi jejich vládci přestanou, tím lépe pro lidi v těchto
zemích. Mocenské státy obyčené špatně skončí, a hlavně potentáti,
kteří byli v okamžiku zvratu u moci.
Politika, jak byla zde popsána, nevymře. neboť je přáním
každého člověka, který sc zajímá o sebc a o své okolí. Je
nepřekonatelnou výhodou pro male národy a státy. Politické
národní státy jsou hudbou budoucnosti, zatímco mocenské
mnohonárodní, mnohokulturni stály dneška jsou svou vlastní
labutí písni. Neni nepravděpodobné, že některé z. mocenských
státu dneška skončí v křeči vlastního násilí. S čím kdo zachází, lim
také schází, lak souvisí moc s násilím. Jiné zmizí v zapomenulí a
bezvýznamnosti tak, jak kdysi mocensky nejznáméjší Británie.

Pokračování
"He s put) li ca” č. 32/98

Předseda vlády Sešité
sněmovny parlamentu

Iřžáitoš Zg^iis^ a předseda Posianecfcé
prof« ins» Václav Klaus» @Sc« jsou prolhaný šmejd«

AKUONCE-Pmaiie . Henrber el FAPIA

P. rornrh, 30. týden« vydáni číslo 1119

y .id.’iva Klause - mírně řečenu - v lásce
nemám. Minimálně oil roku 1994. kily
V jsem ho v Českém deníku začal usvěd
čovat z prvních lží (íaksimile článku někte
rých kauz otiskujeme na st r. i). Když jsem se
však poprvé dozvěděl o "Opoziční smlouvěO|)S a ČSSD. řekl jsem si: Klobouk ilolíi!
K nesmrtelné zásluze tohoto člověka číslo I
ikonce •■dvojdomkovo-pomlčkové- agónie a
oddělení od Mečiarova Slovenska) možná při
bude druhá: Těsné před vchodem do vlády Mi
lošovi před nosem přibouchne dveře! Cím?
Přece geniálním tahem stratéga: Přinucením
váhavého Luxe a ještě nerozhodnějšího Klíni
la do ncilogičtěiší možné koalice tím. že ihn
pohrozí právě zmíněným originálním řeše
mm. Jenže •• když se pak po několika dnech
ukázalo, že to pan profesor myslí vážně, ne
věděl jsem, zda se mam (v důsledku znechu
cení) dříve odebrat na toaletu, nebo si raději
balit kufry k druhé emigraci...
O neuvěřitelném obratu na politické scé
ně České republiky v poslední době píší de
sítky renomovalivcli komentátoru nespočet
článku. Casto v nich dvě dnes nvisilnéisi po
litické strany nazývají giganty či dokonce
titány. 1’řitom jen před několika málo roky
bojovala ČSSD s pětiprocentní hranicí pro
vstup do parlamentu a ODS se k této metě
rychlým tempem blížila dokonce ještě na ja
ře tohoto roku! A tak jediné, co je na těchto
stranách zaručeně gigantické a litánské, je
míra jejich drzosti a prolhanosti.
To dnes v podstatě pochopili - kromě je
jich voličů, ti. šedesáti procent občanů ČR zřejmě už i ti jnocným vstřícní analytici. Vtip
le však v tom. že (minimálně vedoucím) po
lilikiim těchto stran je to srdečně jedno. Dnes
už totiž nikdo z nich nezakrývá, že jim v nejmenšírn nejde o jakousi ideologii (to jest ony
»hráze« proti tunelářům či proti levici, pro

a

A propos Mečiar, zatímco echo západní
ho tisku na tuto lumpárnu je vzácně shodné
(motto: podvod na voličích), strýko Vlado (ve
svém projevu ve slovenském parlamentu 10.
července) srdečně uvítal „nástup procesu sta
bilizace a konsolidace v ČR". No comment.
Na podzim roku 199!! jsem do Českého
deníku napsal rozsáhlý článek pod titulkem
Pravice na rozcestí. Mé řádky tehdy nepláno
vané odstartovaly pokus o obrodu naší pravi
ce, jenž vyvrcholil vznikem Demokratické
unie a jejím pozoruhodným úspěchem v ko
munálních volbách roku 1991. Jak to pak
vše dopadlo v parlamentních volbách 1996.
je známo. ČI) i DEl! zkrátka předběhly svou
dobu. Desetitisíce čtenářů a příznivců jistě
potvrdí - velká většina z toho, o čem Český
(lý)dcník psal a pro co DEK vznikla, se žel
potvrdilo v míře vrchovaté...
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které - doslova - mobilizovali davy), ale pře
devším o koryta. Už i ten poslední politic
ký analfabet (kromě Lucie Bílé) nyní tuší, že
argument »nebylo jiní’ řešení- je jen další
kolosální lží. Kilvž pomineme řadu jiných
variant, stale ještě existuje možnost zajisté
nikoliv ideální, oproti dnešní situaci přesto
neporovnatelně férovější a demokratičtější:
Další předčasné volby. Jak by v nich ovšem
po posledním vývoji dopadly naše dva vyprás
kané spolky lhářů, je jasné. A to je důvod,
proč je tato možnost pravděpodobně již pasé.
Nedávno zaznělo v jakémsi komentáři co
si o tom. že by podvedení občané měli vyjít na
barikády. Pomiňme to. že v našich zeměpis
ných šířkách by mel odboj maximálně formu
heroického cinkání klíči, neboť na barikády
se zde chodí, až když už. je vše v suchu; a po

se u moci - však zcela jistě pouhopouhými
lháři rozhodně nejsou.
Jistě - lze diskutoval, zda právě »šmejd« je
pro takovouto záležitost výraz nejvhodnéjší.
Možná »do nebe volající svinstvo- by bylo
lepši. Nebo snad »sprostá vyčiiranosl«? Pří
padně tucet jiných variant. Tam, kde se ob
čané nejsou schopni shodnout ani na nazvu
země, v níž žijí, budou však i li nejschop
nější jazykovědci hledal adekvátní výraz pro
něco takového jen těžko. Jedno je však jisté:
Pokud to (pochopitelné podstatné kultivova
něji) napíší renomovaní komentátoři ve svých
fundovaných statích seriózních novin, nesta
ne se vůbec nic. Viz situace u nás včera, dnes
a s jistotou i zítra a pozítří. (Jedna z mála
disciplin, kile isme nepochybně mistři světa,
je tloušťka hroší kůže našich politiků.) Proto

Ach ano, ovšem - ono smutné konstato
vání v naší hlavičce bude tištěno samozřej
mě jen tak dlouho, dokud to bude možné.
Není totiž vyloučeno, že nebohou ANNONCI
a jejího potrhlého vydavatele zasáhne spra
vedlivý hněv velikánů prostřednictvím nejrůznčiších soudních opatření. V našem ba
nanovem právním statě se způsob jak účin
né zabránit korupci a miliardovým podvo
dům či vraždění spoluobčanů tmavší pleti
skinhedy za osm let od pádu totality ještě
nenašel. Škála možností jak zasáhnout proti
»urážce majestátu" je naproti tomu u nás
velmi široka a hojné užívaná.
Osobné tipuji, že naivní poštékávání jed
noho naivky naše bohorovné titány z. klidu
nevyvede. Pokud snad přece jen ano, již dnes
se těším na bezpochyby velmi zajímavé sé

plamenných Mobilizacích u nás již tradičně
následuji zrádné a potupné Kapitulace. Obá
vám se. že daleko spíše nastane tichá a rezig
novaná znechucenost - jinými slovy, ono zná
mé malé české: Smrádek, ale teplicko.
Leč zpět k titulku. Kdo to je vlastně lhář?
Muž. který za volantem nepřizná, že jel ne
povolenou rychlostí. Dítě, jež zapírá, že roz
bilo míčem okno. Žena, která před manže
lem zatlouká nevěru. /\ tisíce dalších přípa
dů všedního života. Čelní politici klíčových
politických stran, kteří takovýmto masivním
způsobem podvedou své voliče a současně bez
nejmenších skrupulí plánují fundamentálním
způsobem zlikvidovat nejzákladnější předpo
klad demokracie - možnost vzájemného drže
ní se v šachu vlády a opozice a jejich střídání

jsem pro svůj pochod na barikády zvolil po
někud atypickou formu. Nikoliv fundovaně
a intelektuálně na výši, ale jednoduše, ba pří
mo (jak jistě uslyším) hloupě a primitivné.
Možná o to však výstižněji. A nikoliv jednou
či dvakrát, ale trvale. Smutné konstatování
dnešní reality v České republice otištěné v zá
hlaví těchto novin v něm zůstane do té doby,
dokud bude platit ono bezprecedentní světo
vé unikum - »Opoziční smlouva« dvou nej
silnějších politických stran v zemi. A tu, jak
známo, naši filutové uzavřeli bez jakéhokoliv
časového omezeni. Sluší se dodal, že v rámci
íair-play by lam mělo stát těch jmen pod
statně více. Ať už Macek. Benešová, Kondr.
Spirila. Gross nebo Buzková, naši čtenáři si
je už jistě doplní sami.

mantické diskuse u soudů různých slupnu,
jak život a dílo našich dvou vrchních lhářů
označit trefnéji. Jedno je jisté - až pak v po
slední instanci Nejvyšší (či přímo už Ustav
ní?) soud vyřkne svůj neodvolatelný verdikt,
promptně nahradím nevhodné slovo výra
zem vhodnějším. A soudní fraška pak muže
začít od začátku.
Ach ano. ovšem - muže se stát i leccos ji
ného. Při tisku tohoto nehodného inzertního
plátku se mohou rotačky náhle porouchali,
při jeho distribuci nepřekonatelné problémy
se počnou objevovali, ba eventuálně pod při
slušnými auty či před patřičnými budovami
bombičky bouchali. Leč nebuďme hned paranoidní a v klidu vyčkejme, nakolik mečiarizace naší země skutečně postoupila.

Na základě posledního vývoje v naší zemi
by se toto povídání možná mělo spíše jme
noval Demokracie na rozcestí. Jsem však pře
svědčen. že články s tímto názvem (resp. ob
sahem) budou psát jiní a lépe. Ostatně odcho
vanci Č(T)l) dnes působí ve všech důležitěj
ších masmédiích. A nezbývá než doufal, že
v chuti a elánu psát další a další lakové statě
(třeba i po léta) pisatelé umdlévali nebudou.
Především však, že pod tlakem těchto článků,
veřejnosti, ale i za přispění prezidenta repu
bliky a zbývajících politiků (trefně kýmsi ne
dávno nazvaných parlamentními apenilixy)
budou nakonec naši titáni lži přeci jen dříve
či později donuceni za tuto svoji nejnovější
lumpárnu nést zodpovědnost. Minimálně tu
politickou. Lidé v léto zemi přílišnou pamě
tí bohužel neoplývají. Ale že by si ani čtyři
roky nepamatovali, kdo je to plamennými
slovy mobilizoval a pouhých par dní nato je
takovýmto způsobem podrazil, to skutečně
nevěřím.
Josef Kudláček

Dnes již legendární vydavatel vyráží
do boje jako již mnohokrát a nasazuje
op’-t riziko toho co ostatní žurnalisté
ve velké většin* prosazují na první mí
sto t.j. peníze. Riskuje velmi mnoho,za
tímco mnoho ostatních místo hlídacími
psy demokracie jsou oroslulí psí věrností
vu

Dokončení z předcházející strany
článku Karla Smetan y z USA.
18. POLITIKA MALÝCH

NÁRODŮ A STÁT Ů

Pro malé národy a státy jc politické uspořádání to první a
poslední. Pokud jej již nemají, tak prvním úkolem je skoncování s
mocenským uspořádáním. Pro malý národ a stát, být silný a
samostatný, jc dnes reálné možné právě na základě politického
uspořádání.
Jak ukázáno dříve, s vlastní iniciativou přichází politické
uspořádáni a z něj prameni
síla. Výsledek kombinace těchto
vlastnosti v člověku malého národa a státu se nesčítá, ale násobí.
Kromě toho jc člověk s vlastni iniciativou disciplinovaný a
schopnv využít svůj talent ne jednostranně, ale do několika
odbornosti. Rovněž tím se jeho důležitost pro jeho vlastní stát,
nejen hospodářsky a vojensky, ale po všech stránkách, nesčítá, ale
znovu násobí. Kombinací šesti vlastnosti v jednom člověku, což
není nemožné, ani to nemusí být nejvyšší hranice, se z
destimiliónového
národa rázem stává sila
srovnatelná s
(íistašcdesálimiliónovým státem kdekoli na světě.
T ak se z malého národa a státu stane sila, kterou neohrozí ani
největší velmoc. Světlá budoucnost malých národů a států jc tak
na obzoru. Ve svém vlastním zájmu musí tyto národy a státy
skoncovat co nejdříve s vlastními mocenskými režimy, které jc
zatím drží v područí nebo závislosti na dnešních velkých státech.
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Radio Proglas
Barvičova 85, 602 00 Brno
telefon:
(05)4321 7241
tel. clo vysílání: (05)4321 7242
fax:
(05)4321 7245
radio@proglas.cz
e-mail:
www.proglas.cz
www:

Vladimír Hajný
ČSA 34
787 01 Šumperk

Vysíláme na frekvencích:
Svatý Hostýn
90,6 MHz
Brno
107,5 MHz
Praděd
93,3 MHz.
V Brně, 13. února 1998
Milý posluchači,

posíláme Vám poslední číslo našeho zpravodaje a spolu s ním pár informací o nás. Jak pevně doufáme, posílí
ve vás touhu být také členy Klubu přátel Radia Proglas, proto jsme přiložili i přihlášku do nčj.
O penězích až na prvním místě

je oblíbené úsloví řady ekonomu (i v rodinách). Máte správnou představu z čeho žijí v naší republice rádia?
1) Český rozhlas (Radiožumál, Praha, Vltava) je financován z koncesionářských poplatků, vybíraných od
každého majitele rozhlasového přijímače. Získává tak od většiny našich rodin (i od vás) ročně 444 Kč,
celkem kolem stodvacetitří miliónu Kč (určitou část přidá regulovaný příjem z reklam).
Stát provozuje tato rádia, aby ochránil rozhlasovou kulturu před absolutní komercionalizací.
2) Soukromá rádia získávají peníze vysíláním reklam a sponzorovaných pořadů.
Provozovatelé se snaží získat co největší počet posluchačů, aby maximalizovali zisky z reklam.
3) Třetí skupinu tvoři v řadě států rádia nekomerční, žijící z dobrovolných příspěvku svých posluchačů.
V naší republice je Radio Proglas v této skupině samo
Ačkoliv tomu málokdo věřil, je i v našem národě třetí typ financování možný. Jsme tomu moc rádi, protože
vysíláním reklam bychom se museli přizpůsobit vkusu průměrného posluchače. Tím bychom přišli o svobodu
pomáhat šířeni evangelia jak přímo, tak i skrze křesťanskou kulturu.
Naši posluchači nám v roce 1997 na vysílání přispěli částkou 6,5 miliónů korun, což stačilo na provoz a
většinu investic. Přispívají nám většinou členové Klubu, a to dobrovolným příspěvkem (loni i předloni to bylo
kolem 900 Kč na jednu členskou legitimaci - to odpovídá oné koruně za den, protože na jednu legitimaci je
průměrně 2,5 členů rodiny). Zdůrazňuji však, že výši příspěvku určujete vy, jsme si vědomi, jak velkou hodnotu
může mít i malý příspěvek (viz Mar 12,41-44).

Pravidelnost vašich příspěvků nám umožní plánovat naše výdaje a být tak hospodárnější .

Jestli jste byli postiženi záplavami a nemůžete proto přispět, nevadí. Přihlášku vyplňte a odešlete bez
příspěvku.

Členové Klubu dostávají slevu v řadě prodejen knih a elektro, se slevou od nás dostanete i kazety, které
vydáváme.
Peníze nejsou to nejpodstatnější

Být členem Klubu neznamená jen platit. Budeme se navzájem povzbuzovat a modlit se za sebc a přitom se
znát jménem. Budeme vás nejen ve vysílání, ale i prostřednictvím pravidelně zasílaných zpravodajů informovat
o tom, co se děje v našem zákulisí. Stručně řečeno stanete se členem proglasácké rodiny.
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10 Mgr Milan Soba

19 Mgr. Lucie Endlicherová

28 Radek Mezulámk

11

Du^an Baur

20 Kateřina Lapčíková

29 Helena Hladka

3 Mgr. Jiří Fadrný

12 Ing Roman Lang

21 Renata Bélunková

30 PnDr Jiří Klemen:

- Aiíce Paukertová

13 Milan Tesař

22 Helena Bízova

31 Helena Zapletalova

5 RNDr. Martin Šmídek. CSc.

14 Ing Radek Habaň

23 Mgr. Dana Holubová

32 Mgr. Irena Novotná

6 Ing. Marie Šmídková

15 Ing. Jiří Halouzka

24 Andrea Hrotková

33 Jaroslav Černý

~ PhDr. František Schildberger

16 Kateřina Ličková

25 Stanislava Havlíčkova

34 Lukáš Janda

6 PhDr. Marie Blažkova

17 Klára Beránková

26 Milena Bořecká

35 Ing. Vladimír Kintr

9 Mgr. Adriana Růžičková

18 Mane Jašková

27 Ing. Magda Hauserova

Studio RadírP s £8 77| 11 Olomouc
uUeSSkem 063-52 20 668.

Tb?k±aK3J60 K) P"ha.«I 02-20 181 319

fax. 02-24 324 210
Studio Telepace Ostrava teL 069-611 64 08
Kostelní nam 2, 702 uw

Zpravodaj Radia Proglas je NEPRODEJNÝ
Naše vysílače

Svatý Hostýn
Praděd.........
Brno - Hády.
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I Zpravodaj Radia Proglas č.7
M bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas, zima 1998

Zpravodaj Radia P roglas vyd á vá R adio P ro g la s pro č le n y K lubu p řá te l R adia P ro g la s.
T oto 7 číslo vyšlo 30. le d n a 1998. R edakce: Irena N ovotná, M artin Š m id e k a ko le ktiv R adia P roglas.

1996Dostali jsme kmitočet

■ P. Ing. Martin Holík - ředitel
2 Ing. Stanislav Beránek

Jen tak pro přiklad - zapsání složenky, kde je
členské nebo evidenční číslo, trvá cca púl minuty,
bez čísla čtvrt hodiny.

